
עמוד הילדים
גבעתיים

טלי בשוראי יצקוביץ

קיץ על החוף

כפכפי הוויאנסבגדי ים וחוף - פלפל קידס

ספרים מומלצים לילדים גדולים   ספרים מומלצים לקטנטנים 

איך אתם מרגישים
מאת:  דליה בר-אל
הספר מזמין את 

הקוראים להכיר את 
הרגשות שלהם. 27 

רגשות המוצגים כל אחד 
בצורה של סיפור קצר 

בשיר. הם מציגים מגוון 
תחושות ורגשות. היופי 
שבאהבה, על השמחה 

שבידידות, על כוחו 
של הדמיון, על הכאב 
שבשנאה, על הקסם 
שבחלום, על החשד 

המנקר, על עצב הפרידה 
ועל עליצות וצחוק פורץ, 

על עלבון ועל כעס. 
הוצאת אוריון

בון 2 המסע בעקבות 
הניצוץ

מאת: טום סניגורסקי
טום וחבריו יוצאים שוב 

לדרך, וכמו תמיד היא 
ארוכה ומלאת מכשולים. 
שליחי העכנא האכזריים 

לא ינוחו עד שיתפסו 
את אבירי החלימה, וגם 
הדרקון השחור בעצמו 

רוקם מזימות כדי לעצור 
אותם. כשחלקיק הניצוץ 
מתגלה בכוורת  ענקית, 

נאלצים הגיבורים 
לחבור לשלישיית דובים 

ערמומיים ויחד לחדור אל 
המבצר השמור של מלכת 

הדבורים. 
הוצאת כנרת

מעופפת
מאת : הואן בי לנדי

ארלינדה המתינה כל חייה 
לרגע הזה. נשף המעוף 

הראשון שלה. היא רוצה 
להמריא עם כל בני המחזור 

עד לקצה הכיפה, זו 
המגוננת על עירה הלבנה 

והיפה. שנים חיכתה 
לרגע שבו יבקעו כנפוניה 
והיא תוכל לעוף - הרחק 

מהשמועות המרושעות על 
גורלם של הוריה ומהכתם 

שדבק בה. אבל אז היא 
מגלה שהיא שונה - יש בה 

פגם, אך גם יכולת נדירה 
ורבת�עוצמה. 

הוצאת זמורה ביתן

מבצע ברלין
מאת: דנה אלעזר-הלוי

שנת הלימודים נפתחה, 
וגיא, נועם ורועי כבר 

בכיתה ט'. הם מנסים 
להתרגל שוב לשגרת בית 
הספר אחרי אירועי הקיץ 
האחרון במנהטן – הקיץ 

שבו פרצו למחשב של 
טרוריסט בינלאומי ומנעו 

פיגוע בקנה מידה אדיר 
יחד עם חנן שומרוני, איש 

"המוסד" שגייס אותם 
למשימה הסודית. ברור 

להם שהרפתקאות הריגול 
שלהם באו אל סופן. 

הוצאות, אחוזת בית 
ספרים וידיעות ספרים

הגולם
מאת: דניאל שלם

זה היה בחופש הגדול, 
כשאני והחברים שלי 

שמענו את הסיפור על 
הגולם מפראג, הדמות 

האגדית מהמסורת 
היהודית שעשויה 

מעפר ואמורה לעשות 
כל מה שפוקד עליה 
מי שיוצר אותה. לא 

ברור איך הכול התחיל 
להשתבש. מה שברור 

הוא שכאשר מסתבכים 
בעל-טבעי משלמים 

מחיר כבד. הוצאת 
ידיעות אחרונות

המוזיאון 
של ארטיש

 תיבת יצירה 
ומשחק איכותית 

ומרתקת שבה 
מרכיבים, מעצבים 
ומקשטים מוזיאון. 

המשחק מיועד 
לגילאי 3-5 מסלול  
במוזיאון -   ארטיש 

והילדים נחשפים 
לאגפי המוזיאון 
השונים על ידי 

יצירות הרלוונטיות 
לאגפים השונים 
.יופי של ערכה 
ללימוד תרבות 

ואומנות ולהנאה 
יצירתית וכייפית. 

פיית המרשמלו 
סדרה הילדות מבית בודי שופ בשיתוף פיתוח מעבדות דר' פישר 
הכוללת 7 מוצרי טיפוח לגוף המבוססים על תמצית שורש פרח 

המרשמלו המוכר לכולנו מחיי היום יום כממתק ורוד-לבן המתקתק, 
לצד אביזרים משלימים קסומים. הפייה מציגה את המוצרים בניחוח 

מתקתק ועדין של מרשמלו המותאם לילדות. הסדרה עוצבה בשיתוף 
ליאת אלוף מאיירת ספרי ילדים. 

תערוכת בעלי חיים וילדים
תערוכת צילום בעלי חיים השנייה, המתקיימת ביוזמת עמותת 'תנו לחיות לחיות' 
ובשיתוף עיריית פתח תקווה ובית הספר לצילום של טל ישראל, זו השנה השנייה 
ברציפות. בתערוכה יוצגו 19 צילומים נבחרים של 16 צלמים מקצועיים וחובבים, 

אשר יוצרים תערוכה שכולה חמידות כובשת לב. התערוכה הינה אירוע אחד  משלל 
אירועים המציינים את שלושים שנות פעילות העמותה. עד אמצע יוני,

בהיכל התרבות פתח תקווה.

ההצגה בגן של ביאליק
בגן הילדים ההתרגשות עצומה. הילדים גילו שהציפור 

שמתגוררת בעץ שבגן הטילה שלוש ביצים בקן. 
בעודם מנסים לחקור ולדמיין איך ייראו הגוזלים, הם 
מפליגים בדמיון. פינות הגן המרתקות, הצעצועים 
ושלל האפשרויות הקסומות שולחים אותם למסע 
צבעוני ומרגש של חברות, משחקים ושירים בחצר 

הגן, מסע בו הם נותנים חופש לשמחה ולדמיון 
והופכים את הגן לממלכה הפרטית שלהם. בהצגה 
שזורים כל שירי הילדים הקלאסיים של ביאליק: קן 
לציפור, נדנדה, פרש, הפרח לפרפר, מקהלת נגנים, 

בגינת הירק, שתי בנות, עציץ פרחים ועוד. 
הצגה לילדים לגילאי 7-3. במרכז מונארט לאמנות, 

של תיאטרון אורנה פורת - הצגות ילדים ולנוער.

קרח ואש
מאת: ארין הנטר

הספר השני בסדרת 
לוחמי הפרא. סדרת 

הרפתקאות מותחות,  
חתולי פרא נועזים,  

עולם חדש של פנטזיה. 
לב�אש הוא כבר לוחם 

בשבט הרעם, אבל 
הסכנה עדיין אורבת 

ביער, והיא קרובה 
מתמיד. החורף הקר 
עומד בפתח. חתולי 

שבט הנהר נעשים 
חסרי מנוחה, ושבט 

הרוח החלש נאלץ 
להתמודד עם איומים 

מכל עבר. 
הוצאת כנרת


