גיליון מספר 90
 1באוקטובר  :2012ספרי ילדים )(9
לקט מגוון של ספרי ילדים חדשים ,ובהם דמיון ,נטיות חינוכיות מרוסנות )או לא( ,סיפורי תושייה
וגם מחוות לסיפורים של אחרים ולמעשיות-של-פעם .י"פ
רינת הופר
הגמד הגבוה/הענק הנמוך
זמורה ביתן 2012

המלצה :גיל 5–3
לכל הגמדים שמות מצחיקים ,ורק יוצא הדופן נקרא סתם הגמד הגבוה .מה עשה הגמד הגבוה שחבריו
התעלמו ממנו? עכשיו ִהפכו את הספר .לכל הענקים שמות מרשימים ,ורק יוצא הדופן נקרא סתם הענק
הנמוך .מה עשה הענק הנמוך שחבריו התעלמו ממנו? ומה קורה באמצע הספר? איך נקרא המקום שבו
נגמרות ארץ הענקים וארץ הגמדים? יופי של משל.

נירה הראל
לאיתי יש ארנב
איורים :רונה מור
זברה 2012

המלצה :גיל 5–3
הארנב המרוט נשכח פעם על ספסל בגן ,ונעלם .האם יימצא? )מחפשים אותו באמצעים שלא חלמנו
עליהם (.ואם יימצא ,האם ירגיש איתי אותה האהבה שפיעמה בו כלפיו לפני שאבד? מהו הקשר בין ילד
לבין צעצוע ממולא במוך? סיפור מותח בתחילתו המציג שאלה מעניינת בסופו – ואמין בכל חלקיו.

טום ליכטנפלד
ֲע ֹנו ֶנת
מאנגלית :רימונה די-נור
אריה ניר 2012
המלצה :גיל 5–3
ענונת היא עננה קטנה ,וטוב לה להיות קטנה ,אף על פי שאינה משתתפת במבצעים הגדולים .בעצם...
גם היא רצתה ...האם יש גם לה סיכוי להמטיר גשם? בהחלט ייתכן! משל אופטימי.

אימי קראוס רוזנטל
ברוז! ארנב!
איורים :טום ליכטנהלד
מאנגלית :נעמי בן-גור
ספרית פועלים 2012
המלצה :גיל 5–3
קולות הדוברים מתווכחים מה דמותם של העננים .האם הם משועממים ,או שהם מתאמנים להיות
מדענים הבוחנים את התופעות המתגלות בחושים ואחר כך מבעד למיקרוסקופ או מבעד לטלסקופ? אין
לדעת!

לי הודג'קינסון
לארי סופרסטאר
נוסח עברי :שהם סמיט ואמנון כץ
איגואנה וכנרת 2012
המלצה :גיל 5–3
לארי הוא לא ילד אלא טווס .עם הזנב הכי מרהיב .עכבר וציפור ,פיל וזאב ,דוב וארנב – כולם רוצים
להיות בספר שמספר על לארי ,וכל אחד מהם בטוח שההצעות שלו לשיפור הספר הכי טובות ...האם
לארי יגרש אותם ,כי הספר רק שלו? ואיזו ציפור היא "ציפור"?

ריצ'רד טורי
כמעט גדול
מאנגלית :נעמי בן-גור
ספרית פועלים 2012

המלצה :גיל 5–3
ג'ק כמעט בן שש ,ויש לו דרך למדוד את יכולותיו .כמעט .במילים מעטות ובציורים משכנעים )כמעט
כולם עומדים בסתירה לכתוב( מובהרות החוויות שכל שומעי הספר יתנסו בהן בעתיד הקרוב .כדאי.
חנה גולדברג
ספגטי
איורים :כריסטינה קדמון
הקיבוץ המאוחד 2012
המלצה :גיל 5–3
אילואיזיה משועבדת לטלוויזיה .ללכת לים? לאכול? אי אפשר ,יש טלוויזיה .ומה קורה כשהטלוויזיה
מתקלקלת? לא ייאמן .ולמי קוראים ספגטי? ממש כדאי לכם לברר.
ג'וליה דונלדסון
ג'ק ועץ ההוקוס-פוקוס
איורים :דיויד רוברטס
נוסח עברי :שהם סמיט ואמנון כץ
כנרת 2012
המלצה :גיל 5–3
אחרי שבנה סירה יצא ג'ק להרפתקה מופלאה – להביא תרופה לסבתו החולה מהאי אפנוזל .איתו בסירה
היו מישל ראש-גזר וג'ים לא-מגולח ,ועברו עליהם הרפתקאות מסמרות שיער בזו אחר זו .איך הם
נחלצו? בזכות חפצים שונים שהניחה סבתא החולה בשק גדול .סיפור חביב ומרתק על תושייה .כמו
"פרח לב הזהב" ,ובהרבה יותר הומור.

אנתוני בראון
בילי הקוסם ]סיפורי בילי[
מאנגלית :אירית ארב
כנרת 2012
המלצה :גיל 6–4

אנתוני בראון
בילי וגורדי ]סיפורי בילי[
מאנגלית :אירית ארב
כנרת 2008

אנתוני בראון
בילי האלוף ]סיפורי בילי[
מאנגלית :אירית ארב
כנרת 2008

בילי הקוסם :בעזרת נעלי כדורגל קסומות מצליח בילי יותר מחבריו ,ואז הנעליים נעלמות ...מה יקרה
עכשיו? בילי וגורדי :קופיף חלשלוש פוגש בקוף גדול וחזק ,ומתברר ששניהם יכולים לעזור זה לזה
)מצוין(; בילי האלוף :בילי לא טוב בשום דבר ,ודווקא מול הבריון השכונתי) ...לא משכנע(.

גיל-לי אלון קוריאל
מאחורי הדלת יש שביל
הקיבוץ המאוחד 2012

המלצה :גיל 6–4
המספר נראה עצמאי להדהים .הנה הוא פותח את הדלת ,יוצא מהבית ומהחצר אל המדרכה ,חוצה גן
ציבורי גדול ,יודע לאן לפנות ,הולך לאורך רחוב שבו חנויות ומסעדות ומה לא ,סופר עד עשר )!( ו ...סיפור
של ציורים ,ולא במקרה :המבוגר הקורא יכול להרגיע את הילד-השומע :הרי הכלב מלווה אותו; ויש גם
דמות נוספת המשגיחה ממרחק מה ,כאילו באדישות .נהדר!

אדוארד גיבס
הבלוט
רידן
מאנגלית :ליאורה ְּפ ָ
איגואנה וכנרת 2012
המלצה :גיל 6–4
מה כדאי יותר ,לאכול את הבלוט )טעים!( או לשמור עליו כדי ש...
בשאלה עתיקת היומין מתחבטים עכבר וסנאי ,ארנב וחזיר בר ,אייל ו ...ציפור כחולה )למה? אין לה מין או
סוג?( – ובחוכמתם מחליטים כולם לחכות בסבלנות.
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