
ספרי ספריית פיג'מה לשנת הלימודים תשע"ו
רשימת הבוגרים

בוקר טוב, גדליהו / כתבה: שלומית כהן-אסיף, אייר: יוסי אבולעפיה, הוצאת עם עובד . 1
)יחולק באוקטובר-נובמבר/ תשרי-חשוון(  

סיפור חדש ומחורז מאת הסופרת עטורת הפרסים שלומית כהן-אסיף. במסע אל עוגת יום ההולדת פוגשים 

הקוראים שלל דמויות צבעוניות המלמדות לקח חשוב לחיים. ההצעות להורים מלוות בפתגם "מכל מלמדי 

השכלתי" )תהלים קיט צט(.

אגדת גשר / כתב: שלמה אבס, איירה: גיל-לי אלון קוריאל, הוצאת עגור . 2
)יחולק בנובמבר-דצמבר/ חשוון-כסלו(   

מי לא רוצה לחיות בשלום עם חבריו? כששני חברים רבים, נדרשת לעתים עזרה מבחוץ כדי להשלים ביניהם. 

כוחו של  ומלמדת אותנו על  אגדת עם אהובה בעיבודו של שלמה אבס המספרת את סיפורה של המריבה 

המגשר. ההצעות להורים מרחיבות את היריעה ומזמינות את הקוראים לעסוק בדמותו של אהרן הכהן, שהיה 

"אוהב שלום ורודף שלום". 

האריה והעכבר / אייר: גרי פינקיני, הוצאת כנרת . 3
)יחולק בינואר/ טבת(

ספר ללא מילים הפורש בעזרת איורים מרהיבים את אגדת העם הידועה על האריה והעכבר. האגדה מלמדת 

אותנו על כוחם של יצורים קטנים להועיל לגדולים מהם ומזמנת דיון בפתגם "אין לך אדם שאין לו שעה, ואין 

לך דבר שאין לו מקום" )אבות ד ג(.

השעון / כתב: שלמה טנאי, אייר: אבי עופר, הוצאת ידיעות ספרים . 4
)יחולק בינואר-פברואר/ טבת-שבט( ספר חדש בשיתוף ספריית פיג'מה, טרם יצא לאור  

של  המייסדים  קיפניס, אחד האבות  לוין  והמשורר  ראשונה עם הסופר  היכרות  לילדים  בדיוני המזמן  סיפור 

ספרות הילדים העברית. הסיפור מתאר את ילדותו של לוין קיפניס ופורש בפנינו את תחילת דרכו של לוין הקטן 

ואת מקורות ההשראה שהביאו אותו לכתוב את אחד משירי הילדים הידועים והאהובים ביותר. 
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רשימת הבוגרים

העץ המופלא / כתבו ואיירו: ניק בלנד וסטיבן קינג, הוצאת מזרחי מדיה . 5
)יחולק בפברואר/ שבט-אדר(  

עצים מופלאים צומחים מהרעיונות הגדולים והיצירתיים של סבא ומהתכנון המסודר והחכם של נכדתו בוני. 

שילוב הכוחות של שניהם יחד מגשים את החלום ויוצר בית חם ומזמין לכל הציפורים בסביבה. ההצעות להורים 

עוסקות בשיתוף פעולה ובהשלמה בין כישרונות שונים ומכירות לילדים את הפתגם "טובים השניים מן האחד" 

)קהלת ד ט(. 

אוצר בשדה/ עיבדה: רינת פרימו, איירה: מאיה איש שלום, הוצאת ידיעות ספרים . 6
)יחולק במרץ/אדר( ספר חדש בשיתוף ספריית פיג'מה, טרם יצא לאור

האם באמת טמון אוצר באדמת השדה? לבוש חדש לאגדת עם שבה אב מלמד את ילדיו שיעור חשוב: גם אם 

יש אוצר בשדה, רק עבודה קשה ומאמץ יביאו למציאתו. הסיפור מדגיש את ערך עבודה האדמה ומכיר לילדים 

את הפסוק "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" )תהלים קכח ב(.

המאפייה של סבא / כתב: אוברי דיוויס, אייר: דושאן פטריץ', הוצאת כנרת . 7
)יחולק באפריל/ ניסן-אייר(  

הלקוחות במאפייה של סבא מבקשים להודות לו על הלחמניות הטעימות שהוא מוכר. כאשר סבא מסביר מדוע 

אין להודות לו, אלא להכיר בחסדו של האל, בני מחליט להביע את תודתו בדרך מקורית. הספר "המאפייה של 

סבא" מבוסס על אגדה יהודית שמקורה בספרד של ימי הביניים, והוא מספק הזדמנות לשיחה על הכרת הטוב, 

על הבעת תודה ועל האמונות השונות של כל אחד מאיתנו.

אלף-בית / כתבה: נעמי שמר, איירה: איה גורדון-נוי, הוצאת כתר . 8
)יחולק במאי/ אייר-סיון(  

אותיות האלף-בית קמות לתחייה בשירה הקלסי של נעמי שמר. איוריה של איה גורדון-נוי מלווים את ילדי הגן 

בחגיגה של צבעים, מילים וצורות. 
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