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גיל
1-3

פעוטות

הספרים בסדרה:
• הנה הפרה • הנה המשקפיים

• הנה הבובה • הנה החציל

גיל
1-3

פעוטות

מספר עמודים: 16
17/19 ס“מ

אם מצביעים על החפץ – הכול ברור.
אז הצביעו על כל ציור וספרו את הסיפור.

גם אתם רגילים להצביע על חפץ ולומר לילד שלכם: 
אימא!"  של  המשקפיים  "הנה  שלך!"  הצלחת  "הנה 
את  החפצים,  שמות  את  התינוק  ילמד  ה"הנה"  דרך 
ועוד  הפירות,  שמות  את  הקיימים,  הירקות  שמות 
דברים חשובים. תינוקות בגיל הזה מצביעים ולומדים, 
הם רוצים להכיר את העולם שסביבם. והסדרה הזו 

בוודאי תעזור להם. 
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קשיחים!דפי קרטון

סדרת

הנה
• 4 ספרים במזוודה •



גיל
1-3

הילד יעשה שימוש באצבעו,
ויאמר את שם העצם שייקרה בדרכו.

ספרי הסדרה בדפים קשיחים ועמידים,
 כך  הם מתאימים לכל הילדים.

ספרי הסדרה מספרים על עצמים, 
שילדים בגיל זה פוגשים ומכירים.

הספרים בסדרה:
• הנה הפרה • הנה המשקפיים

דרך הסדרה יכיר הילד חפצים מוחשיים נוספים• הנה הבובה • הנה החציל

 כך יגלה את העולם ויכיר עוד ועוד מילים.

גיל
1-3

|3|



גיל
1-3

פעוטות

גיל
1-3

פעוטות

מספר עמודים: 16
 17/19 ס“מ

סדרת

המזוודה
של חנן

• 4 ספרים במזוודה •

קטנים.  ילדים  וגם  סיפורים  אוהבים  תינוקות  גם 
למה לא לאפשר להם?

סיפורי הספרים של רותי וחנן עושים בדיוק את זה.
הם מספרים לילד הרך סיפור מהווי החיים שלו, 

אבל דרך ספרים קצרצרים ומתוקים במיוחד, דרך 
דפים מיוחדים וקשיחים שלא יכולים להיקרע.

סיפורים קצרצרים וברורים –
לזה פעוטות מתחברים.

קשיחים!דפי קרטון
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גיל
1-3

ספרי חנן הם ספרים קשיחים ועמידים. 
אפשר לנקות אותם במטלית

והם כמו חדשים!

הספרים בסדרה:
• חנן קורא בספר • חנן הולך לגן

• חנן בגינה • חנן נוסע ברכבת
כי  גם תינוק אוהב סיפורים,

אבל שיהיו קליטים וגם קצרים!

ילד קטן אוהב לשמוע סיפור ממש עליו,

ספרו לו על חנן, אלו סיפורי חייו!

ציורים צבעוניים ומרהיבים
שילדים בגיל זה אוהבים!

גיל
1-3
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גיל
1-3

פעוטות

קשיחים!דפי קרטון

גיל
1-3

פעוטות

מספר עמודים: 16
17/19 ס“מ

קטנים.  ילדים  וגם  סיפורים  אוהבים  תינוקות  גם 
למה לא לאפשר להם?

סיפורי הספרים של רותי וחנן עושים בדיוק את זה.
הם מספרים לילד הרך סיפור מהווי החיים שלו, 

אבל דרך ספרים קצרצרים ומתוקים במיוחד, דרך 
דפים מיוחדים וקשיחים שלא יכולים להיקרע.

סיפורים עם ציורים
 מתוקים וחביבים –

זה מה שפעוטות אוהבים.
סדרת

המזוודה
של רותי

• 4 ספרים במזוודה •
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גיל
1-3

ספרי "רותי" הם ספרים קשיחים 
ועמידים, אפשר לנקות אותם במטלית 

והם כמו חדשים!

הספרים בסדרה:
• רותי עייפה • רותי יוצאת לטייל

• רותי נקייה • רותי בונה מגדל
גם ילדות קטנות אוהבות לשמוע 

סיפורים, אבל שיהיו קצרים -  קצרים.

ילדה קטנה אוהבת לשמוע סיפורים ממש עליה, 

ספרו לילדתכן על רותי, אלו הם חייה.

ציורים צבעוניים ומרהיבים
שילדים בגיל זה אוהבים!

גיל
1-3
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גיל
1-3

פעוטות

קשיחים!דפי קרטון

גיל
1-3

פעוטות

מספר עמודים: 16
17/19 ס“מ

דרך סיפור לומדים באופן מדהים
מה השמות של כל הצבעים

במקום ללמד ילד צבעים –
ספרו לו סיפורים חווייתיים ומקסימים, שמהם 

ילמד את שמות הצבעים.
ילד שיקשיב לסיפורים שבסדרת הצבעים,

ילמד את שמות הצבעים הבסיסיים ולא ישכח 
אותם לעולם!

סדרת

הצבעים
• 4 ספרים במזוודה •
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גיל
1-3

העגבנייה האדומה והבננה הצהובה – 
יעשירו את הילד בהנאה מרובה.

ילד שידע את שמות הצבעים הבסיסיים – 
יוכל לקשרם לכל מה שרואה בחיים.

לא כל דבר צריך ללמד בשיעור – לפעמים 
הלימוד הוא דווקא  הסיפור.

הספרים בסדרה:
• הספר האדום • הספר הצהוב

• הספר הירוק • הספר הכחול
יודי חמודי הילד שבסיפורים –

ילמד את הילד  בקלות  את הצבעים.

גיל
1-3

מצורפת
חוברת צביעה

וצבעים!
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ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

דדי גמדי –
הגמד המתוק בעולם!

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

סדרת

דדי
גמדי
• 15 ספרים •

מספר עמודים: 10
24/22 ס"מ

הסיפורים שקורים לדדי גמדי – הגמד המתוק בעולם,
גמדי,  דדי  סיפורי  דרך  בעצמם.  לילדים  בעצם  קורים 

ילמדו הילדים ויתחנכו, הם יקשיבו ויזדהו.
סיפורי 'דדי גמדי' כתובים בלשון ברורה, בהירה ונקייה, 

המדברת לילדים הרכים בלשונם.
עם  הרך  הילד  יתמודד  גמדי'  'דדי  של  הספרים  דרך 

הקושי והתסכול שהוא נפגש בהם בחייו.

קשיחים!דפי קרטון
הספרים בסדרה:

דדי גמדי עוזר לאמא. 1
דדי גמדי והפרחים. 2
דדי גמדי ושק הקמח. 3
דדי גמדי והעוגה. 4
דדי גמדי חולה. 5

דדי גמדי והבלונים. 6
דדי גמדי ובובת השלג. 7
דדי גמדי והספר המענין. 8
דדי גמדי והגלידה. 9

דדי גמדי מצייר ציור. 10

דדי גמדי נזהר בכביש. 11
איפה דדי גמדי. 12
דדי גמדי הולך לים. 13
דדי גמדי מכבד את סבתא. 14
דדי גמדי בגשם. 15
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ולראשית

ולראשיתהקריאה

הקריאה
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דדי גמדי



אצל דדי גמדי קורים דברים מרתקים – 

בדיוק כמו שקורים לכל הילדים המתוקים.

למה לא לספר להם על כאלו חמודים?ילדים אוהבים סיפורים על גמדים –

לשון הספרים היא קלה ובהירה –
ילדים קטנטנים יבינו כל מילה.

ילד שיגדל על ברכי הספרים המקסימים – 

יגדל להיות ילד גדול שאוהב סיפורים.

דדי גמדי
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אי אפשר שלא לאהוב את דדי
אין כמוהו מתוק וחמודי.

לכל הילדים הכי חמודיםדדי גמדי- הגמד של הילדים

דדי גמדי
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סדרת

מנוחה
ושמחה

• 10 ספרים •

מספר עמודים: 20קשיחים!דפי קרטון
  15/15 ס"מ

קצרים  סיפורים  הם  ושמחה  מנוחה  סיפורי 
במיוחד אבל מלאי תוכן ועניין.

הורים אוהבים מאוד לספר אותם לילדיהם, כי 
הם קלים לקריאה.

ילדים אוהבים מאוד להאזין לסיפורים הללו, 
כי הם קצרים וקליטים.

לקרוא,  יודעים  שכבר  יותר,  גדולים  ילדים 
כתובים  הם  כי  הללו,  הספרים  את  אוהבים 

בלשון קלה,
וזה  הילדים,,  מחיי  הם  ופשוטים,  ברורים  הם 
העיקר, גורמים לילד להבין מילה מתוך מילה,
ולקרוא את הסיפור בקול רם בשמחה ובהנאה.

סיפורים קלילים וחמודים לילדים

שמות הספרים בסדרה:

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

יום הולדת לאמא. 1
אמבטיה בתיה. 2
ארמון של ממתקים. 3
המכתב השובב. 4
האניה של מאיר. 5

מחבואים. 6
הרכבת של שלומי. 7
ג ג ג מתחילה ההצגה. 8
יוני ורוני מחכים לגשם. 9

הציור היפה בעולם. 10
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מנוחה ושמחה
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ספרי מנוחה ושמחה היקרים
הם שמחה לילדים, מנוחה להורים.

קליטים, מתוקים ומהירים.כמה טוב לספר סיפורים,

לשון הספרים נוחה לקריאה,
אפשר לספר לילד ואפשר לתת לו 

לקרוא בהנאה. ספרי מנוחה ושמחה – בדפים קשיחים 

מיוחדים

כך יוכלו להישאר נקיים, שלמים  ועמידים.
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מנוחה ושמחה



ספרי מנוחה ושמחה היקרים
הם שמחה לילדים, מנוחה להורים.

לשון הספרים נוחה לקריאה,
אפשר לספר לילד ואפשר לתת לו 

לקרוא בהנאה.
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מנוחה ושמחה



סדרת

המצוות

• 4 ספרים •

קשיחים!דפי קרטון 

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

סדרה הכרחית לכל בית יהודי

מספר עמודים: 20
15/15 ס"מ

הילד הקטן יבין דרך הסידרה, איך לקיים מצוות.
ביותר  הטוב  הדבר  הוא  מצווה  שקיום  יבין  הוא 

שיכול לקרות לו,
הוא ידע לקיים את המצוות מגיל קטן וצעיר מאוד.
והוא גם יבין מהי מצווה ולמה כל כך חשוב לקיימה.
גם  ויקיימו  הללו  המצוות  עם  יגדלו  קטנים  ילדים 

בהמשך אותן.
את  לקרוא  יוכלו  לקרוא,  יודעים  שכבר  ילדים 

הסיפורים בעצמם,
ואף לקרוא לפני אחיהם והוריהם.
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סדרת המצוות

המילים רשומות באותיות נאות וברורות,
כך יוכלו הילדים לשמוע את הסיפור וגם 

להצביע על האותיות.

הספרים בסדרה:
• ביקור חולים  • כיבוד הורים

• ברכה  • תפילה
ספרי המצוות מצוינים בגודלם.
כך נוח לדפדף בהם ולקרוא בם.

בספרי המצוות מצוות בסיסיות, מותאמות לילדים,

הילדים לא ישכחו אותן עד סוף הימים.

ספרי המצוות הם ספרים קצרים, קליטים ומהירים,

זה מה שילדים אוהבים לשמוע, זה מה שאוהבים גם 

ההורים.
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ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

מנוילן!

להכיר את הצורות
מהעולם הרחב שסביבנו.

האם הצלחת מרובעת או עגולה? האם כובע 
הליצן דומה לעיגול או למשולש?

כמה נחמד לדעת צורות.
ילדים מרגישים את עצמם חשובים ובוגרים 
כשהם יודעים דברים קשים ונשגבים. ספרי 
הצורות מביאים לפני הילדים סיפורי חיים 

אמתיים, שמלמדים, מחנכים ואף מעשירים.

מספר עמודים: 24
26/23 ס"מ
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סדרת

צורות
מציירות

• 4 ספרים •



ולראשית

הקריאה

כל דף בספר הוא  מצופה, חזק ואיתן–

כך יישמר הספר גם בידי ילד קטן.

הציורים בספר כוללים את הצורות – 
הילד יחפשן ויקרא להן בשמות.

אז זה בדיוק מה שצריך לעשות!ולהכיר את כל הצורות –אם אפשר לשמוע סיפור

צורות הם מושג מופשט וקשה ללמידה – עם 

ספרים מקסימים כאלו הילדים יבינו כל מילה.

צורות מציירות

|21|



ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

סדרת

•23 ספרים •

מיוחד!
לחינוך 

וגם 

למינציה

חדש!

הסדרה המקצועית לחינוך ילדים

מנוחה פוקס
מעבירה מסר לילדים דרך סיפור כך המסר חודר ברבדים העמוקים של הילד,

ועוזר לו להשתנות לטובה מבפנים.
תוך כדי הסיפור מנוחה פוקס מלמדת גם את ההורה שלב אחר שלב, כיצד לנהוג ולפתור 

את הבעיה.

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

לחנך ילדים בקלות על ידי סיפורים

מספר עמודים: 24
22/21 ס"מ

סדרת הדינדונים היא סדרה מיוחדת במינה, הבאה 
להקל על ציבור ההורים, 

במאמציהם לחנך ולגדל את ילדיהם בצורה הנכונה 
ביותר.

בעיה  לכל  מעשי  פתרון  תמצאו  הדינדונים  בסדרת 
ולכל שאלה, 

והכל תוך כדי סיפור חמוד ומקסים לילדים.
כל ספר מדבר על בעיה אחרת, ועוזר בנושא אחר.
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1.מצחצחים שנים בכל יום-

איך להרגיל את הילדים לצחצח שניים.

2. מי צריך טיטול בכלל?-

איך להרגיל ילד קטן ללכת לשירותים.

3.מנצחים את הכנים-

איך להתמודד עם הכינים  

4.דנידון נפרד מהמוצץ-

איך תגמלו את הילד מהמוצץ.

5.דוני מסדר את החדר

איך לגרום לילדים 
לאסוף את המשחקים

6.דינדונת כבר לא בוכה בלילה-

איך להרגיע ילד שבוכה בלילה.

7.דוני לא כועס-

איך מרגיעים ילד כועס

8.דינדונת מתרגלת לגן חדש-

איך נפרדים לשלום מהילד שנשאר בגן.

17.מגרשים את החוצפה-

איך לגרש את החוצפה מהבית

18.ארוחת הצהריים של דנידון-

איך לגרום לילדים לאכול נכון.

19.דוני אוהב את רופא השיניים-

איך ללמד ילד שרופא שיניים לא מפחיד בכלל.

20.דינדונים די לריב!-

איך למנוע מריבות בין האחים.

21.לאן נעלם הציור של דנידון?-

איך לערוך סדר ביצירות של הילד.

22.מי מפחד מכלב? אף אחד!-

איך למנוע פחדים מילדים

23.אסור להרים  יד על אימא!-

איך מחנכים ילד שלא להרים יד על אימא?

9.דנידון לא אוהב ללכת לישון

איך משכיבים ילדים לישון.

10.דנידון לא מקשקש על הקיר
איך תמנעו מהילדים לקשקש

 במקומות אסורים.

11.דוני לא מוכן להפסיד

איך לעזור לילד להתמודד עם כישלון.

12.דינדונת מכבדת את אחיה הגדול-

איך לחנך ילד לכבד את האח המבוגר ממנו.

13.עוזרים לאמא-

איך גורמים לילדים לעזור בבית.

14.דנידון משתף במשחקים-

איך לגרום לילד לשתף חברים במשחקים שלו.

15.דנידון ילד נמוך, אז מה?-

להיות שונה זה לא נורא.

16.לא נוסעים אם לא חגורים-

ולראשית

הקריאה

שמות הספרים בסדרה:
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הכי טוב דרך סיפורים!ובטון נעים?  איך לחנך את הילד בצורה הטובה 

כשמספרים לילדים סיפורים על ילדים 

כמותם,הם לומדים הרבה יותר ממה שהיו 

לומדים מסיפור עליהם עצמם.

הספרים בדפי למינציה חזקים,
כדי שלא ייהרסו כשבהם מחזיקים.

ספרים שיש בהם סיפור מתוק לילדים
ויחד עם זה הם מלמדים את ההורים
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הספרים מצוירים ביד אומן
ילדים יזדהו עם הדמויות שמולם!

כמה נפלא לדפדף בהם.ספרים צבעוניים מלאי יופי וחן,

קורה בסיפור קצר ופשוט.כל מה שקורה במציאות - 

הדינדונים הם אמנם דמויות - יער, אבל הן 

דמויות ממש אמתיות,

הסיפור לא ארוך ומצד שני לא קצר באופן מוגזם 

מתאים לכל ילד ולכל רמה באופן מושלם.
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למנציה!

ילדים נוטים לעשות דברים מבלי לחשוב 
על התוצאה,

כועסים על אחיהם ולא מכבדים אותם 
מספיק,

ילדים אינם מבינים תמיד שהאיכות היא 
החשובה ביותר, ולא המראה החיצוני של 

הדבר,
לעיתים ילדים מרגישים תחרות מול האחים 

מספר עמודים: 24
26/23 ס"מ

סדרת

משל 
ונמשל

• 4 ספרים •

ולראשיתהמשלים החשובים ביותר

הקריאה
לגיל הרך
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כל סיפור לא ארוך מדי, לא מסורבל – כך 

הילד יקשיב לסיפור ויקרא לבד כשיגדל.

כל ספר כולל סיפור בתוך סיפור –
כך הדבר הרבה יותר ברור.

את הכוונה.מספרים לו משל והוא מביןכשרוצים ללמד ילד התנהגות נכונה – 

לכולם.בכל בית ולכל ילד בעולם – לכן יתאימו הסיפורים מספרים על מה שקורה 

  המשלים החשובים ביותר
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ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

ולראשית

הקריאה
לגיל הרך

מנוילן!
מספר עמודים: 32
18/24 ס"מ

רוצים לחנך את הילד ולהביא אותו להבנת דברים?
עשו זאת דרך סדרת הספרים: "סיפור וספר".

ספרי סדרה זו מביאים תשובה לכל שאלה. 
מהווים פתרון כמעט לכל בעיה. הילד יקשיב 

לסיפור בהנאה. הוא יתחנך וילמד איך להתנהג 
בסיטואציות שונות בחיים והוא יתמודד נכון עם 

הקשיים. סיפורי הסדרה ייכנסו לליבו של הילד 
בצורה עקיפה ויביאו לשינוי מדהים בהתנהגותו.

הופס, נתקלנו בבעיה?
בואו נספר עליה סיפור!

שמות הספרים בסדרה:

מה מלמד כל ספר מהסדרה:

ברווזוני מוצא חבר. 1
מוש וההר הגבוה. 2
הגנן וגן הזהב. 3
השיבולת הגאוותנית. 4

ג'מל הגמל. 5
לדובי כבר יש סבלנות. 6
רותי הכבשה רוצה את אמא. 7
מי יהיה מלך היער. 8

לכל אחד יש פחד משלו. 9
חילי  וככר הלחם. 10
קיפודפודי. 11
שוקי הפורח טס לירח. 12

|30|

סדרת

סיפור 
וספר
• 16 ספרים •



1. שוקי הפורח טס לירח -

איך להשמר בדרכים

2. מי יהיה מלך היער-

איך להסתדר בחברה

3. לכל אחד פחד משלו  
 

איך להתמודד עם  הפחד

4. לדבי בבי יש סבלנות  

איך להאזר בסבלנות 

5. חילי וככר הלחם   
 

איך להתגבר על היצר הרע

 

6. רותי הכבשה רוצה את אמא 

איך לצית לדברי ההורים

7. קפודפודי  
 

מחזקים הבטחון העצמי

8. השבלת הגאותנית  

לא יפה להתגאות

9. הגנן  וגן הזהב -
 

לא טוב להתעצל

10. ג'מל הגמל -

שווה לשתף אחרים במשחקים

11. ברוזוני מוצא חבר
 

כיצד לרכש חברים

12. מעשה באוטובוס צעצוע
 

איך לשמח במה שיש לי

13. מוש וההר הגבוה 

חייבים לכבד הורים

14. מה קרה בחדר של כבשי?

איך לשמר על הסדר

15. הברוזה שלא אהבה מתנות

לשמח בשמחת החבר

16. דיגי הדג הרגיל

לאהב את עצמי כמו שאני

ולראשית

ולראשיתהקריאה

הקריאה

מה מלמד כל ספר מהסדרה:

סיפור וספר
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סיפור וספר
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כל ספר כולל סיפור בתוך סיפור –
כך הדבר הרבה יותר ברור.

הסיפורים מספרים על מה שקורה בכל 
בית ולכל ילד בעולם – לכן יתאימו לכולם.

כל סיפור לא ארוך מדי, לא מסורבל – כך 

הילד יקשיב לסיפור ויקרא לבד כשיגדל.

את הכוונה.מספרים לו משל והוא מביןכשרוצים ללמד ילד התנהגות נכונה – 

סיפור וספר
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סיפורי פרשת בראשית. 1
סיפורי פרשת נח. 2
סיפורי פרשת לך לך. 3
סיפורי פרשת וירא. 4
סיפורי פרשת חיי שרה. 5
סיפורי פרשת תולדות. 6

סיפורי פרשת  ויצא. 7
סיפורי פרשת וישלח. 8
סיפורי פרשת וישב. 9

סיפורי פרשת מקץ      . 10
סיפורי פרשת ויגש. 11
סיפורי פרשת ויחי. 12

סיפורי פרשת שמות. 13
סיפורי פרשת וארא. 14
סיפורי פרשת בא. 15
סיפורי פרשת בשלח. 16
סיפורי פרשת יתרו. 17
סיפורי פרשת משפטים. 18

סיפורי פרשת תרומה. 19
סיפורי פרשת תצוה. 20
סיפורי פרשת כי תשא. 21
סיפורי פרשת ויקהל. 22

פקודי  

מנוילן!

ולכיתות

א'- ג'
לגיל הרך

סדרת

סיפורי
תורה

• 22 ספרים •

מיוחד!
לחינוך 

וגם 
ולכיתות

א'- ג'
לגיל הרך

מספר עמודים: 16
24/26 ס"מ

סיפורי תורה  מלהיבים
עם ציורים מרהיבים!

בסדרה זו מובאים סיפורי התורה באופן מעובד
נרחב  ידע  לילד  מעניקה  הסדרה  לילדים.  מאוד  וקל 
הללו  התורה  סיפורי  מטרת  ותמציתי.  קצר  בסיפור 
להביא את הילד הרך לאהבת התורה. ולהתחבר אליהם. 
את   - בניין  לבנות  ניתן  עליו  איתן  בסיס  הוא  הספר 

הסיפורים ניתן להתאים לרמה של הילד.
ציורי  את  לצלם  ובהמחשה-ניתן  בשיחה  להרבות  כדי 

הספר )לאחר הרכישה( לציורים גדולים וצבעוניים!
מיועד בעיקר לגיל הרך ולילדי התפוצות.
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ולכיתות

ולכיתותא'- ג'

א'- ג'

סיפורי תורה
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סיפורי תורה
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סיפורי תורה
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סיפורי תורה
כמה טוב לקרוא בספר ולדעת מה קרה,

בכל פרשה מפרשיות התורה. 

אפשר לספרם סתם כך, בכל הימים.סיפורי התורה תמיד מתאימים.כדי לקרוא בספר באופן קבוע.לא צריכים לחכות לפרשת שבוע,

הסיפורים קצרים – קצרים,
והאיורים מקסימים,

הילד לא ישבע, גם אם ישמע
אותו סיפור אלפי פעמים...

ספרו לילד את הסיפורים הללו כשהוא קטן,

חיש מהר ידע לקוראם, אפילו עוד בגן.
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הסבר מיוחד לגננות ולהורים-
איך לספר את סיפור הפרשה
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מנוילן!

ולכיתות

א'- ג'
לגיל הרך

סדרת

נח
בר מח

• 10 ספרים •

ולכיתות

א'- ג'
לגיל הרך

שמות הספרים בסדרה:

מספר עמודים: 24
26/23 ס"מ

סדרה שעוזרת להורים בחינוך ילדיהם.
נולדה לילד תינוקת חדשה? – מה לעשות 

עם הקנאה?
הילד התחיל לשקר? – איך מתמודדים?

בואו   – בעצמו?  להתלבש  יודע  לא  הילד 
נלמד אותו בקלות!

לחנך דרך סיפור? -  זה קל וגם ברור!

עם נוח זה כל כך נוח,
לחנך ילד בלי לטרוח!
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ולכיתות

א'- ג'

נוח בר מוח

ולכיתות

א'- ג'
שמות הספרים בסדרה:

לנח בר מח יש אחות חדשה                                                 . 1
נח בר מח מודה על האמת. 2
נח בר מח מתלבש לבד. 3
לנח בר מח  לא משעמם. 4
נח בר מח לא צריך מוצץ. 5
נח בר מח לא מתביש. 6
נח בר מח נזהר מאיש זר. 7

נח בר מח מותר ולא יותר. 8
נח בר מח מדבר בנימוס. 9

נח בר מח מברך ברכת המזון. 10
נח בר מח חולה. 11
למה?. 12
כבר לא פוחד בלילה. 13
צריך לשמוע בקול אמא. 14

עוזר לאמא. 15
מסתדר מצוין לבדו. 16
אסור לרוץ לכביש. 17
עובר דירה. 18
משחק על באמת. 19
אוכל אוכל בריא. 20
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נוח בר מוח
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נוח בר מוח
עם הרבה כבוד והרבה סבלנותהוא ילמד את ילדיכם לנהוג במתינותהוא ילד נינוח

כל הימים יעמדו מול עיני הילד פני "נוח" שבציור,

הוא יזכור מה מותר לעשות ומה אסור.

כל ילד ירצה להיות כמו נוח בר מוח
שימוש במוח שווה הרבה יותר מכוח!

נוח בר מוח
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הכל על בעל חי-
זה חשוב וכדאי!

מספר עמודים: 24
26/23 ס"מ

בעלי  על  יודעים  אינם  מבוגרים  שאפילו  מה  כל 
חיים!

איזה בעל חיים נולד עוור? איזה בעל חיים ישן ביום 
וער בלילה? איזה בעל חיים הוריו בחיים ובכל זאת 

הוא גדל כמו יתום?

ולכיתות

א'- ג'
לגיל הרך

סדרת

פינת
החי

• 10 ספרים •

הספרים בסדרה:

גל הגמל. 1
חיפי החיפושית. 2
אלי הנחליאלי. 3
חש הנחש. 4
נימי הנמלה. 5

שיש העכביש. 6
פרפורון הפרפר. 7
צבי הצב. 8
קפוש הקפוד. 9
פינג הפינגוין. 10

ולכיתות

א'- ג'
לגיל הרך

מנוילן!
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הכל על בעל חי-
זה חשוב וכדאי!

ולכיתות

ולכיתותא'- ג'

א'- ג'

פינת החי
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ילדים אוהבים בעלי חיים,
הם יאהבו עוד יותר אם יקראו עליהם סיפורים.

בעלי חיים מעניינים כל ילד בעולם.הסדרה הפופולארית והאהובה על כולם,

מבוגר שלא קרא את הספר – חסר לו מידע,
זה לא ספר לילדים, זה לכל המשפחה!

כמו אנציקלופדיה, בכל יום ילד יוכל להחליט,

אם לקרוא על פרפר, על נחש או חיפושית.

פינת החי
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החלב. 1
האורז. 2
הלחם. 3
המלח. 4
השמן והזית. 5

תפוח האדמה. 6
פירות הדר. 7
התה. 8
הביצה. 9

הקפה. 10

שמות הספרים בסדרה:

ולכיתות

א'- ג'
לגן חובה

סדרת

מאכלים-
מאין

מגיעים?
• 10 ספרים •

ולכיתות

א'- ג'
לגן חובה

מנוילן!

מספר עמודים: 24
23/ 28 ס"מ

מי שיקרא את הספרים הללו ידע את התשובה. 
כל ספר מספר את סיפורו של מאכל נפוץ. 

מאיפה מגיע לשלחננו המלח הנצרך? מי גילה 
את תפוח האדמה?

ובכלל, מהו המאכל הנפוץ ביותר בעולם?

מאכלים מהיכן אתם באים? –
כך שואלים ילדים חכמים.
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מאכלים- מאין מגיעים?

ולכיתות

ולכיתותא'- ג'

א'- ג'
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ולכיתות

א'- ג'
לגן חובה

סדרת

חומרים-
כיצד הם
נוצרים?

• 10 ספרים •

ולכיתות

א'- ג'
לגן חובה

מנוילן!

מספר עמודים: 24
23 /28 ס"מ

מי שיקרא את הספרים הללו – ידע את 
התשובה. כל ספר מספר את סיפורו של 

חומר בטבע. איך נוצר נייר?איפה התגלה 
הגומי שממנו עשוי המוצץ של התינוק?

הידעתם שאת הפנינה שולים מתוך הים?

חומרים, איך אתם נוצרים?
כך שואלים ילדים נבונים.ם

העץ. 1
הזכוכית. 2
הנייר. 3
היהלום. 4
הזהב. 5

הפלסטיק. 6
צמר. 7
משי. 8
גומי. 9

הפנינה. 10

שמות הספרים בסדרה:
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ולכיתות

ולכיתותא'- ג'

א'- ג'

חומרים- כיצד הם נוצרים?
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מאכלים- מאין מגיעים?

מאין כל מאכל מגיע? מהיכן הובא לשלחן?
לקרוא על כל זה, כל  ילד מוכן. 

תתפלאו, אבל ילדים סקרנים ויהיו מוכנים להשקיע.הסיפור לא קצר, הוא באורך מלא מופיע -

את הסיפורים אפשר לספר לילד 
קטן בתמצית ובריכוז,

כשיגדל ספרו לו
בדיוק מה שכתוב.

בכל ציור פרטים רבים, הרבה יותר ממה שכתוב,

עודדו את הילד להביט בציור שוב ושוב.
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ספרי החומרים טובים לילדי גן סקרנים,

אבל מתאימים עוד יותר לילדים שקוראים.

כמה נחמד לקרב אותו לילד ולאפשר לו לקראו.כל חומר בטבע הוא עולם ומלואו –

כל המשפחה יכולה להצטרף לחגיגה,
גם מבוגר שמקשיב – ישמע דברים שלא ידע.

לא תאמינו כמה הילד מבין וזוכר -
ספרו לו את הסיפור, עוד רגע ובעצמו יספר!

חומרים- כיצד הם נוצרים?
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ספר האותיות
ספר מחיק ללימוד האותיות

קא בט זו הכ םדש ףיג צע

אלו לא ספרי קריאה רגילים אלא ספרי לימוד קשיחים 
במיוחד, משולבים עם לורד וטכניקה מאד יעילה.

מספר עמודים: 22
25 / 25 ס"מ

לומדים לכתוב
באמצעות כתיבה ומחיקה בתוך הספר

לומדים לכתוב אותיות
באמצעות כתיבה ומחיקה בתוך הספר

שיטה חוויתית במיוחד ללימוד כתיבת 
אותיות של הסופרת מנוחה פוקס.

הספרים מלווים באיורים ומשימות לכתיבת 
האותיות.

תנו לילדכם לשחק בספר זה כבמשחק. 
הוא כבר ילמד לכתוב לבד!

|53|



זהו ספר המורכב מסיפורים על הקורה בכתה א'.
ילדות הלומדות בגן – ישמעו את כל מה שכתוב בספר ויתכוננו 

כראוי לכתה א'.
הן תדענה למה לצפות, למה לקוות, מה הולך 

לקרות ומה זה אומר בכלל להיות תלמידה  
בכיתה א'.

ילדות הלומדות כבר בכיתה א' – יוכלו להבין מה 
מתחולל סביבן, לדעת איך לנהוג במקרה כזה 
או אחר ולהבין שכל ילדה עוברת את מה שהן 

עוברות. 
שלום כתה א' כתוב באותיות גדולות וברורות, 

מאוייר באיורים נחמדים ומתאימים ומגרים כל עין. 
ילדות מתחברות לספר, ישנות אתו בלילה, צועדות 

אתו לכתה ביום ומבקשות שוב ושוב לשמוע את 
הסיפורים שבו. 

הספר "שלום כתה א'" הוא ספר חובה לכל ילדה העולה 
לכיתה א' וללומדת בכיתה א'.

שלום כיתה א'

מספר עמודים: 24
23 / 28 ס"מ

שלום כתה א' 
הספר 'שלום כתה א' הוא ספר המיועד 

לילדות העולות לכיתה א'
ולכאלו הלומדות בכתה א'.

ולראשית

הקריאה

לכיתות

הנמוכות
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סדרת
אביגיל
בת חיל

• 4 ספרים •

ולראשית

הקריאה

לכיתות

הנמוכות

מספר עמודים: 50-60
17 / 25 ס"מ

אביגיל בת חיל-

כל ספר מכיל 50-60 עמודים, מחולק 
לפרקים פרקים ומלווה בציורים מתאימים.

הספרים מצויינים לילדים המתקשים 
בקריאה ולילדים שמתחילים דרכם בשדה 

הקריאה, הספרים מיוחדים במילים החוזרות 
על עצמן ובמשפטים קלים וברורים.
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אביגיל בת החיל

הם כתובים בצורה מושכת ומהנה.ספרי אביגיל ילמדו את ילדיכם לאהוב קריאה

את דמות אביגיל בציורים כל אחד אוהב,
היא חמודה, מתוקה, שובת לב.

אביגיל בת חיל אין כמוה בעולם
אוהבים אותה כו – לם!

אפשר ללמוד דברים כה חשובים
מילדה נהדרת שכולם אוהבים.
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סדרת
אביחיל 

בן חיל
• 4 ספרים •

ולראשית

הקריאה

לכיתות

הנמוכות

מספר עמודים כ: 60
17 /24 ס"מ

אביגיל בת חיל-

כל ספר בסדרה מחולק לפרקים פרקים
ומלווה בציורים מתאימים.

הספרים מצוינים לילדים המתקשים 
בקריאה ולילדים שמתחילים דרכם בשדה 

הקריאה.
הספרים מיוחדים במילים החוזרות על 
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אביחיל בן חיל

את דמות אביחיל בציורים כל אחד אוהב,
הוא חמודו, מתוק, שובה לב.

אביחיל בן חיל אין כמוה בעולם
אוהבים אותה כו – לם!

הם כתובים בצורה מושכת ומהנה.ספרי אביחיל ילמדו את ילדיכם לאהוב קריאה

אפשר ללמוד דברים כה חשובים
מילד נהדר שכולם אוהבים.
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סדרת
סיפורים שקרו

בחיים
• 3 ספרים •

מספר עמודים כ:60
17 / 24 ס"מ

סיפורים שקרו בחיים
שלושה ספרים המספרים על דברים מצחיקים, מתוקים, 

וחביבים שקרו בחיים.
הספרים כתובים בלשון קלה ובאותיות גדולות וברורות.

ומתאימים לילדים המתחילים לקרוא בעצמם.

ולראשיתסיפורים שקרו בחיים-

הקריאה

לכיתות

הנמוכות
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ולראשית

הקריאה
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סדרת
רוני 

סיפורוני
• 4 ספרים •

מספר עמודים: 59
17 / 25 ס"מ

ספורי "רוני סיפורוני" שודרו ברדיו "קול חי", 
בתוכנית הילדים של מנוחה פוקס. הם אסופים 
בעשרה ספרים ומספרים ספור חיים שלם של 

ילדים רגילים.

רוני סיפורוני-
ולראשית

הקריאה

לכיתות

הנמוכות
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רוני סיפורוני

הוא עוזר להם בכל מצב עד שהם מסתדרים.רוני סיפורוני חושב על כל הילדים,

הספרים מאויירים באיורים מתאימים,
גם בזכותם יקרא הילד את הספרים, 

ראיתם אי פעם ילד טוב כל כך
רוני סיפורוני פשוט ילד מחונך.

רוני סיפורוני – סיפורים שסופרו ברדיו על ידי הסופרת,
ילדים התחברו, הקשיבו ולמדו מכל מה שהיא אומרת.
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סדרת
עובדות 

משעשעות
• 4 ספרים •

ולראשית

הקריאה

לכיתות

נוניות
הבי

מספר עמודים: 24
23 / 28 ס"מ

עובדות משעשעות
עולמנו מלא בתגליות ובאירועים מדהימים. 
הוא גם מלא בעצמים, כמו אבנים מיוחדות, 
בבעלי חיים שונים מוכרים ושאינם מוכרים, 

ומלא בצמחים מרהיבים. לא תמיד אנו יודעים את כל 
מה שמסתתר מאחורי הדברים. 

לשם כך נולדה סדרת הספרים הללו.
כל ספר מספר על עשרות עובדות מהעולם, חלקן 
משעשעות, חלקן מרתקות, חלקן מדהימות, חלקן 

כאלו שלא יאומנו וכך הלאה.
האם ידעתם שיש בעולם עץ של לחם? והלא לחם 

נאפה בתנור?
האם ידעתם שאת השופר שבו אנו תוקעים, מייצרים 

בתנור? כך ממש!
האם עלה בדעתכם שיש כלב 

מעופף בעולם?
את כל העובדות הכתובות בספר, 

גם מבוגרים לא ידעו, בוודאי שלא 
ילדים.

סדרת  הספרים הללו מביאה את 
הילדים להבין שיש דברים רבים 
שאינם יודעים, ושעל ידי קריאה 

מרובה, ידעו ויכירו בהם.
סדרת עובדות משעשעות היא 

מתאימה לילדים בכל גיל, וגם 
להורים...
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עובדות משעשעות

ילדים אוהבים שעשועים ולשמוע על מקרים מוזרים,
מכל זאת הם ייהנו כשהם בספרים הללו קוראים

איורים מרהיבים ותמונות מצולמות
יגרמו לילדים לחוויות מושלמות.

הידעתם פעם שבעולם קורים דברים מסתוריים?
לשם כך בדיוק נכתבו אלו הספרים.
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ניבים חביבים

מספר עמודים: 24
23 / 28 ס"מ

אני בטוחה שאתם שמחים לפגוש את סבא הושע 
וגם את שופי ינשופי,את כינורי ואת נבית ארנבית. 

בספר זה הם רוצים לספר לכם על שפה מעניינת 
ומרתקת. אתם וודאי מתפלאים ושואלים: על 
מה???על שפה חדשה???

לא בדיוק. זו דווקא שפה 
ישנה עד מאד, דיברו 
בה כבר בזמן התנ"ך, 
שוחחו בה כבר בזמן 

המשנה והגמרא, כלומר 
לפני הרבה מאד שנים. 

רוצים ללמוד את השפה 
הזו? אם כן, התחילו 

לקרוא את הספר הזה 
ולא תוכלו להפסיק.

ניבים חביבים-

רי נוער
ספ
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לכיתות

נוניות
הבי



שלושת הבלשים

מספר עמודים: 195
17/ 24 ס"מ

שלושת הבלשים-

הרפתקה מסעירה מתרחשת 
בספר זה, כאשר נשמע קול פיצוץ. 

אנשים נפצעים ואיש אינו יודע 
מי הטמין את הפצצה. אוירה 

מרתקת, מסרים חינוכיים, ערכים 
עמוקים. מי באמת עשה זאת? 
על כך בספר המותח: "שלושת 

הבלשים".
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לכיתות

נוניות
הבי

רי נוער
ספ



המדענים הצעירים

מספר עמודים: 145
17/ 24 ס"מ

כל אחד היה רוצה שהילד שלו יהיה
סקרן, מדען וידען.

הסיפור: "המדענים הצעירים" הוא סיפור 
אחד מתוך סיפורי הספר: "המדענים 

הצעירים" ועל שמו נקרא הספר כולו.
בספר מובאים סיפורים רבים נחמדים 

ומעניינים, שמספרים על ילדים שסיפקו 
את סקרנותם,

על ילדים שערכו ניסויים שונים כדי 
להבין דברים,

ועל ילדים שידעו עם כל ההתעניינות, 
לשים גבולות ליצירתיות ולמקוריות.
הספר: "המדענים הצעירים" מיועד 

לילדים שקוראים בהנאה,
אבל גם לכאלו שהוריהם מבקשים 
להעשיר את לשונם ואת קריאתם.

בספר "המדענים הצעירים" – 
עשרות סיפורים קצרים. 

המדענים הצעירים-
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לכיתות

נוניות
הבי

רי נוער
ספ



בית יש רק אחד

מספר עמודים: 223
17/ 24 ס"מ

בית יש רק אחד

הספר: "בית יש רק אחד" הוא ספר אחד מתוך 
סדרת: "שעת מנוחה"

בספר זה למעלה מחמישים סיפורים מרתקים 
וחוויתיים המספרים על החיים המשותפים 

בחיק המשפחה. משפחה היא הדבר החשוב 
מכול לילד וגם למבוגרים.

הספר הזה יביא את הילד להערכה רבה יותר 
לבית ולמשפחה.

הוא ייתן לילדים להבין כמה חשובים יחסים 
טובים במשפחה, כמה צריך לכבד הורים, 

כמה צריך להעריך סבא וסבתא, וכמה חשוב 
ליצור קשרים נאים עם אחים.

הספר: "בית יש רק אחד" מכיל סיפורים 
רבים, אבל כל אחד מהם מספר על 

המשפחה מזווית אחרת ובאור אחר.
רוצים שילדיכם יאהבו את הבית, את 

המשפחה, את ההורים ואת האחים? – 
הגישו להם את הספר הזה!

|68|

לכיתות

ינויות
הבנ

רי נוער
ספ



סיפורים מכל הלב

מספר עמודים: 227
17 / 24 ס"מ

סיפורים היוצאים מן הלב - נכנסים 
אל הלב. צרור סיפורים לילדים על 

ילדים כמותם, על משפחה כשלהם 
ועל חברים כשלהם.

סיפורים מכל הלב-
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רי נוער
ספ

לכיתות

הנמוכות



רי נוער
ספ

סיפורי ילדים על גמילות חסדים

מספר עמודים: 171
17/ 24 ס"מ

סיפורי ילדים על גמילות 
חסדים-

עם ישראל, עם של רחמנים וגומלי 
חסדים. מה לילדים ולגמחי"ם? כל זה 

בספר שלפניכם.
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לכיתות

נוניות
הבי



סדרת
לכל ילד יש סיפור

• 4 ספרים •

רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

מספר עמודים: 180
24/17 ס"מ

לכל ילד יש סיפור
לכל ילד יש סיפור

ספרים, המספרים את סיפורם של עשרות ילדים 
שחוו חויות מדהימות 

שלא קורות בכל יום ושלא חוזרות על עצמן.
הסיפורים מסופרים ברגש ובאמיתות

וסוחפים את הקוראים להבנת עומקן של החויות 
המרעישות.

לכל ילד יש סיפור
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לכל ילד יש סיפור
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רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

סדרת ההרפתקאות

מספר עמודים: 120
17/ 24 ס"מ

סדרת ההרפתקאות-

לדוד אפרים החלבן יש אופנים של חלבן.
מה הוא עושה איתם?

דוד אחיעזר והטנדר, הוא דוד נחמד ואוהב,
הנוהג להסיע את הילדים בטנדר היקר שלו.

הילדים אוהבים זאת מאד.
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רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

לדוד אפרים החלבן יש אופנים של חלבן.
מה הוא עושה איתם?

דוד אחיעזר והטנדר, הוא דוד נחמד ואוהב,
הנוהג להסיע את הילדים בטנדר היקר שלו.

הילדים אוהבים זאת מאד.

אברימל'ה הטבח

מספר עמודים: 227
17/ 24 ס"מ

אברימל'ה הטבח-

אברימל הטבח הוא טבח מיוחד במינו. 
הוא עובד למחייתו בבית ספר לילדים. הוא לא 

רק טבח, הוא גם אבא לילדים,  הוא גם מורה 
שמדריך את הילדים, הוא גם מנהל קשוח 

כשצריך, הוא גם אחות בחסד, והוא גם איש 
אהוב על כל הילדים.

אברימל הטבח משמש כטבח, אבל גם אצלו, 
לא תמיד האוכל יוצא הכי טוב בעולם,

הוא משמש כטבח, ולכן הוא שומע ורואה 
כל מה שקורה מסביב,

הוא יודע על התלמידים דברים שהמורים 
והמנהל לא תמיד יודעים.

הוא זוכה להפריד בין ניצים, להשפיע  על 
ילד עצוב, ולשמח נדכאים.

בסדרת אברימל הטבח יצאו שני כרכים, 
שניהם מספרים על אותו טבח בדיוק.

אברימל הטבח מוכיח לילדים שכל 
מלאכה מכבדת את בעליה. הילדים 

מעריצים שלו ומאמינים שהוא האדם הטוב 
ביותר עלי אדמות.
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רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

חוגגים עם חגית

מספר עמודים: 222
14 / 23 ס"מ

ספר המספר את סיפורה של 
שמרטפית צעירה. מה היא 

עושה עם הילדים עליהם היא 
שומרת? עד כמה הם מעריכים 

אותה?
ספר המיועד לכל השמרטפיות 

הצעירות ולכל אחד שאוהב 
לחייך.

חוגגים עם חגית-
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רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

יומנה של המורה נדיבה

מספר עמודים: 254
22.3 / 14 ס"מ

יומנה של המורה-

המורה נדיבה היא מורה מיוחדת במינה. 
איך היא נוהגת לחנך? איך התלמידות 
מסתכלות עליה? מורה מציאותית או 

לא? ספר מלא רגש, הומור ואהבה.
יצירת מופת מושלמת.
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רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

האתרוג שבלב

מספר עמודים: 48
22 / 30 ס"מ

ספר על אתרוג, 
נשמע כמו ספר שמתאים דווקא

לחג הסוכות.
הספר: "האתרוג שבלב" מספר אמנם על 

אתרוגים של סוכות, אבל משאיר את האתרוג 
על השולחן משך כל השנה.

בספר: "האתרוג שבלב" סיפורים מקסימים 
המיועדים לכל בני המשפחה.

כל סיפור מראה על אהבת המצווה, על 
הנסים המתקיימים בנו בכל יום ויום, ועל 

תורת ישראל שמושיעה בכל עת.
הספר מגיע בדפים צבעוניים, אבל הוא 
מיועד לכל קהל המשפחה, מקטן ועד 

גדול. הוא מצוין לספר לילדים צעירים, 
שעדיין אינם קוראים, אבל הוא טוב עוד 

יותר להעשיר את החוויתיות של הילדים 
הגדולים יותר, וגם של ההורים.

האתרוג שבלב-
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רי נוער
ספ

לכיתות

נוניות
הבי

זרח המאבטח

מספר עמודים: 24
16 / 19 ס"מ

זרח המאבטח

ספר ראשון מתוך סדרת ספרים מלאי מתח 
והתלהבות. זרח המאבטח זוכה לאבטח 

בכל ספר מקום אחר. בספר זה הוא מאבטח 
ושומר על בית ספר.

משך הספר כולו הילדים במתח לדעת מי 
כתב את הכתב הערבי שמצאו. הם לא צריכים 

לעקוב יותר מידי, כי הדברים מגיעים עד 
אליהם ממש.

הספר: "זרח המאבטח" – נולד ממציאות החיים 
בארץ ישראל. בכל פתח מוסד ניצב מאבטח. 

בניגוד לימים עברו, בהם הסתובבו בכל מקום 
באופן חופשי, בשנים אלו אין שקט בארצנו, 

ישנה סכנה להיכנס לשטחים מסוימים מהארץ, 
וישנה סכנה גם במקום מגורנו.

זרח המאבטח הוא מאבטח רזה, קטן ונחמד, 
הילדים בבית הספר מרבים להקניטו בשל כך,

אבל הם מגלים מהר מאוד עם מי יש להם עסק, 
ומיהו המושיע.
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רי נוער
ספ

לכיתות

הגבוהות

הזיכרון האחרון

מספר עמודים: 408
15 / 23 ס"מ

ספר על הימים שלפני עשרות שנים. 
מביא את סיפוריהן של ילדות יתומות 
שחיו במוסד, במוסד לילדות יתומות 

על שם דינמרק חיו קרוב למאה ילדות. 
שתיים מהן מתמודדות לאורך כל הספר 

על  מציאת הזיכרון האחרון שלהן. 
שרשרת זהב שאבדה. השנייה, עולה 

מאיראן, מגששת אחר קולו של אביה 
המהדהד אוזניה כל העת. הספר 

"הזיכרון אחרון", המיועד לבנות בלבד, 
הוא ספר ראשון מסוגו שעובד גם 

למופע אורקולי.

הזיכרון האחרון-
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טיפים 
 

 

 

50 טיפים לזוגיות!

50 טיפים לחינוך ילדים!

50 טיפים לחיים מושלמים!
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