
ומחנך עורך חוקר, ברגסון: גרשון

 1 ,מם נספח

זאב פרס

ספר סופר השנה

ריזי הכלב חיי תמוז בנימין 1972תשל״ב-

ויהלום דום הגשם עמיר עליזה

ברחוב לשרוק אוהב אני )1( זרחי נורית

מטיילת יעל אתר תרצה 1973תשל״ג-

לענן אביב בין סיפורים עוד יונתן נתן

הערמון עץ של בצלו )1( טנא בנימין 1974תשל״ד-

לצייר אוהב אני מאיר מירה
בירושלים אריות הופרט שמואל 1975תשל״ה-

בשכונה סודות אין אופק אוריאל 1976תשל״ו-

הדקלים בין סופה )1( מיכאל סמי 1977תשל״ז-

שגדלה ילדה [ושניצר] וישניצר נעמי
החושך חיית )1( אורלב אורי 1978תשל״ח-

בגליל סופה ביבר יהואש
אני הוא הזה והילד אטלס יהודה 1979תשל״ט-

בר־כוכבא לוחמי אל המופלא המסע בצר עודד
ומכי ס עוז עמוס

עליזה מקהלה נאור לאה 1980תש״מ-

טובה בשיבה הג׳וקים מתים שבו הבית קניוק יורם

מוות עד לאהוב )1( עומר דבורה 1981תשמ״א-

לישון רוצות שאינן מחשבות )1( כהן־אסיף שלומית

מוחמד בראם זוארה שריג תקוה 1982תשמ״ב-

בצרה ידיד )2( טנא בנימין

אליפים שטרייט־וורצל אסתר
חיים מפעל -אבידר טשרנוביץ ימימה 1983תשמ״ג-

בגללם הכל )1( רוזמן יעל

דו״קרב גרוסמן דוד 1984תשמ״ד-

הקשת של האדום זנבה ישראלי אבן־טוב אילנה
בכפר גנבים שנהב חיה 1985תשמ״ה-

השכונה ילדי אוחנה יוסי

ספר סופר השנה

אחרת לארץ נוסעים בנזימן חגית 1986תשמ״ו-

חדש כובע הראל נירה
בפררס צוענים )1(אלמוג רות 1987תשמ״ז-

מסיביליה הנער אורגד דורית
ליצן ספן חתול אדר תמר
חיים מפעל הלל ע 1988תשמ״ח-

מאושר קיץ עצוב קיץ קרן רבקה
המסילה לאורך ברגמן תמר 1989תשמ״ט-

בלום מומי וולפיניאה )2( זרחי נורית

הדס פיין אסתר
האחרון העד )1( גדליה עמי 1990תש״נ-

העננים מוכר )2( כהן־אסיף שלומית

חיים מפעל רות מרים 1991תשנ״א-

בדהרה )2( עומר דבורה

אחר מאגם ברבורים )1( גבעתי רוני
חיים מפעל בורלא עודד 1992תשנ״ב-
הרמן טאוב אודי
הדקלים בין אהבה )2( מיכאל סמי

קטנה מכשפה׳לה )2( רחמן יעל 1993תשנ״ג-
אנוסים בן עוזיאל אורית

אריה שם אין )3( זרחי נורית
חיים מפעל שאול בן משה
רקדן במעיל מעשה דז׳טלובסקי דינה 1994תשנ״ד-

אחי אחי הרניק רעיה
חיים מפעל לרמן ישראל
1בארץ" "ראשונים סדרת עזר בן אהוד הרשלג, פועה בר, עמוס

והעפיפון נעם לונדון מרסלה 1995תשנ״ה-

המושב בקצה הבית עדולה
בית לעזוב טפר יונה

במסתור נעורים )2( גדליה עמי
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ספר סופרהשנה

1996תשנ״ו-

1997תשנ״ז-

1998תשנ״ח-

1999תשנ״ט-

2000תש״ס-

פדן> יחיעם על־ידי נאספו (הנתונים

שקיעות לבזבז אסור חבושי חוה
המוזר הזר קללת קנטור אברהם
האדום הסרט רהב נחמה
הבול ליבנה חנה

וחבריו ארנב מר דור נירה
האפרסמון ילדת )2( גבעתי רוני

התחבולות מלך )3( רוזמן יעל

הג׳ולים עץ שילה נומה
החול משחק )2( אורלב אורי

למור אגלה האם מגן רבקה
לעסקים שלי החוש )4( זרחי נורית

הכרתי שלא הילד מדיני יעל
!חנקין אולגה עמי: תלכי אם קולודני־בקי רות
מילי בשביל רק שם־טוב תמי

אלכם עם שלי המסע )2( אלמוג רות

2ציון לארץ הראשון עוזיאל מאיר
הציפורים עם עפה אינה ברגמן תמר

בארץ". "ראשונים מסדרת 2742


