
    
  
  
  
  
  

 ד"בס

 

 אינדקס

 ספרים
 לפי
 ות/ סופרים 
 

 ב"חורף תשפ

 'יפה נוף'רשת 



  
  
  
  
  
  

 א
 צבי אריה, אדלר

 שמואל, אורבך
 אסתר, אייכלר
 חיים, אליאב

 ובת אל נתנאל, אפשטיין
 .מ, ארבל

 שמואל, ארגמן

 ב
 חוה, בודה

 .ד, בוימגולד
 מיכל, בוני

 רות, בייפוס
 דבורה, בנדיקט

 חוי, בער
 שרה, ברגמן

 חסיה, ברטלר
 טובי, ברון

 עדינה ,בר כוכבא
 מאיר, ברעם

 .א, בת מלך

 ג
 משה, גוטמן

 אבנר, גולד
 דוד, גולד

 יהודית, גולן
 מינדי, גולומבק

 רבקה, גלאי
 שפרה, גליק

 חיים, גרינבוים
 חוי, גרינשטיין

 אהרן, גרנות
 נחמן, גרשונוביץ

  
  

 ה
 בת שבע, הבלין

 הרב  יעקב, הופקוביץ
 מוטי, הלר

 גילה, המאירי
 אסתי , הס

 חיה ,הרצברג
 הרב  יצחק, הרשקוביץ

 ו
 שרי, וולך

 חני, וינרוט
 יאיר, וינשטוק

 חיים, ולדמן
 חיים, ולדר

 ז
 מירי, זוננפלד
 אברהם, זמורה

 דוד, זריצקי
 ח

 הרב  ברוך, חייט
 בנימין, חינקיס
 מרדכי, חלמיש

 עטרה, חפץ
 .פ, חריף

 ט
 אסתר, טוקר
 מנוחה, טוקר

 רותי, טננולד
 י

 רינה, יגר
 קי'ג, ירחי

 כ
 יוסף, הןכ

 מרים, כהן
 שירי, כהן

 
 

 

 ות לפי אותיות/םרשימת הסופרי
 ולפי הסדר המסודרים בקטלוג



  
  
  
  
  
  

 ל
 מאיר, להמן

 חיה, לוברבוים
 קובי, לוי

 שרה, ליאון
 אביגיל, לנדא

 .א, לפידות

 מ
 תמר, מור

 אביגיל, מייזליק
 הרב  שמעון יוסף, מלר

 רבי, מנדל

 נ
 .ב, נבון

 דבורה, נויגרשל
 .א, נחושתן

 ס
 מירי, סגל

 אהרן, סורסקי
 נחמן, סלצר

 לאה, סמילנסקי
 יונה, ספיר

 .מ, ספרא

 פ
 הרב  יעקב ישראל, פוזן

 לאה, פוטש
 גדי, פולק

 רחל, פומרנץ
 שרה, פכטר

 תרצה, פלג
 פנינה, פקשר

 לאה, פריד
 הרב .יעקב ב, פרידמן

 יהודית, פריינד
  
  
  

 צ
 נעמי, צוובנר

 שרה, צויבל
 דבורה, צוף

 ק
 אסתר, קווין

 מיה, קינן
 שרה, קיסנר
 בנימין, קלוגר

 ליבי, קליין
 שרה, קמפינסקי

 רות, קפלר
 גננדל, קראהן

 ר
 חנה, רגב

 נח, רובין
 זלמן, רודרמן

 דבורה, רוזן
 חוה, רוזנברג

 רות, רוזנשטיין
 יעל, רוטנברג

 יעל, ועיר
 דבורי, רנד

 רות, רפפורט

 ש
 שרה, שוורצמן

 רחל, שור
 פועה, שטיינר

 .פ, שטרן
 ציפורה, שלנגר

 .ג, שפר
 .י, שפרן

 ת
 מנחם, תעיזי

 



 

 !לקוחותינו היקרים 

מחזירים למלאי מהדירים ו 'יפה נוף'רשת אנו ב
רבי מכר שהשאירו חותם  ,ספרים ותיקים

 הספרים"במסגרת פרויקט  ,ושצרובים בזיכרון
החזרנו למלאי ספרים אהובים  "שאהבנו

ספריו , ארבל. מכמו ספרי המתח של וידועים 
חלוץ הספרות  ,ריצקידוד ז הרבהידועים של 

שכולנו גדלנו , הרב מאיר להמן החרדית לנוער
ספרים  ,הרב שמואל ארגמןספרי , ספריו על

בולטות של סופרות  'יצירות'בלתי נשכחים ו
  ...ידועות

למרות זאת יש לציין שחלק לא מבוטל 
מהספרים אינם במלאי ויש לברר מול המוכר 

ן אם יש אפשרות להזמין מסניף שיש בו עדיי
  .(ההזמנה לא כרוכה בתשלום)את הספר 

כמו תמיד  'יפה נוף'על כל פנים אנחנו ב
את מה שאתם מזהים את הספרים ו 'נושמים'

אוהבים ונמשיך בעזרת השם להגיש לכם את 
כראוי לרשת הגדולה מיטב הספרות החרדית 

ביותר בציבור החרדי המגדירה ' פועמת'וה
 . מחדש את ארון הספרים היהודי

  



 צבי אריה, דלרא
 דרמה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :קומיקס
 :'עד קצה העולם'סדרת 

 הבריחה       
 מסתורין במצר       
 970טיסה        

 X 2מלכודת בשנגחאי        
 ממצולות ים       
 צונאמי       

 
 זמן גורלי

 השר מקוצי
 אורות בעולם החדש

 תעלומה בערבות סיביר
 גלגולו של שקל 

 בכור העוני
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 שמואל, ורבךא
 דרמה ,(תורני)השקפה : סוגה ספרותית עיקרית

 
 קול קורא במדבר

 לכתך אחרי במדבר
 

 :סיפורת
 גבול אדום

 קמט בעלילה
 

 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 סופר
 'ה נוףיפ'

 



 אסתר, ייכלרא
 היסטוריה ,קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 

 ('עלילונים'סדרת ): קומיקס

 שדה מוקשים
 הילד מבית הדייגים

 מחיר יקר
 האניגמה והצופן הסודי

 אבוד בארץ העבדים
 חוצים גבולות

 ניסיון בשני מיליון
 יללה בחולות

 מאירל גיבור בגלות
 מעבר לנהר הגועש
  האחרון   מסתורין במנהרה 

 

  (לא קומיקס)  מ"סיפור יציאיציאת מצרים  

 ספר מתכונים לילדים כיבוד קל 

 בוגריםקריאה  נקודת הזינוק 
 בוגריםקריאה   אל ההרים 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

  

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 



   חיים ,ליאבא 
 (ה ר ב  מ ש ה  ג ר י ל ק ) 

 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

  :נוער ובוגרים
 בין קורי העכביש

 יסבוןדון קרלוס מל
 דון קרלוס בכלא

 כתונת פסים
 המעטפה

 השליחות 
 משימה

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



   נתנאל ובת אל ,פשטייןא 
, היסטוריה, סיפורי חסידים :סוגה ספרותית עיקרית

 תיעודי, קומיקס, ביוגרפיה
 

 :קומיקס
 איורים על פרשיות השבוע -ש "מפגש הפ

  עוזי והדר המסע המופלא של 
   קומיקס על                            

  ם"ספר המצוות לרמב                                   

 על הרבי מלובביץ  הרבי של כולנו

 ה קוק"על הראיהרואה הגדול  
    על הרב מרדכי  'אביהם של ישראל'סדרת 

 חלקים  6x אליהו                                            
  :'קצרה -הארוכה  הדרך'סדרת 

  לאור ספר התניא קומיקס                         
 ז"י - פרקים א. 1     
 לד - פרקים כו. 2     
 ליקוטים משאר ספר התניא . 3     

 המשך 
 

 



        נתנאל ובת אל אפשטיין המשך 
 

 (על גדולי החסידות)  :'מאורי האש'סדרת 
 בעל התניא .1
ם הקדושים רבי אלימלך האחי .2

 נסק ורבי זושא מאניפולי'מליז
סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק  .3

 מברדיטשוב
 רבי דב בער ממזריטש .4

  
 (קומיקס היסטורי)  :'הגיע הזמן'סדרת 

 ניצחון האמונה .1
 אהבת תורה .2
 הקרב על המקדש .3
 רגע האמת .4
 יוצאים לחופש .5
 המסע המופלא הביתה .6
 עיר הזהב .7
 השלב הבא .8
 אורות גבוהים .0
 עדכנו אותנו? יםכירים מידע נוסף על ספרי המחברמ

   



 .מ רבלא
 ( ק ו ט ש נ י ו   ר י א י  ב  ר ה )

 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 :נוער ובוגרים
 בלתי הפיך

 הצתה מאוחרת
 זמן שאול

 יום ושש שעות
 נאמנות כפולה

 סוללה חזקה
 סיכון מחושב

 עין בעין
 אחים בדם
 קשר גורדי

 שם נרדף
 השעיר השלישי

 האחרון בין שברי עולמות  
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

חלק נכבד מספריו 
 ארבל. משל 

נמכרים ברשת 
 'יפה נוף'

 ₪ 52במחיר 
לספר במסגרת 

 פרויקט הנוסטלגיה
 'הספרים שאהבנו'

 



   שמואל ,רגמןא
 ( ט ו ר  ל  א ו מ ש ב  ר ה )

 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 .יתכן ולא הובאו כל הספרים :הערה

 :נוער ובוגרים
 אבא גיבור הרוח

 אחים לעד
 אי המסתורין

 אל גוב האריות
 אל מול פני הסכנה

 בדבקות ובגבורה
 בודדים בלב ים

 בין חומות המבצר
 בלוע הארי

 בלתי צפוי
 במשברי הים

 בעקבות ראשי האינקוויזיציה
 החשיפה

 המשך 
 

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

בד מספריו של חלק נכ
 הסופר

 ל"ז שמואל ארגמן' ר
 נמכרים ברשת

 'יפה נוף'
לספר  ₪ 25במחיר 

במסגרת פרויקט 
 הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'



     שמואל ארגמן המשך 
 

 הילדה שברחה מהמנזר
 המרדף

 הנועזים בעלטה
 הנחיתה על הקרח

 הצוללת הפליגה בחצות
 הצניחה הגורלית

 השותפים
 הות עלומהז

 למרות הכול
 מאבק עיקש

 מבצע חידקל
 מסתורין בסהרה

 משימה בלתי אפשרית
 נס במבצר

 עקבות באי
 צופן מסתורי

 תעלומה בנמל התעופה
 תקלה בחלל

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 חווה ,ודהב
 

 :נוער ובוגרים
 גרעינים לפיצוח

 כמו ענפים ברוח
 ליאור

 לפרוח בחורף
 האחרוןציתי משהו אחר   ר

 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 

  
 

  

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 



 דבורה, וימגולדב
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

   :נוער ובוגרים
 לאן

 בעקבות הנוסחה האבודה
 עד שיעלה השחר

 מתאים לכתר
 מחליפים צבע

 שליחות כפולה 
 שקוף או אטום

 שתיים בעקבות טבעת
 האחרון  עוד ניפגש 

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 מיכל ,וניב

 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :נוער ובוגרים
 אל מול הסכנה

 יותר מדרך אחת
 מפתח ללב נעול 

 השתיקה שבין המילים
 מחוקים 

 קומיקס מלכודת מצויירת 
 

 עדכנו אותנו? תמחברמכירים מידע נוסף על ספרי ה

 
 
 



 רות, סייפוב
 למידה, גיל הרך וראשית קריאה: סוגה ספרותית עיקרית

   רות בייפוס היא מאיירת ותיקה אשר ציוריה  :הערה 
  אולם , מעטרים ספרים וספרונים רבים עד למאד            
 .ברשימה זו הובאו רק ספרים שחיברה ואיירה            

 'אמא של לאהלה'תחת שם העט  'שלבים'סדרת 

 (ראשית קריאה) :רךגיל ה
  :הקלאסית  :'שלבים'סדרת 

 :סיפורים בספר אחד 2
 טעם של אמת+ יש שכר למצוות     
 עכשיו הוא אוהב את כולם+ בלגן לא כאן     
 עוד פעם לילה טוב+ אתי מחכה לאבא     
 רוצה להיות גדול+ בית קטן וחם     
 תמיד לפעמים+ עיר של חלומות     

 

 מעשים קטנים
 מתאימה בדיוק מתנה

 ספר אחד ושני ילדים
 מי ישמור על העוגיות שלי

  המשך         אף פעם לא לבד

' שלבים'סדרת 
 הקלאסית

 בציפוי למינציה
נמכרת ברשת  

  'יפה נוף'
 ₪ 52במחיר 

     בלבד לספר  
 ₪ 211ספרים ב  5

' יםשלב'סדרת 
 הקלאסית 

 בציפוי ניילון
 רשתנמכרת ב

  'יפה נוף'
בלבד  ₪ 52ב 

 לספר



      המשך רות בייפוס 

 האדנית שלי תפרח תמיד
 מילים שנותנות כח

 'שלבים וקדימה' שלושה פתקים שחורים ופרח

 'שלבים וקדימה'  סיפור של השגחה פרטית
 

     :'שלבים בקריאה'סדרת 
 האף ענף על

 פעם הייתי ילד קטן
 בין השלוליות

 יונים על הגג
 

 סיפור והעשרה ' :החדשה' שלבים'סדרת 
 '  עם מאיר ושרה                                         

 חם קר וכל השאר
 יום חדש מתחיל

 ופתאום הכל במקום
 ריחות ומה שביניהם, ברכות

 

  פסח   ההגדה הראשונה שלי 
 

 עדכנו אותנו? תמחברף על ספרי המכירים מידע נוס
 



 דבורה, נדיקטב
 אתגר, למידה, קומיקס, גיל הרך: סוגה ספרותית עיקרית

 

   , מאיירת שאיירה ספרים רביםא דבורה בנדיקט הי :הערה
 .אולם ברשימה זו הובאו רק ספרים שכתבה ואיירה          

 :לגיל הרך 

 טיף טף 
 X 2 אני רוצה חבר

 קאות באי הבריאותהרפת - יםיט  פ  הפו  

 לילדים בציוריםמאתגרות חידות   X 2 יק'אינטליגנצ

 הגדה של פסח לגיל הרך   X 2' מרגישונים'חבורת 
 יצירות  דבק נייר ומספריים

 קומיקס אלי ודני בתעלומת הדיסק המסתורי

 :'לומדים לצייר'סדרת 
 ציור .1
 ציור וצביעה .2
 קריקטורות  .3
 קומיקס .4
 יותציור דמויות יהודאידישקייט   .5
  פרשת השבוע   .6

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  חוי  ,ערב
 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 
 :נוער ובוגרים

 אמון בלתי מסויג
 מבחן נאמנות

 משבר אמון
 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
  

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 



 שרה, רגמןב
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

  

 :לדים ונוערי
 החבר של בודינא

 הדרך לתל אורנים
 מסתור בלב הרים

 הפתרון מונח בכיס
 לכל חבילה יש כתובת

 בית רב קומות
 יהלום אבוד

 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר 



 חסיה ,רטלרב
 מותחני פסיכולוגיה , דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :תבדגש על נשים ונערו נוער ובוגרים

 אחים בדם
 בין הפטיש לתהילה

 גם שם
 לא מתה אנוכי

 סתירה מצלצלת
 לנשואות בלבד  לילה ולא דומיה
 לנשואות בלבד   רוח גדולה וחזק

 תלויה
 נפש תהום

 אל תדמי בנפשך
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 



 טובי (צייטלין) ,רוןב
, למידה, גיל הרך: סוגה ספרותית עיקרית

 (יומן)אוטוביוגרפיה 

 

 :גיל הרך
 מי אוהב אותך יותר מכולם

 אמא תמיד אוהבת אותי
 אבי הילד השמח בעולם

 אבי ואסתי מגיעים למלכות
  נעל קטנה וסוד גדול 

 
 :נשים ונערות

  על במת החיים 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 עדינה, כוכבאר ב

 דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 כל ההתחלות קלות

 רוח צעירה
 ילדים  גן של אורה 

 שעת חלון
 האחרון  (סיפורים מהחיים) מזג עביר

 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'



 מאיר ,רעםב
 ( ך ל ו ו  ר  י א מ  ם  ו ל ש  ב  ר ה )

 תיעודי, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :ילדים ונוער
 אבן המזבח

 האוצר הספרדי
 הפרנס מקולוניה

 השליחות הגורלית
 מבצע אלול

 עיר מלוכה
 עלילה בכפר

 שעון הקסמים
 

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



 א ,ת מלךב
 גיל הרך ,דרמה ,קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :קומיקס
 אבודים בניכר

 קשר זדוני
 עקבות נעלמים
 ויבאופן בלתי צפ

 לא לבד
 עקבות נעלמים

 באופן בלתי צפוי
 חשוד במעקב

 ממעמקי היער
 פיצוץ מבוקר

 הבטחה סודית
 התגלית המסתורית

 
 המשך 

 חלק נכבד 
 מספרי הקומיקס 

 בת מלך. אשל 
נמכרים ברשת 

  'יפה נוף'
 במחיר 

 בלבד₪  21
 !לספר 



        בת מלך. אהמשך  
 

 במבחן הביטחון
 תגלית בחורבה

 חיים במסיכה
 המטמון  

 חבורת הבלשים בעקבות המתנכל
 זה מול זה

 ניצחון האמת
 בעקבות הכתבים

 לההרפתקה כפו
 ניצוץ באפילה

 הצלה באפילה
 האוצר הספרדי

 כוכב אש
 

 המשך 

 
  



        בת מלך. אהמשך  
 

 :'שלושה ועוד אחד'סדרת  
 שלושה ועוד אחד. 1
 במערה הסודית. 2
 מפצחים תעלומה. 3
 תגלית מרתקת. 4
 בהרפתקה מושלגת. 5

 :לגיל הרך
 בני בארץ הבכיינים

 "נו כבר"אלעזר בארץ 
 "די בלי"מרדכי בעיר 

 החלומות של אפרים
 יסכה והנסיכה

 

 קריאה נוער דרך צלחה 
 לילדות -סודות מחדר האחיות 

 חידות -יש לי פתרון 
 

 עדכנו אותנו? תמידע נוסף על ספרי המחבר מכירים



 משה ,וטמןג
סיפורים , דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 תיעודי, מהחיים
 

 :סיפורים מהחיים :נוער בוגר ומעלה
 

 :'שוליים'סדרת 

 שוליים של מעלה   
 שוליים של זהב   
 יש לו שעה   

 

 :'מעבדי העשתונות'סדרת 

 אל תרקוד היום   
 פגישה בלילות שבט   
 הם שבו ללכת   

 על סף הלב    
 :'הארות בשעת מעשה'סדרת 

 ואז בא הכתוב    
 המשך 

 



 
        משה גוטמןהמשך  

 
 :'אנשים כן משתנים'סדרת 

 ייצוב פנים 2משתנים אנשים כן 
 תווי פנים 5אנשים כן משתנים 
  העמדת פנים 5אנשים כן משתנים 

 

  'כל הילדים טובים' סדרת

X                                  2  ילדיםל   
 

 :ביוגרפיות

  על הרב אהרן מרגלית  אתהלך

 על מרת שרה שלומי  אם סגולה
 ('חלק א)ר על הרבי מגו  'פני מנחם'ה

 
 

 עדכנו אותנו? רים מידע נוסף על ספרי המחברמכי

 



 אבנר, דולג
 תיעודי , היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 

   בספרים תיעוד אירועים בתולדות העם  :הערה
   , ט"ח ות"גזירות ת)היהודי מעובדים לנוער            
 .(אנוסי ספרד ועוד, צ"משיח השקר ש           

 שלוש ההבטחות
 החלום
 חרבשנת ה

 לאור הדמדומים
 המתעתע

 הטבעת הסגולה
 שליחות גורלית

 הנסיך מן האנוסים
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   ודד ,ולדג
 סיפורי צדיקים, היסטוריה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

  
 אולם    ,דוד גולד הינו מאייר שאייר ספרים רבים :הערה
 .או רק ספרים שחיבר ואיירברשימה זו הוב          

 קומיקס לילדים ונוער בסדרת 
 מאת אלי גוט ודוד גולדשמיט   :'אלי וגולד קומיקס'

 גלגולה של מזוזה
 סימני דרך
 סימן חיים

 בין שתי טיפות
 סוד המטמון העתיק

 האי האחרון
 גורל משולש
 הכתר שניצל

 כתב חידה
 רק שתיקה אחת

 המגדל הפורח
 השבט הנעלם

 מערב מפולש
 המשך 

 



 דוד גולד המשך 
 

 :ספרי קומיקס של דוד גולד
 מרגלית אהרון על הרב  4x קומיקס 'אהרלה'סדרת 

 

 :סיפורי הגולם מפראגסדרת 
  איזה גולם

 בעקבות הגולם מפראג
 

 :סיפורי העיר חלםסדרת 
 רואה ואינו נראה

 היה ונברא
 וחא'געציל או ג

 הרשלה וחמורו של משיח
  ל"רים מתוך הסדרה הנסיפורים קצ -גולמיקס 

 תאומים לנצח
 ה הקדוש"סיפור על השל סודו של פרוזניצר

 הגנב

  על גדולי ישראל X 2 'אלומות אור'סדרת 
 
 

 עדכנו אותנו? ידע נוסף על ספרי המחברמכירים מ

 חלק נכבד
 יקסמספרי הקומ

 דוד גולדשל 
 נמכרים ברשת 

 'יפה נוף'
 במחיר 

51  ₪ 
 !לספר בלבד



 יהודית ,ולןג
 אתגר, היסטוריה, רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ילדים ונוער
 ה גדולהסיפורים קטנים על צרכני

 תעלומת הקבצן הכחול

 2x  מיקי ושוקי
 

 :'חבורת לא אירא'סדרת 

 במבצע חילוץ .1
 אצל סבתוש .2
 בעקבות הפקיד הקשוח .3
 בעקבות מפתח הנחושת .4

 
 המשך 



 יהודית גולן המשך 
 חוויות וסיפורים על הפסקות ושיעורים

 יהושע בריבוע
 עד שתגיע למקומו

 רק להתכופף ולהרים
 פרופסור שלייקס

 מוזרים באי הפרפרים מאורעות
 מוטי פנים חמוצות

 רובע מלא סודות

 :ביוגרפיה
 קביים במתנה

 ילדי הבצלים מצפת
 אלף עולמות

 כל רוחות שבעולם

 :על השואה 
 דפים של אתמול

 המשך 
 



  יהודית גולן המשך 

 
 עלים שעלו מן האפר  

 הלילה איננו אפל

 :בוגרים
 אנשים מעולם אחר

 תמיד עמך
 משחק מילים

 בעדשה נלכד

 :קומיקס
 אותיות של אש

 מאורעות מוזרים באי הפרפרים
 :ספרי חידות

 חידות מאתגרות בקומיקס   פיצפוצים

 (חריף. עם פ) חלקים x 01 'פיצוחים'סדרת 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 מינדי ,ולומבקג

 

 :ילדים ונוער
 הפנימייה

 :'חבורת גשר צר'סדרת  
 ומת התפילין הגנובותבתעל. 1   
 בתעלומת החופשה הגדולה. 2   
 בתעלומת ההלך האלמוני. 3   

 
 :נשים ונערות

 ם הוא לא הגבולהי
 מהחייםסיפורים  לכל אישה יש פרח 

 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  רבקה  ,לאיג
 

 :נשים ונערותעל  בדגש נוער ובוגרים
 

 אם אסק שמים
 יון ועוד אחדשישה מיל

 כי להם מחר 
 פתאום באמצע הקיץ

 השקמה השניה מימין
 מתח  נרדפים

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  שפרה  ,ליקג

 הומור, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :קומיקס הומור
 X 5 'משפחת שיקופיצקי'סדרת 

 X 5 'רחוב שיקופיצקי'סדרת  
 אידיש 'משפחת שפיגליצקי'סדרת  
  

 :נוער וילדים
 ילדות  חברה לעט

 : 'בנצי'סדרת  
 עלילותיו של בנצי     

 החבורה הסודית של בנצי     
 מבצע ההצלה של בנצי     
 בנצי ומשקה הפלאים     

 בנצי והבית הנטוש     
 בנצי והתעלומה במוזיאון     

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  יים ח ,רינבויםג
 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :וילדיםנוער 
  יציאת מצרים   בחצי הלילה
     יציאת מצרים  בעצם היום 

    תעלומה בסמטה -החמישה 

 :מתח
 טביעת אצבע

 צוואה
 תיק מקסיקו

 

 מהחייםסיפורים מען לא ידוע   
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 

 

 סופר
 'יפה נוף'

 :מת מתחר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



 יחו ,רינשטייןג
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 קוהינור

 בלמונטה
 נקודת זינוק

 נקודת מפגש
 האחרון  נקודת אחיזה 

 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'



 אהרון ,רנותג
 דרמה, ביוגרפיה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 גוי קדוש

 ביוגרפיה גליקל 
 הירמוךבנקיקי 

 יושב בדד
 מתח המסתחבל 
 היסטוריהילדי המרד  

 שלושה שיצאו
  ביוגרפיה חיי שירת 

  
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר 

 



   נחמן ,רשנוביץג
 הומור, ב"מד, מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 יק'השליח מנבצ

 מאזן אימה
 להעלות על נס

 קומיקס  כלא של כבוד
 טעות אופטית

 ברית של גנבים
 :'התרסקות'סדרת 

 יואל קופר .1
 אדולפיוס המילטון .2
 בלומה קופר .3
 קינרד .4
 לוציוס רבל  .5

 המשך 
 
 

 

רמת מתח:  
גבוהה מאד 

גבוהה 
סבירה 

 

 



        נחמן גרשונוביץ המשך 

 :'פתח מילוט'סדרת 
 תופת .1
 הישרדות .2
 הפאזל .3

  
 'ציפורי מתח'סדרת 

 זהב אדום
 זהב שחור

 חקירה - 491
 ולנט 'בעבור צלחת צ

  האחרון  ית הלבןרעל בב
 (בדיחות) X 4 'ושמחת בחייך'סדרת 

     
  

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   בת שבע ,בליןה
 גיל הרך, הומור, היסטוריה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

  
 קומיקס הומוריסטי לנשים - X 6 'עקרת בית'סדרת 

   :קומיקס
 :'שלושה אחים'סדרת 

 דיריםבממלכת הזי .1
 בעין הסערה .2
 אל מול האש .3
 אל המצולות .4

 :'הרשלה'סדרת 
 הרשלה והאוצר בירושלים. 1 

 הרשלה בבית הספר. 2  
 הרשלה פודה שבויים. 3  
 הרשלה מגלה את אמריקה . 4  

 המשך 



 בת שבע הבלין המשך 
 

 גנבי הספרים
 ארבעה בנים

 ר היהודייהצי
 הצלין היהודי

 עיוור צבעים
 היהלום האמיתי

 

 :ל הרךגי
 'חג לי'גד לי בארץ 

 קליל  קומיקס 'איצי פיצי וציפי'סדרת 
 2xלגילאים הנמוכים                                 

 
 

 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



 הרב יעקב ישראל ,ופקוביץה
, היסטורי ,סיפורי חסידים ,סיפורי צדיקים: סוגה ספרותית עיקרית

 למידה ,גיל הרך
 

 :גיל הרך
 השבת מספרת לי 

  X5 'הפרשה מספרת לי'סדרת 
   חנוכה  חגי תשרי - 'השנה מספרת לי'סדרת 

 שבועותו                                         
 פורים המגילה מספרת לי 

 פסח ההגדה מספרת לי 
 

 :ילדים
 X 5 'פניני הפרשה לילדי ישראל'סדרת 

   X 5 'ישראל פרשת השבוע לילדי'סדרת 

 X 11 'ך לילדי ישראל"מדרשי הנ'סדרת 

  קיים גם ) סיפורי צדיקים X 0 'אור עולם'סדרת 
 (בחלוקה לספרונים                                          

 X 6 'סיפורי צדיקים על מידות ומעשים  טובים' סדרת

 X 2 'מועדי השנה לילדי ישראל'סדרת 
 פסחאל  פניני ההגדה לילדי ישר

 ספר השמיטה לילדי ישראל
 על תקופת חורבן בית המקדשולירושלים עירך 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  מוטי , לרה
 סיפורי צדיקים, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

  

 :קומיקס
 :'אלי ושרולי'סדרת 

 מבצע סין. 1     
 משפט שדה. 2     
 צופן מסנוור. 3     

 מה בפארקמזי
 המרדף במוסקבה

 האחרון צלילים בצללים  

 סיפורי צדיקים  X 2 ' מורי דרכנו'סדרת 

  
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



   גילה ,מאיריה
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ילדים ונוער
 דבש למתוק

 בדרך עם תמי
 הדודה נעמי

 בסך הכל ילדה
 סולמות וחבלים

 ביגיל הגדולהלא
 חבורה של ילד אחד

 
 המשך 

 

 

 

 סופרת
 'פה נוףי'



 
 

 גילה המאירי המשך 
 

 :נערות
 כמעט אחרונה חביבה

 לחם חסד
 בכל אופן

 ?הכל בדולר
 האחרון לא עושה חשבון 

 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  אסתי, סה
 למידה, גיל הרך :סוגה ספרותית עיקרית

 

 ילדיםאי החשפדים  

 (ראשית קריאה) :רךגיל ה
 :'מילי'סדרת 

 הדאון הכתום של מילי
 המסע המוזר של מילי

 מילי במעמקי האוקיינוס
 :'יש עצה'סדרת 

 כשהלכתי לאיבוד. 1    
 אז מה. 2    
 הפתעה. 3    
 אחותי הקטנה. 4    
 בלילה. 5    

 למה דברים נגמרים. 6   
 כשאמא עייפה. 7   
 רוצה חופש גדול יותר. 8   

 (:'פתחיה'עם רשת ) 'פונץ'רת סד
 פונץ קונה חיוך. 1   
 המשקפיים וחוק השניים -פונץ . 2    
 פונץ מחפש חבר . 3    

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 חיה ,רצברגה
 אוטוביוגרפיה , דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 אמא למה
 הפרש

 לפעמים
 מילים טובות

 צומת הדרורים
 אני רוצה להיות
 3הנערים מביתן 

 ית'ינג'מורה ג
 כולם בנים

 כל יום מחדש
 ֶלנה

 עשרה ימים בחנות של קובה
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   הרב יצחק ,רשקוביץה
 ביוגרפיה ,תיעודי, חינוכי - תורני: סוגה ספרותית עיקרית

 
 

 על התורה X 5 'ניצוצות'סדרת 
                  X 2 נתיבות רבותינו לבית בריסק
 ת"עה                                                         

  על התורה ועל מסכת אבות  תורת חיים 
 בריסק לבית מרבותינו                            

 'יסוד העושר היהוד'שביל הזהב 
 מאמרי חיזוק והתעלות 'אשאיפות 

 הדרך לגדול 'בשאיפות 
בתי    י גלינסקי"הגרמש 

 ש אלישיב"על הגרי התעלות 
 

 המשך 
 

 

 

 סופר
 'יפה נוף'



  יצחק הרשקוביץהרב המשך 
 

 ש אלישיב"על הגרי הסוד 
  ש אויערבך"על הגר מעלות התורה 

 חיים אברהם דב לוין על רביהמלאך 
 ש פינקוס"על הגר אש להבה 

  על באהבתה תשגה תמיד 

 ע יוסף"הגר                                             
 

 :מתורת הרב נח וינברג
   דרכים לחכמה  48

   מנהיגות והעצמה אישית 

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  שרי ,לךו
 רגש, דרמה, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 :ורי תיעודיהיסט  :'סמטה וחצר'סדרת 

 תחת שם העט יהודית יליןילד בסמטה  

 תחת שם העט יהודית יליןילד חדש בסמטה 
 תחת שם העט יהודית ילין לבד בסמטה

 שתי חצרות
  

 :ילדים
 אצלנו בחצר

 מסתורין בחצר
 (עם לאה פריד) הייתי פעם ילד

 אוהבים אותך ילד
 אוהבים אותך מאד ילד

 המשך 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 

 



         שרי ולך המשך 

 יסכה מנגנת בתווים משלה 
 קומיקס  מכתבים מאנקונה

 בוגריםמשפחה אחרי 
 

 :'החוקרים'סדרת 
 :מאורעות בעם היהודי - היסטורי תיעודי

 בתעלומת האיש שבתרבוש .1
 בתעלומת המרתף בפורטוגל .2
 בתעלומת החוקרים בברלין .3
 בתעלומת אי השודדים .4
 בתעלומת משפט בייליס  .5
  :קומיקסב 'החוקרים'סדרת  

 לומת המערה הנסתרתבתע .1
 בתעלומת העלילה בנוריץ .2

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  חני  ,ינרוטו
 רגש ,(ןיומ) אוטוביוגרפיה: סוגה ספרותית עיקרית

 
 בארץ החיים

 חמש דקות ביום
 עולם הפוך ראיתי

 (יצא לאור לאחר פטירתה) שבת שלום חני

 

 
 
 

 עדכנו אותנו? תחברעל ספרי המ מכירים מידע נוסף

 
 



  יאיר  ,ינשטוקו
סיפורי , סיפורי צדיקים, ביוגרפיה: סוגה ספרותית עיקרית

 מהחייםסיפורים , חסידים
 

 :סיפורי צדיקים וביוגרפיות
 כרכים 9 'סיפור לשבת'סדרת 

 עשר דקות של לימוד
   על החתם סופראיש האלוקים  

   מ מנדל"הגרח לע הראה לעניו 
 מ סנדברג"הגרי על טובה ראייתו 

 על רבי אשר פריינד אשר ' ר
  הרבי הקדוש מלעלוב

 סיפור מבית אבא

 
 כרכים X 4סיפורים  'סיפור לחג'סדרת 

 
 

 עדכנו אותנו? ת/מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   חיים ,לדמןו
 היסטוריה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :קומיקס
 אל העולם החדש

 הבריחה מסביליה
 מערביהבית ה

 ננו פרופסור
 המסע לאופיר

 קומיקס שואהשרוליק ושמוליק במלחמת הפרטיזנים  

 
 :'מלכודת בחלל'סדרת 

 מלכודת בחלל.    1
 השיבה ארצה.    2
 בסיס הירח.    3
 מלחמת הרובוטים.   4
 ישראל בסכנה.    5
 הפלישה לירח.    6
 הפלישה לירח.     7

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 סופר
 'יפה נוף'

 חלק נכבד
 יקסמספרי הקומ

  הסופר של
 ו"הי חיים ולדמן' ר

 נמכרים ברשת
 'יפה נוף'

 במחיר
21 - 51 ₪ 

 בלבד לספר



   חיים  ,לדרו
 קומיקס, גיל הרך, חינוך, למידה, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 :גיל הרך
 עם אהובה רענן  :'ארגז הכלים שלי'סדרת  

 לא כדאי להיעלב -לב לב לב  .1
 זה לא מפחיד אותי -אם זה לא אמיתי  .2
 והעצב יעזוב - נראה את הטוב .3
 עד שהכעס יעבור -עצור  .4

   

 עם דבורה בנדיקט  :'שלי התחושות'סדרת 
 חשחלש הגיבור     
 חשלבד וחבריו     
 חשפחדן האמיץ     
 חשכועס החייכן     
 חשמפחיד החביב     
 חשעצוב המאושר     

 סיפורים מתוך הלב של אורי
 סיפורים מתוך הלב של אמא

 מה עושים עכשיו
 

 המשך 
 



 

 חיים ולדר המשך 

 :ילדים 
 X 13  'עצמםילדים מספרים על 'סדרת 
 :'ילדים כותבים על עצמם'סדרת 

 זה קרה באמת. 1                                   
 סיפור חיינו. 2                                   

  עם ( ילדים מעצימים את עצמם) 'הכי חזק שיש'סדרת 
 מרדכי רוט                                        ד                                     

 (עריכת תוכן)  : 'ג"חבורת תרי'סדרת 
 בתעלומת הפנס .1
 בתעלומת הקמע .2
 בתעלומת האי .3
  בתעלומת בבל           .4
                         412בתעלומת אסיר  .5
 בתעלומת אפוד הבד .6
 בתעלומת מרוקו .7
 בתעלומת החלל .8

 :בקומיקס 'ג"חבורת תרי'סדרת 
 רונבךוכינורו של ק. 1         
 וקוד ונציה. 2         
 והעכבישים השחורים. 3         
 והסוכן וודקה. 4         
 והסליק המסתורי. 5         

 עלילות נתנאלי
 ילדים שואלים על עצמם

  

 המשך 
  
 

 



 חיים ולדר המשך 

  קוראים לי צביקי גרין
 ילדים בעקבות העבר

 הגיבורים שלנו
  (לילדים שונות ותויאומנ)   כל ילד הוא אמן

 

 :קומיקס
 השחקן

 בן תחת בן
 סיפורו המופלא של מוטל

 שובב עם לב זהב
 סוכן כפול

 X 2קוראים לי צביקי גרין 
 'גדולים מהחיים'סדרת 

 

 :כללי
 X 12 'אנשים מספרים על עצמם'סדרת 

  (עמי מימוןחידות תורניות עם ) חידודון 
 ניסים מספרים על עצמם

 אל תוך עצמך
  המשך



 חיים ולדר שךהמ 

 
 אנשים ללא מסכות 

 יש דברים נסתרים
 מאחורי המסיכה

 שימו לב אל הנשמה
 שתיים ממשפחה

 אלמר'צ

 X  2 סיפורים מהחיים

 X  2 עצות מהחיים
 אות חיים

 

 (עם מרדכי רוט)   :בריאות

 (נפש/ גוף ) X 2  דקות לפני שהולכים לרופא 19

 (פניתפעילות גו) ?דקות ביום לבריאות שלך 19יש לך 
 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  מירי , וננפלדז
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 
 :נשים ונערות

 נקודות בדרך
 ארץ נוד

 בית בובות
 
 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 

ספריה של 
 הסופרת

 מירי זוננפלד
 נמכרים ברשת

 'יפה נוף'
 ₪ 52 - 51 במחיר

 לספר במסגרת
 פרויקט הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'



 אברהם ,מורהז
, י צדיקיםסיפור, היסטוריה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית 

 תיעודי, סיפורי חסידים

 :קומיקס
 ט"סיפורי הבעש

 נקודה טובה
 ם"סיפור ילדותו של הרמב   בן הקצב

 (וקסברגר מלכות)סיפור יציאת מצרים  הייתי שם 

 ההולנדי המעופף
 שואה  יחד מעל הלהבות

 מבצע פסטוריאוס
 ין 'ר מרוז"סיפור הצלת האדמו מעבר לכל גבול

  (עם הרב אברהם אוחיון)לגיל הרך  שבת מלכתא 

 על רבי יונתן אייבשיץ ניצוצות באופל

 (הרשקוביץ. עם מ)יד יהצ
  הניצחון היהודי 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  דוד  ,ריצקיז
, שירה, ביוגרפיה, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 סיפורי צדיקים
 

 .ספריו התורנייםאת  תלא כוללהרשימה  :הערה
 :נוער ובוגרים

 גוילי אש
 בצל צח
 גשר צר

 שואה - האש המתלקחת
 המשורר בין ההרים

 העושר השמור
 שורשי הניגון

 למעלה מן השמש
 שואה - שימקה

 הרקידה לפני המשיח
 דמויות הוד

 זכרם לברכה
  

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 חלק נכבד
 מספריו של הסופר

 הנודע
 ל"ז זריצקידוד ' ר

 נמכרים ברשת
 'יפה נוף'

 ₪ 51במחיר 
 !בלבד לספר

 במסגרת פרוייקט
 הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'
 



 הרבברוך ,(צייט)ייט ח

 גיל הרך, חינוך, למידה ,תורני: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :ילדים וגיל הרך
 (עם יוני גרשטיין)ט מלאכות של שבת "ל

 הסיפור של האחדים והאפסים
 :גדי פולק האמן עם

 המלכודת המסוכנת של שודדי הים המושחתים

 מסע הפלאות למידות הטובות
 האוצר הגנוז באי המידות

 ב-פלאי ה א
 כפר התורה

 שמחות גדולות
 במדבר לכתך אחרי

  ( אליעזר כץ' ש ר"ע)הגדה של פסח 
 

 עדכנו אותנו? ברמכירים מידע נוסף על ספרי המח

 

 

 סופר
 'פלדהיים'



   בנימין, ינקיסח
 הומור, ידע:סוגה ספרותית עיקרית

 
 יש דברים כאלה

 אין דברים כאלה
 ילדים נקודת מבט

 שקוף שזה
 לא מה שחשבת

 חכם על ענקים
 חכם על נמלים

 
 עדכנו אותנו? ברמכירים מידע נוסף על ספרי המח

 

 



  מרדכי  ,למישח
 ( ד ר ג ו ב י  כ ד ר מ ב  ר ה )

ל מעובד "אגדות חז, סיפורי צדיקים: סוגה ספרותית עיקרית
 היסטוריה , לקומיקס

 :ילדים ונוער
 עונג שבת

 מה טוב חלקנו
 רק על חומש בראשית בנתיים יצא חוויה של פרשה

 עלילה תיעודית על ילדי תימן  117צופן 
 

 :ך מעובדים לקומיקס"ורי התנסיפ
 כולל מקורות

 ר המבולונח וד
 דוד בן ישי

 דוד מלך ישראל
 המשך 

 

 

 

 סופר
 'יפה נוף'

 חלק נכבד מספריו
 של הסופר 

 ו"הי מרדכי חלמיש' ר
 נמכרים ברשת

 'יפה נוף'
 במחירים

21 - 51 ₪ 
 !בלבד לספר



 
 מרדכי חלמיש המשך 

 
 :ל מעובדים לקומיקס"מדרשי חז

 (כולל מקורות)

 אלחנן וחיים עולים לירושלים
 אלחנן וחיים שמחים בירושלים

 אלישמע ואפרים במעמד הר סיני
 יאלישמע ואפרים במדבר סינ

   אלישמע ואפרים יוצאים ממצרים

 (כולל הגדה של פסח)                                
 מיכה והורקנוס נלחמים באנטיוכוס

  ילדי שושן מנצחים את המן
 (כולל מגילת אסתר)                                

  
 ל"זצ קומיקס על הרב שטיינמן כאור השחר 

 מחיי  סקומיק תלמיד ישיבה או מרגל 

 החפץ חיים                                         
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  עטרה , פץח
 מתח, רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 :נוער ובוגרים
 בידייך התקווה

 בדרך להוואנה
 זהות שאולה

 כסא אדום
 כלה לשעה אחת

 לטפס על הקירות
 ן השעריםלצאת ולהיכנס בי

 עוצמת התקווה
 שעות 72תוך 

 צל הרים
 שעונים משוקולד

 שעות 48
  

 המשך 

 :רמת מתח
 דגבוהה מא

 גבוהה
 סבירה

 

 



           עטרה חפץ המשך 
 

 משחק באש
 חיים בשחור לבן

 באש ובמים
 הוא עוד ישוב

 על קפיץ
 ליקוי מאורות

 

 :ילדים
 :'נתי וצביקי'סדרת 

 בתעלומה הכפולה .1
 וקופסת הפלאים .2
 במבצע עופרת .3
 וקוד הכספת .4
 זהבבשביל ה .5
 בסערות התקופה .6
 ומסמכי בודפשט .7

  
 המשך 

 



           עטרה חפץ המשך 

 :''פפיתו'חבורת 'סדרת 
 חברים באש ובמים. 1      
 לוכדים את הפורצים. 2      
 במבצע ענן. 3      

 

 רביעיית הצופן במבצע מלכיאל
 האחרון  במבצע יונתן רביעיית הצופן

 

 :קומיקס
 המתחזים שנחשפו

   X 3 'יחה מהגסטפוהבר'סדרת 
 קומיקס שואה                                 

 
  

 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת



 .פ ,ריףח
 מתח, אתגר: סוגה ספרותית עיקרית

 
 מתח   תמרות עשן
 מתח  צופן מנצפך

 X 3' פיצוחים'סדרת 
 עוד פיצוחים

  בכרך   פיצוחים על הפרשה
 בבודדים/ אחד                                             

 עם יוני נבוני הגיוני
 זה לא יכול להיות

 

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 



  אסתר  ,וקרט
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 
 :'נערות בחברה'סדרת 

 לקבל באהבה .1    
 בעקבות ההתחלה .2    

 ידידות במבחן .3    
 קשר של שתיקה .4    

 אופק הפוך
 בת ערובה

 במאבק עם הצל
 גג על גג

  המשך
 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 חלק נכבד
 מספריה של הסופרת

 אסתר טוקר
 נמכרים ברשת

 'יפה נוף'
 ₪ 51במחיר 

 !בלבד לספר

  



 

  ך אסתר טוקרהמש 
 

 חיים על חשבון
 דמות הצללים

 יהלומי דמים
 כלים שלובים
 שואה - כרטיס לחיים

 למצוא מכנה משותף
 מסך השתיקה

 מי אתה באמת
 שחמט
 בומרנג
 רחוקהקרובה 

 מילים שיודעות לגעת
  

  המשך 



 

  ך אסתר טוקרהמש 
 

 משבצת תפוסה
 החוקר

 משקל נגד
 מקום שהוא בית

 תעתועי ראיה
 בית הנשרים

     
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 
 



  מנוחה , וקרט
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 אתמולים

 וקהאנשים בשכונה היר
 כוכב בעלטה

 קן הנשרים
 עם אסתר טוקר חמותי ואני

 הורים באופן זמני  
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'



   ירות ,ננולדט

 דרמה, רגש, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נערותעל  בדגש נוער ובוגרים

 בזכותך ילדה
 הדוד הטוב של רולי

 טלי הילדה מהבית על החוף
 ילדים שלי לתמיד

 משפחה אחת גדולה
 חברתי רחלה 

 שלנו את סרינה
 הילד עם הכובע

 אחות קטנה
 אל תלכי

  היי לי לבת  
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

  



  רינה , גרי
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 
 :נשים ונערות

   613טיסה 
 פתחו את השער

 מהחייםים סיפור 1מגישה הרהור 
 מהחייםסיפורים   2מגישה הרהור 

 
 
 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת

 
 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

ספריה של 
 הסופרת
 רינה יגר

רים נמכ
 ברשת

 'יפה נוף'
 ₪ 51במחיר 

 !בלבד לספר



 קי'ג, רחיי
סיפורי , היסטוריה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 סיפורי צדיקים, חסידים
אולם ברשימה זו הובאו רק , קי ירחי הינו מאייר שאייר ספרים רבים'ג :הערה

 .ספרים שחיבר ואייר
 .הוציא לאור ספרים רבים באנגלית אשר אינם מובאים ברשימה זו, כמו כן

 :קומיקס
  :'עבר הווה עתיד'סדרת 

 :םמבוסס על אירועים היסטוריי
 כדור הרעם. 1  
 המצוד. 2  
 מתוך האפילה. 3  
 מאבק וזיכרון . 4  

  ספרו  פ"מאויר ע :'דון קרלוס'סדרת 
 :ל חיים אליאבש                                

 דון קרלוס מליסבון. 1  
 דון קרלוס בכלא. 2  
 ברגע האחרון -דון קרלוס . 3  

 המשך 



 קי ירחי'ג המשך 

 

 3x 'משלי שועלים'סדרת 
 הרפתקה בצל הפירמידות

 ט ותלמידיו"נפלאות הבעש
 נפלאות רבותינו

 האיום הספרדי
 אוצרות צרורות

 בין קודש למכחול
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עדכנו אותנו? נוסף על ספרי המחברמכירים מידע 

 
 



  יוסף  ,הןכ
 רגש, דרמה, הומור, מתח: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 אלף דמעות
 ברווז גרעיני

 גורל חתום
 דירה לכל ילד

 המלך האחרון
 המתחזה

 חתול אשמורת
 ברקע חורבן בית המקדש - יהודה

  לפעמים גם אבנים נשברות
 מעבר לאופק

 8099תיק 
 המשך 

 

 

 סופר
 'יפה נוף'

 ספריו של הסופר
 ו"הי יוסף כהן' ר

 נמכרים ברשת
 'יפה נוף'
 ₪  51 - 22 - 21במחיר 

 !בלבד לספר

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



   יוסף כהן המשך 

 תעלומה ברומא
 כנפיים סדוקות

613  
     האחרון  שתיקת הזאבים   

 :הומור
  :'יגל  ז  'ת וסדר

 [רגיל" ]זליג"סדרת   
 "זליג יוצא לנופש"סדרת   
 "זליג בקומיקס"סדרת   
 "זליג בחצי קומיקס"סדרת   

 זליג במבצע אבוקדו   
 זליג במבצע קלמנטינה   

 :ילדים
 :'חבורת הבלשים והתוכי'סדרת 

 בתעלומת הפמוטים המסתוריים. 1 
 בתעלומת הבית העזוב. 2 
  

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  מרים ,הן כ
 דרמה, תיעודי, היסטורי: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 : על השואה

 משואה לתקומה
 יתומה לשתי אמהות

 מאחורי החומות
 

 תיעודיגיבורת הסיפור 

 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 סופרת
 'פלדהיים'



  שירי  ,הןכ
 פנאי, קומיקס, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

        
 .חלק מהספרים באיוריה בלבד :הערה

 

 :קומיקס
 הרב אליעזר  :כתיבה) :'מבט מבפנים'סדרת 

 (המאירי                                                                                    

  על יציאת מצריםאותי הוציא משם    
 על חורבן בית  להבות בלב ירושלים   

 המקדש                                         

 על נס חנוכה נקודות של אש   
 על נס פוריםהצגה מנצחת    

  על ספר יהושע הכובשים מעבר לנהר   
  ליה לרגלעל הע חומדי הארצות    

   
 המשך 

 

חלק מספריה של 
 שירי כהן המאיירת

 'וףניפה 'נמכרים ברשת 
 !במחירי מבצע



         שירי כהן המשך 
 

  ך"סיפורה של בת הש להימלט בית המלך

 סיכוי נוסף
 מצחיקומיקס

 X 2 המסע האמיץ של אביגדור
 פ ספרו של הרב יחזקאל "ע                                         

 'חיים בריאים כהלכה'סחייק א                                       
 

 יצירות והפעלותאין סוף יצירתיות  
 

  :'ככה מציירים קומיקס'סדרת 
 למתחילים. 1               
 למתקדמים. 2               

 

 על מצוות ארץ ישראל :'נצא השדה'סדרת 

 (הרב ראובן בטלר :כתיבה)                                         

 שמיטה. 1             
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  מאיר  ,המןל
 דרמה ,ביוגרפיה ,היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

   י הסופרת "סדרה נוסטלגית ומוכרת שהוהדרה מחדש ע :הערה
 '  יפה נוף'י רשת "רייזל פרידמן ורואה אור כעת ע             

 :ילדים ונוער
 הנסיך היהודי

 מהטירה לבית המדרש
 השבוי

 מחצר המלוכה
 הנצר האחרון

 האפיפיור היהודי
 המפלט ביער

 גילוי המזימה
 צוואת הקמצן

 מאחורי החומה
 הבת האובדת

 המשך  

 ספריו של הסופר הידוע
 ל"ז מאיר להמן' ר

 'יפה נוף'נמכרים ברשת 
 בלבד לספר ₪ 22במחיר 

במסגרת פרוייקט 
 הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'



   מאיר להמן המשך 

 אל חוף מבטחים
 בדרכים רבות

 בזכות התפילין
 בצל הכסף

 בין גלי סערה
 בספינת השודדים

 הצלה פתאומית
 טחנת הקמח

 י החצריהוד
 עיניים צופיות

 שר ונגיד לעמו
 ממלתעות האניקווזיציה

 ממצולות התהום
 מתוך הערפילים

 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 חיה, וברבויםל
 דרמה ,היסטוריה ,קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 

 על רקע היסטורי  :קומיקס
 כוס התרעלה

 סוס עץ
 רק לילה אחד

 רוח מערבית
 ינור של כפורכ

 עץ בלב ים

 :נוער ובוגרים
 אלמוני

 מתחמעבר להרי החושך 
 האחרוןכל הנחלים הולכים  

 
 עדכנו אותנו? תידע נוסף על ספרי המחברמכירים מ

כל ספרי הקומיקס 
 של הסופרת 
 חיה לוברבוים
 נמכרים ברשת

 'יפה נוף'
  ₪ 51במחיר 

 !בלבד לספר



  קובי ,ויל
, רגש, סיפורים קצרים, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 ביוגרפיה, גיל הרך, תיעודי
 

 :ביוגרפיה
  רביץ על הרב אברהםלקדש שם שמים  

   על הרב שמואל יצחק שטרןאיש חסד היה  

 :נוער ובוגרים
 : סדרת ספרים על התגברות ועמידה בניסיון

 הם בדרך הנכונה
 הם למדו לקח

 הם עשו את זה
 הסינון הסופי

 פגעי הטכנולוגיה על התהום 
 געי הטכנולוגיהעל פ  דג חי או דג נט 

 אושפיזין
 !מדהים

 לב איש וכליותיו
 המשך 



   קובי לוי המשך 
 נסייעתא דשמיא

 מחלקה ראשונה
 (עם יהודה דים -דיסק + ספר )המפגש  

 ירוחם אוהב ציפורים
 האחרון     שמונה גיבורים 

 

 :'העיתונאי'סדרת 
 .התשובה. השאלה .1
 אפקט האבן והשלולית .2
 אבנים מן השמיים .3
 הכבשה השחורה .4
 סולחה בגשם .5
 כאן לא אניפולי .6
 השויגער .7
 הכריש .8
 לתת לךה לא חייב "הקב .0

 : 'קוטף סיפור' סדרת
 קוטף סיפור. 1   
 הסיפור הענק של פרדי גוטסמאייר. 2   
 האונייה הפליגה, החללית התרסקה .3   

 המשך 



   קובי לוי המשך 
 

 :ילדים ונוער
 עצות לסופרים מתחילים  רב המכר

  (עם איורי יואל וקסברגר) עיירה של פעם  השטייטל

 קומיקס עם אברהם  - X 3 'הבריחה מאיראן'סדרת 

 אוחיון                                                                         

 :קומיקס 'קוביקס'סדרת   
 התפילין שהצילו רבבה   

 החבטה       
 חסדי הדייג  

 סיפורים קצרים   X 5 'מול העיניים שלי'סדרת  

  מספרים  ילדים'נון בסג)                                              
 ('על עצמם                                              

 
 : ראשית קריאה וגיל הרך

 יזהר גולש אל העבר
   אביתר במנהרת הזמן

   צחיקי - צביקי
 הרפתקאות פייפר ביער התירוצים 

 'הסיפורים שלעולם לא יכולים להיות'אלבום הסיפורים 
 עדכנו אותנו? נוסף על ספרי המחברמכירים מידע 



   שרה ,יאוןל
 ידע, קומיקס, תיעודי, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 :ילדים ונוער
 ילדים בנתיב השנה

 ש אלישיב"על הגריאהבתי תורתך  
  על הרבנית קנייבסקיאמא של בנות ישראל 
 על השואה מנדי ילד יהודי ביער

  לייבי מבריח הגבולות 
 סדרה לילדות :'נות אורחלו'סדרת 

 קרן אור .1
 המסע לצרפת .2
 החורף בפנימיי .3
 הקיץ בפנימיי .4
 בית בארץ רחוקה .5
 שבוע באיראן .6
    אמבולנס לעזה .7

 המשך 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

הסופרת ספריה של 
 שרה ליאון

 נמכרים ברשת
 'יפה נוף' 

 ₪ 29 - 15 - 19במחיר 
 !בלבד לספר



       ך שרה ליאוןהמש 
 :לא בקומיקס 'דודי ואודי'סדרת 

 בנחל הירדן. 1    
 במחנה הילדים. 2    
 בעקבות המדען הגרמני. 3    

 :קומיקס
 :'דודי ואודי'רת סד

 ישנה ,בסוף הספר ,בחלק מכרכי הסדרה
 כמן אנציקלופדיה על המקומות המובאים בספר

 מצילים את הכפר .1
 במבצר האדום .2
 בהפלגה אל הבלתי נודע .3
 בשליחות סודית בפולין .4
 בצריף מאחורי הגדר .5
 ביערות אפריקה .6
 בעקבות סרגיב .7
 בגבול הסורי .8
 ואוצרות המלך מונבז .0

 המשך 

 *'דודי ואודי'ספרי 

 'ילדי רב החובל'ו
נמכרים ברשת 

 'יפה נוף'
 במחיר

 !לכרך בלבד₪  21

 'חידודי'למעט הכרך של 



         שרה ליאון  משךה 

 בעמק המוקשים  .19
 בעקבות האבודים .11
 חותם האש .12
 מעבר לקו האש .13
 והילד מאוזבקיסטן .14

    ' חידודי' - דודי ואודי במלחמת קוריאה
 'דודי ואודי'חידות מבית                              

 'דודי ואודי'מבית   :'ילדי רב החובל'סדרת 

 בדרך להר הזהב .1
 מול שודדי הים .2
 כנתבשליחות מסו .3
 מזימה בוונציה .4
 באי הסודות ההודי .5
 המלחמה בקליקוט .6
 בספינת העבדים .7

 :'נתי ומתי'סדרת 

 נתי ומתי במושב רמתי .1
 נתי ומתי בורחים מהשבי .2

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר  



  אביגיל  ,נדאל

 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בעיקר לנערות
 מכחול ללא צבע

 ריד את המפסקמישהו הו

  סורג של סחלבים     
 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 
 



  . א, פידותל
 

 :ילדים
 שניים כפולאחד 

 הארץ של גולי
 נחיתה במגרש שלנו

 סיפור על ילד  לאט אבל בטוח, נתי, נו

 המתמודד עם גמגום                                                 

 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 



 תמר ,ורמ
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 
 :נשים ונערותעל  בדגש נוער ובוגרים

 

 אולי היא בתוכי
 ברכי ללא הפסקה

 דברו עלי
 ימים בלי תכלת

 כבשה סגולה
 לא חיפשתם אותי

 ואם תמצאו
 רשש עשרה משולשים באווי

 מחר
 

 המשך 

 

 



 שך תמר מורהמ 

 
 מחר יהיה יפה 

 האחרון    מלח מים 
 

 :ילדים
 :'פוצולופופום'סדרת 

מאיר ולאה בתעלומת  .1
 הארייאית המצומפצת

מאיר ולאה בהרפתקת גשמי  .2
 הפטל והשוקו

מאיר ולאה מעבר להרי  .3
 רמוחות'הצ

  

 מצוייר גיל הרך עלילות שישא 

 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



 אביגיל ,ליקייזמ
   דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

   הרשימה לא כוללת ספרי אפיה ובישול  :הערה
 .רבים שחיברה              

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 מהחייםסיפורים  X 2לרגע הזה 
 מהחייםסיפורים סיפורים מהדרך 

 שיר מן הגבעות
 אורחת לשבת

 נקודת אור
 מעבר לאופל

 דרכיםפרשת 
 שואה  מלכהלה

 ספר תיעודי ו הבריחה מהוד
    

 

 עדכנו אותנו? תידע נוסף על ספרי המחברמכירים מ



  הרב שמעון יוסף, לרמ
 תיעודי, ביוגרפיה ,תורני: גה ספרותית עיקריתסו

 
 על תורה ומועדים מרבני   X 4שי לתורה 

 בריסקת בי                                          

                    X 4והנהגות לבית בריסק  עובדות

 יציקימהרב משולם דוד סולוו                               
 ייציקוסולוז "על הגרי X 4הרב מבריסק 

 ח "על הגר X 2 רבן של כל בני הגולה
 ייציקוסולו                                              

  ם רבי שיחות ע  X2דחזיתיה לרבי מאיר 
  יציקימאיר סולוו                                            

   ז ברוידא"הגרש עלנסיך ממלכת התורה 
 וישיבת חברון                                              

  על רבי אהרן כהן הכהן הגדול מאחיו 
 וישיבת חברון                                             

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 



 רבי ,נדלמ
 ( ד ל פ נ ר ט ש  ן  ת נה ר ב   ) 

 אתגר, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 :ילדים ונוער
 בעל הפטנטים
 גבעת השממה

 גורדי תהומות
 האמת תצא לאור

 הכד השבור
 הסוד

 הקמע
 הקפה של ליל שבועות

 זכרונותיו של מוטי ויליאמזון
 צא דופןיו

 מגלים את אמריקה
 עשרים צעדים

 רק שלושה חודשים
  נדרו של השייח

 האחרון יום בירושלים 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  .ב, בוןנ
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער וילדים
 אם היא תלך

 היא לבדה
 אבא בשלט רחוק

 שלוש שרהלות
 ילדים גדלים בכפור 

 דף הצעצועיםעל מ
 מלחמת השמיטה

 ס קלילקומיק  :'געצלה'סדרת 
 מעז יצא מתוק. 1   
 סלא מעבר לאוקיינו. 2   

 ם ונערותנשי  סבתא פלוס
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 דבורה, ויגרשלנ
 הומור, מתח: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 זכות השתיקה

 סודות קטנים
 מתח אנו שינד

 האחרון  מתחוקטאו  'צ
 הומור -הדבש והעוקץ 

 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 הסביר

 



 .אחושתן נ
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ילדים ונוער
 קב אחד

 על גדות הפרת

    2x לא תנצחו אותי
 אורח בעמק הצבאים

 השיר ששרנו פעם
 תעלומה רקומה

 אבא יצא באשמורת
 תעלומה בונציה

 סדקים באבן
 שבעה נעלמים

 
 המשך 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

חלק מספריה של 
 נחושתן. א

נמכרים ברשת 
 'יפה נוף'

 ₪ 51במחיר 
 !בלבד לספר



 נחושתן. המשך א 
 

 סבתא להשכרה
 כל הסודות מקופלים

 

 :ילדות ונערות
 מאמוש

 פוקחת עיניים
 שוב כותבת להולנד

 זו לא אני
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 
 



  מירי  ,גלס
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נשים ונערות גריםנוער ובו

 בפרק הבא
 פירורים

 תרדי מהבמה
 הערפיליים

 דינו  & אנד 
     האחרון  לכן הים מלוח
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 



  אהרן  ,ורסקיס
 , תיעודי, היסטוריה, ביוגרפיה:סוגה ספרותית עיקרית

 חסידים סיפורי, סיפורי צדיקים

 
 על חכמי ספרד ח אורות ממזר

 על התורה ופרקי אבות ממעיינות הנצח 

 סיפורי חסידים X 2מסוד שיח חסידים 

 על גדולי ישראל דמויות הוד 
 סיפורי צדיקים זוטו של נהר 

 על רבי אהרון קוטלר  X 2אש התורה 
 על רבי יהודה צדקה  X 2זאת ליהודה 

 ר מצאנז קלויזנבורג"על האדמו X 2 לפיד האש 

 'אמרי אמת'על ה  X 2אריאל  ראש גולת

 'בית ישראל'על ה  X 3פאר ישראל 
 רוב'ר מאוז"על האדמובלבת אש  

 ש כהנמן"על הגרי   X3' הרב מפוניבז

 על רבי שרגא מנדלוביץשלוחא דרחמנא  
 על רבי יחזקאל אברמסקימלך ביופיו  

 יצחק גרשטנקורן' על ר חבלי יוצר 
 כנו אותנועד? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   נחמן ,לצרס
 מתח, דרמה, תיעודי: סוגה ספרותית עיקרית

     
 באנגלית ת ספרים רבים שחיברכולל הרשימה לא :הערה

 

  סיפורים מגדולי ישראל - בהיכלם

 צללים של זהב
 רגעים

 קומיקס -דוד המלך 
 

 :ספרי מתח
 החוליה

 הצללים
 " תוכנית אברהרט" - הרשת

  
   

 
 עדכנו אותנו? סף על ספרי המחברמכירים מידע נו

 

 

 סופר
 'פלדהיים'

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



   לאה, מילנסקיס

 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 אם לקחו לך בית
 העולם שמחוץ למנהרה

 חלום מעבר לים
 לעקור נטוע

 עולם קטן
 תהומות

  פגע וברח   
 
 
 

 
 
 

 עדכנו אותנו? תמידע נוסף על ספרי המחברמכירים 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

  



  יונה  ,פירס
 (שם עט נוסף של הסופרת רות רפפורט)

 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

  

 :נוער ובוגרים
 :'מרגל להשכרה'סדרת 

 אויב באדמת ידיד. 1     
 מבוקש. 2     
 לוחמי הצללים. 3     
 התנקשות. 4     
 שתול. 5     
 טווח אפס. 6     
 דם קר. 7     

  

 המצולע
 משפט שדה

 
 עדכנו אותנו? תספרי המחבר רים מידע נוסף עלמכי

 :רמת מתח
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



   .מ ,פראס
 ( י ק ס ר ב מ ל  ר י א מ   ב ר ה) 

סיפורי , סיפורי צדיקים: סוגה ספרותית עיקרית
 קומיקס, היסטוריה, חסידים

 :קומיקס
  משלים מגדולי  - X 7 'משלי מגידים'סדרת 

 ובדים לקומיקס מעהמגידים                                           

 סיפורי מופתים    - X 3 'יעלזו חסידים'סדרת 

 מגדולי החסידות                                             
 מעובדים לקומיקס                                            

  

 :'המלך שלומאי'סדרת 
 בית התענוגות  1 
 בגן המבוכה    2    

 ראש וראשון  3
 נס להתנוסס  4 
 הכח לבחור  5 
 אוצרות הנצח  6 

 המשך 

 

 

 סופר
 'יפה נוף'

 הסופרחלק נכבד מספריו של 

 ספרא. מ 
 נמכרים ברשת 

 'יפה נוף'
 במחיר 

21 - 51 - 51 ₪ 
 !בלבד לספר



   ספרא. מ המשך 

 
 :'אילו וכאילו'סדרת 

סדרת קומיקס המתארת את ניסי המועדים כאילו 
 : התרחשו בימנו אנו

 ימים נוראים      
 סוכות      

 חנוכה
 פורים

 יציאת מצרים
 קריעת ים סוף

 ירושלים /  בין המצרים
 ביכורים

 נסי המדבר
 מגיפת הקורונה 

 עד כה )  בדרכי חכמינו  'אילו וכאילו'סדרת 
 (כרכים 4                                                            

 מעובדים לקומיקס סיפורי הרב אביגדור פוזן  'חיימיקס'סדרת 

 
  

 המשך 
 
 



   ספרא. מ המשך 

 :'קומיקסבא'סדרת 
יַרת ַהָלשו   – 1כרך       ןְשמ 
יָלה – 2כרך      ְתפ 
ַדת ה – 3כרך      'ַעבו 
ָרה – 4כרך      ַהְנָשָמה ַהְטהו 
ֶדש  – 5כרך      ַשָבת קו 
ית – 6כרך      ַהְשָגָחה ְפָרט 
ָלה – 7כרך     ְגאו  ת ו   ָגלו 
ָלם ַהֶזה – 8כרך      ָהעו 
ָשה – 0כרך     ָרה ַהְקדו   ַהתו 
 ֵבין ָאָדם ְלַחֵברו   – 19כרך    
ָלמו   – 11רך כ    ַבת ָהָאָדם ְבעו   חו 
ָבה – 12כרך      ְתשו 
ים – 13כרך     ר  ד הו  יבו   כ 
ב – 14כרך      ַהָכַרת ַהטו 
 ַעָנָווה – 15כרך    
ָסר – 16כרך      מו 
 ְצָדָקה – 17כרך    
ת – 18כרך     נו  ְסיו   נ 
ת – 10כרך     יזו   ְזר 
ית – 29כרך     ַמש ְבֵראש   חו 
ת – 21כרך     ַמש ְשמו   חו 
ְקָרא – 22כרך     ַמש ַוי   חו 

 המשך    

 הסדרה הנודעת
 'קומיקסבא'

 נמכרת ברשת
 'יפה נוף'

 במחיר
21 ₪ 

 !בלבד לספר



   ספרא. מ המשך 
ְדָבר – 23כרך     ַמש ַבמ   חו 
ים        – 24כרך     ַמש ְדָבר    חו 

ָכה – 25כרך      ַחנו 
ים – 26כרך     ר   פו 
 ֶפַסח – 27כרך    
יָטה – 28כרך      ְשמ 
ֶמר – 20כרך     יַרת ָהעו   ְספ 
ת – 39כרך     עו   ָשבו 
 'ונשמרתם' – 31כרך    
 אלול – 32כרך    
 ימים נוראים – 33כרך    
 ראש השנה – 34כרך    
 יום כיפור – 35כרך    

 הגדה של פסח – 37כרך    
 ג בעומר"ל – 38כרך    
 סוכות  – 30כרך    

 
 :כרכים 8  :משלי הבן איש חי' קומיקסבא'סדרת 

שבת קודש   .4ים בני הנעור .5תפילה  .5תורה  .2
 שכר  .8חבר טוב  .7העולם הזה  .6מצוות יקרות .2

 העולם הבא
 כרכים 8  גדולי המוסר' קומיקסבא'סדרת 

 כרכים 7  שחלק מחוכמתו 'קומיקסבא'סדרת  

 המשך 
    



 

 ספרא. מ המשך 

 
 שמואל ארגמןסדרת ספרי 

 :מעובדים לקומיקס
 :יצא עד כה  

 בלב הסכנה        
 לדה שברחה מהמנזרהי        
 אי המסתורין        
 מסתורין בסהרה        
 מבצע חידקל        
 במשברי הים        
 תעלומה בצפון        
 הצוללת הפליגה בחצות        

 :'השגרירים'סדרת 
 סיפור קרבן פסחמן הזבחים ומן הפסחים  -' השגרירים'

 קדמותסיפור בעל האמעבר לנהר הסמבטיון  -' השגרירים'

 
 המשך 

 



 ספרא. מ המשך 

 :סדרת סיפורי צדיקים בקומיקס
 :יצא עד כה

 רבן יוחנן בן זכאי .1
 רבי חנינא בן דוסא .2
 רבי פנחס בן יאיר .3
 רבי מאיר בעל הנס .4
 רבי אליעזר בן הורקנוס .5
 רבי שמעון בר יוחאי .6
 רבי טרפון .7
 הלל הזקן .8
 רבי נחום איש גם זו .0

 רבי שמעון בן שטח .19
 רבי אלעזר ברבי שמעון .11
 רבן גמליאל דיבנה .12
 רבי יהודה הנשיא .13

 המשך  



 ספרא. מ המשך 
 

 מרתף אוצרות העבר
 (ל מעובדים לילדים"סיפורי חז)בדרכי חכמינו 

 (שלומיאל ושליימזל)יזי  ימי ושלשלו

 (ב"זה) שלומי ושליזי בדרכים ישרות

 עיירת המידות
 המושך בחוטים 

 מסרים המסתתרים באיורים   עומקא דליבא

 
 

 עדכנו אותנו? מידע נוסף על ספרי המחברמכירים 

 
 

 



 הרב יעקב ישראל ,וזןפ
 פסיכולוגיה, תיעודי, ביוגרפיה, חינוך ,תורני: סוגה ספרותית עיקרית

 

   סופר ועורך ראשי 
 'יפה נוף'רשת 

 

 :חיבר/  ספרים שערך
 :מהרב שלמה לווינשטיין 'ומתוק האור'סדרת 

 כרכים 13 -על התורה   ומתוק האור
 כרכים 12 - על המועדים מתוק האור ו

 כרכים 2 -על שבת קודש  ומתוק האור 
 אברהם אבינו על  ומתוק האור
  יצחק ויעקב על  ומתוק האור
 כרכים 2 -דוד המלך על   ומתוק האור

 על נישואיןומתוק האור 
 על ברית מילהומתוק האור 
 ל שטיינמן"פניני הגראי ומתוק האור 

 
 המשך 

  



 קב ישראל פוזןהמשך הרב יע 
 

 ל "הו)  :ספרי הרב פינקוס

 (פוזן הרב יהונתןביחד עם  -עריכה ו                       

 כרכים 5 -על התורה  'תפארת שמשון'סדרת 
 על הגדה של פסח תפארת שמשון 

 כרכים 5 - שיחות הרב פינקוס על המועדיםסדרת 

 אמונה -נפש שמשון 
 תורה וקניינה  - נפש שמשון

 תפילה - משוןנפש ש
 שבת קודש - נפש שמשון
 תהילים - נפש שמשון

 אגרות ומאמרים 
 הבית היהודיתפארת אבות 

 חינוך אהל מרים 
 לבית יעקב נפש חיה 

 כללי פניני רבי שמשון
 המשך  



 

  המשך הרב יעקב ישראל פוזן 
 

 מהרב  'עץ יוסף'חמישה חומשי תורה עם ביאור 
 כרכים 5 - ריקי ט שלמה יוסף                         

  על התורה מהרב יוסף  'אוצרות יוסף'סדרת 
 יצא לאור עד כה בראשית   - מוגרבי                    

 כרכים 4 -שמות במדבר דברים                   

 על התורה מהרב ראובן   'משכני אחריך'סדרת 

 כרכים 01 - אלבז                                       

   על התורה מהרב בן ציון מוצפי 'דורש ציון'סדרת 

 כרכים 5 -                                                       

   על התורה מהרב אריה שכטר 'אריה שאג'סדרת 

 כרכים 5 -                                                        

 שכטר ה מהרב ארי על המועדים 'אריה שאג'סדרת 

 כרכים 5 -                                                       

 מהרב ראובן  על התורה  'יחי ראובן'סדרת 

 כרכים 5 -  קרלנשטיין                                      

  על ימים נוראים  - מהרב ראובן קרלנשטיין  יחי ראובן

 וסוכות                                                

         על הגדה  -מהרב ראובן קרלנשטיין  יחי ראובן 

 של פסח                                                  

 המשך 



  המשך הרב יעקב ישראל פוזן 
 

                 על התורה מגדולי המגידים   'נאה דורש'סדרת 
 בראשיתיים על חומש ינתיצא לאור ב                    

 על התורה מגדולי המגידים   'דורש טוב'סדרת 
 יצא לאור בינתיים על חומש בראשית                    

  המגידיםעל המועדים מגדולי    'דורש טוב'סדרת 

 כרכים 01 -                                                     
 

 :מהרב ניסים יגן 'נתיבי אור'סדרת 
 כרכים 4 - על המועדים 'נתיבי אור'סדרת 
 כרכים 7 -על התורה  'נתיבי אור'סדרת 

 עבודת המידות -נתיבי אור 
 חיים של תורה -נתיבי אור 

 על גלות וגאולה - נתיבי אור
 על תשובה - נתיבי אור

 

 :'להאיר'סדרת 
 על סידור התפילה -להאיר   

 'על יראת ה -להאיר   
 תעל זמירות שב -להאיר   

 

 המשך 



  המשך הרב יעקב ישראל פוזן 
 

 מהרב זמיר כהן   האדם ועולמו

 על ימים נוראים מהרב דוד יוסף   יחווה דעת

 על הגדה של פסח מהרב דוד יוסף   יחווה דעת

 על ימים נוראים מגדולי    מגיד מראשית

 המגידים לילדים                                          

 על הגדה של פסח מגדולי    מגיד מראשית

 המגידים לילדים                                           

 על הימים הנוראים מהרב    שש באמרתך

 כרכים 2 - גואל אלקריף                                   

 סח מהרב גואל  על הגדה של פ   שש באמרתך

 אלקריף                                           

  על פרקי אבות מהרב  'אבות ובנים'סדרת  
 יצא עד כה על  - יוסף מוגרבי                              

 כרכים 3  - הראשונים הפרקיםשלושת                  
 

 אבות מהרב שלום   פרקיעל    הוא היה אומר

 כרכים 2 -שבדרון                                            

 
 המשך 

 
 



   המשך הרב יעקב ישראל פוזן 

     מהרב אביגדור פוזן  'ככל אשר שאלת'סדרת 
 שבת, מועדים ,תפילה: כרכים  3                          

 מהרב  'פלא יועץ'על ערכי ה   'פלא דורש'סדרת 

 כרכים 3 -אילן גוזל                                        

 ונה ובטחוןעל אמ   הנני בידך

 על בין אדם לחברו    אדרבה

 מהרב על בין אדם לחברו    כבודם של ישראל

 אהרן טויסיג                                           

 על תפילה מהרב יוסף מוגרבי  עבודה שבלב 

 מהרב  על כבוד בית הכנסת  הס בהיכל קדשו 

 אמיר חזני                                               

 :נפש האדם/ חינוך על 
 אנגלמןאורי הרב מרדכי מ   להאמין בעצמנו

 כרכים 2 - מהרב אייל אונגר  לגעת בנפש 

 על גידול ילד מיוחד עם הרב   מיוחד בשבילי

  חייאיב ורעייתו אליהו                                     

 פרקי חינוך מגדולי ישראל  כזה ראה וחנך
  נחמה אפשטיין' מהגב  :לנשים

 'מאושרת ליד ה
 'החיים ליד ה

 המשך                                      ' ליד ה



    המשך הרב יעקב ישראל פוזן 
 

 :ביוגרפיות

 ש אלישיב"על הגרי  עמודו של עולם

 על רבי משה שמואל שפירא   רבי משה שמואל
  על רבי    הלפיד שהבעיר את דרום אמריקה

 משה שלמה פיש                                         

 ריקייוסף שלמה ט על רבי   'עבד ה

 :הגדות של פסח

 מהרב שלום שבדרון   'שלום' ר'הגדה 
 מהרב שמשון פינקוס  ' תפארת שמשון'הגדה 
 זילברשטייןמהרב יצחק  - הלכה ' חשוקי חמד'הגדה 

 יןזילברשטימהרב יצחק  - אגדה' חשוקי חמד'הגדה 

 מהרב דוד יוסף   'יחווה דעת'הגדה 
 ל שטיינמן"מהגראי   'בצילו חמדתי'הגדה 
 מהרב ראובן קרלנשטיין  ' יחי ראובן'הגדה 
 מהרב גואל אלקריף   'שש באמרתך'הגדה 
 מגדולי המגידים   'דורש טוב'הגדה 
 לילדיםמגדולי המגידים    ' מגיד מראשית'הגדה 

  

 ('יפה נוף'שת הרב יעקב פוזן הינו מייסד ר)
 



 לאה, וטשפ

 רגש, למידה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :ילדים וגיל הרך
 הקראה גיל הרך קופסת הקסם 

 שני ילדים ואבא מתקשרים
 (חת שם העט לאה שרייברת)חכמים בלילה  

   סיפור לילדים על תזונה בריאה מרק סוכריות 
  צוללים

 ילדותגדולים    -אנשים קטנים 
 סיפור לילדים על צער בעלי חיים אורחים על הגג 

 

 :נוער ובוגרים
 כך נפתחה הדלת

 בינינו  שיישאר
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



 גדי ,ולקפ
 סיפורי צדיקים, אתגר, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

, גדי פולק הוא מגדולי המאיירים ואייר עשרות ספרים :הערה
 .רק ספרים שחיבר ואייר אולם ברשימה זו מובאים

 

 :קומיקס
 :סדרת קומיקס ממשלי מגידים 

 במחשבה תחילה
 במחשבה שניה

 ממחשבה למעשה
  אנאנצע מעשה

 לאחר מעשה
 ט"הבעש משלי על פי   מבעל המעשה

 מדובנא המגיד משליעל פי   מעשה שלא היה

 משלי מגידים בני דורנו  על פי  סוף מעשה 
 

 המשך 
 

 חלק נכבד מספריו
 של האמן הנודע 

 גדי פולק
 נמכרים ברשת 

 'יפה נוף'
 ₪  51 -  51 - 21 במחיר

 !פר בלבדלס



 גדי פולק המשך 
 

 האיור לימוד רזי  על ספרים וציורים
    

 :חידות באיורים
 1א אידישע קאפ      

 2X2א אידישע קאפ      
 סיפורים - 3א אידישע קאפ      

 גיל הרךל סיפור בחרוזים  שבע כבשות לבדנה

 פורים  פורימשפיל
 פסחמאפילה לאורה  

 (עם הרב ברוך חייט)לכתך אחרי במדבר 

 (חייט ברוך ם הרבע)  שמחות גדולות
 על לימוד זכותתחשוב טוב  

  (דו צדדי)  2 תחשוב טוב
 ברכת המזון מאויר  'ביאור באיור'ברכת המזון 

     סיפורו של בית
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  רחל  ,ומרנץפ
 דרמה, תיעודי, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ותנשים ונערעל  בדגש נוער ובוגרים

 מכור הברזל
 עת לקרוע ועת לתפור

 פרחי קקטוס
 הרים סביב לה

 פרח בר 

   האחרון  כחולמים
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 

 סופרת
 'פלדהיים'



  שרה  ,כטרפ
 הומור, דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נשים ונערות
 כתבו עליך בעיתון

 עוד תגיעי רחוק
 חיפשתי אותך

 מתנה משמיים
 אמא זה לא משחק ילדים

 מי אמר אמא ולא קיבל
 אף אחד לא מבין אותי

 חצויה לשניים
 מה יגידו השכנים

 
 המשך 

 

 

 

 סופרת
 'פלדהיים'



    ך שרה פכטרהמש 
 

 הקרב על הבית
 יצאתי מדעתי תיכף אשוב

 
 :נוער ובוגרים
 לרקוד על קוצים

 לבבות בין הרים
 פעימות 32

  (מלחמת וייטנאם)תיעודי   פצוע קל

 (מלחמת וייטנאם) תיעודי ורטיגו 
 

 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



   תרצה ,לגפ
 למידה, היסטוריה, גיל הרך: סוגה ספרותית עיקרית

תרצה פלג הינה מאיירת ותיקה שאיירה  :הערה
אולם ברשימה זו מובאים רק , עשרות ספרים

 .ספרים שכתבה ואיירה
 

 :ילדים וגיל הרך
 לעת בדלעתלספר ולדעת עם תו

 ההצגה הגדולה של חתולעת
 קחו למשל

 על השואהסיר גדול של שוקולד 
 (עם שיינא קאהן)על שרה שנירר על אם הדרך 

 'טובות ספר החינוך למידות' הכל מתחיל בבית

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  פנינה  ,קשרפ

 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :נשים ונערותעל  בדגש נוער ובוגרים

 יש מקום לכולם
 אבדה לנו כבשה

 אחרונה בתחנה
 רגע לפני

 קרש קפיצה
 כשהמוביילים שותקים

 ריח הגרניום במרפסת
 אם יפול עץ בדרום

 הכל יעבור
 שני צעדים אחרייך

 עוגה בצורת קטיושה
 המשך 

 



 פנינה פקשר המשך 
 

 פריצת דרך
 (חשיבה חיובית ברוח היהדות)במחשבה שניה 

 מתח -תיעודי   זאבים בשם החוק

 צאו מהבייסמנט
 פעמוני רוח

  חלון מול חלון  

 :ילדים
 (לילדות) X 2  'ולי'פצ'סדרת 

 הבובלונים
 סיפורים מחוץ לקופסא

 :גיל הרך
 עוד סיפור אחד ודי

 הציפור פוחדת לעוף
 הפיל מתבייש בחדק

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת



  לאה  ,רידפ

  דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

  

 :בוגרים
  אבא חוזר 

  סיפור משפחתי
 :נוער ובוגרים

 אפשר לקרוא לך אמא
 במשעול

 גלגל חוזר בעולם

 :נוער
 מכתב לאמא 

 אל הדגל
 בין לבין

 המשך 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

חלק נכבד מספריה 
של הסופרת 

 הוותיקה 
 לאה פריד

 נמכרים ברשת
 'יפה נוף'

 במחיר
51 - 51 ₪ 

 בלבד לספר



 המשך לאה פריד 
 

 הצד השני של הכיתה
 'סיפורה של דרך'  לא הלכתי רחוק

 טובות הארבע מן האחת
 ים ביד גיבורחיצ

 סיפורי התמודדות ואתגר לבני   הריקוד הנכון

 ' חיצים ביד גיבור'הספר הידוע )ם הנעורי                       
    (במהדורה מחודשת                                            

 :ילדים
 איפה שימעלה

 החורף של שירי
 (עם שרי ולך) הייתי פעם ילד

 אורניםהילד מחורשת ה

 :'נאן'סדרת  
 המסע הארוך של נאן

 לא תם המסע -נאן 
 תקוותה הגדולה של נאן

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  הרב .יעקב ב, רידמןפ  
 תיעודי, חינוכי - תורני: סוגה ספרותית עיקרית

 
 לבן ישיבה שטייגן 

 נישואיןהאיש מקדש  

 מ שפירא"על הגרהביאני המלך חדריו  

 ש אויערבך"על הגרבנהירו עילאה  
 על רבי ניסים פרץשגבנו נורא  

 על גדולי ישראל בהגיגי תבער אש 
 על גדולי ישראל נפשי יצאה בדברו 

  מסע בקהילות יהודיות  בסמטאות העבר 
 צדיקים בעולםי ובקבר                                     

  
  

 עדכנו אותנו? חברמכירים מידע נוסף על ספרי המ

 

 

 סופר
 'יפה נוף'



   יהודית ,ריינדפ

 (יומן)אוטוביוגרפיה , רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :בוגרים
 בית מכורתי

 כורי הפחמים
 מחר ניסע לירושלים
 משהו לקחת הביתה

 בית מספר חמש
 שואה   ילדים, להתראות

 משא של איש אחד
 סמבטיון חיי

 נוגע בלב
 ('יומן קורונה') זכרון דברים

  
 
 
 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

חלק נכבד מספריה 
 יהודית פריינדשל 

 נמכרים ברשת 
 ' ה נוףיפ'

 ₪ 52 - 51במחיר 
לספר במסגרת 

פרויקט הנוסטלגיה 
 'הספרים שאהבנו'

  

 המשך 



 יהודית פריינד המשך 

  
 :ילדים

 האיש הקטן מהרכבת
 מתגברים

 מתנה לאמא
 מגרשים את הפחד

 מגדלים באוויר
 הבית ברחוב קיבוץ גלויות

 X 3 'גבעת המטאטא'סדרת 

 X 2 'רחוב קישטא'סדרת 
  

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



 נעמי ,וובנרצ
 מהחייםסיפורים , רגש, הדרמ: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בוגרים
 :'שםבאשר הוא 'סדרת 

 סימני שאלה. 1    
 סימני זיהוי. 2    
 סימני קריאה   . 3    

 ורוח אחד לכל
 חכמת נשים

 אונגר. חת שם העט את   קשר דם

 אונגר. תחת שם העט א   מים שאין להם סוף

 תחת שם העט יעל שפירא  היום גדול 

  שבתי וקומי  
 
 

חלק נכבד מספריה 
 נעמי צוובנרשל 

 נמכרים ברשת 
 ' יפה נוף'

 במחיר 
51 - 52 ₪ 

לספר במסגרת 
פרויקט הנוסטלגיה 

 'הספרים שאהבנו'

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

  

 המשך 
 



        נעמי צוובנר המשך 

 

 :מהחייםסיפורים 
  מציאות

 נגיעות
 מקשיבים

 כוונות
 קלעים

 לילדים - שלושה סיפורים
 

 :בדגש על נערות נוער
 הזדמנות שניה

 שביל בצד
 מגדלור

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 שרה, ויבלצ
 

 :ילדים ונוער
 ביקור בתוך סיפור

 שיבולת מים
 ואיננו ענף

 מלח פלפל
 זמן אמת

 שעון החול
 אי הזהב

 תלוי במזל
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 דבורה ,וףצ
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

  :נוער ובוגרים
 אורות בקרון

 איש בא מן העבר
 הנני

 פעמון ורימון
 רוצים הביתה

 ידידות תפורה
 על השואה  ליד נהר המיין

 
  המשך

 
 



   המשך דבורה צוף 

 
 פריחה באפור

 בית על גלגלים
 מצד שני

 כצאן לטבע
 מקל הנדודים

 ממכלאות הצאן
 ארץ מידה

 שושנים של תקווה 
 האחרון   מתחת השטיח
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 
 



   אסתר ,וויןק
 מתח, רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
   קיההקו

   ריח הדבש
   תן לי הנפש

   לקטוף כוכבים
 מתח  סוף העולם שמאלה

 מתח סיגר קובני
   פרח מוגן

 שלא ישאר סימן
 
 
 
 

 המשך 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 :מת מתחר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

חלק נכבד מספריה 
 אסתר קוויןשל 

 נמכרים ברשת 
 'יפה נוף'

 ₪ 52 - 51במחיר 
במסגרת פרוייקט 

 הנוסטלגיה 
 'הספרים שאהבנו'

 



 אסתר קווין המשך 
 

 שרים הדחלילים
    האחרון  בבואה 

  

 :ילדים
 יער העקבות האבודים

   ילדת חלומות
   ביצת הזהב

  המושל מארץ דרדרולה
    דותאמל ילד הסו

 גיל הרך הקראה מלך היער 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  מיה  ,ינןק
, היסטוריה, מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 סיפורים מהחיים, ב"מד ,ידע
 

 :נוער ובוגרים
   :'ממלכה במבחן'סדרת 

 איסתרק     
 מהללאל     
 חלקים 2 יוזבד      

 פראיתאדמה 
 ב"מד  מאלף אחד

 מסומן
 עגור הברונזה
 ימים רטובים

 סיפורים מהחיים   לפרוש כנפיים

 חומות של נייר
 המשך 

  

 :מת מתחר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



    מיה קינן המשך 

 מקום אחר
 מהחייםסיפורים מישהו כמוני  
 אמת או חובה

 האחרון לב של קרח 

 :  ילדים
 מבחר סיפורי צדיקים

 שאלות ידע  'שאלה לעניין'סדרת 
 עיד   הגוף המופלא

 :גיל הרך
 :'פיצי'סדרת 

 פיצי משמח את אמא      
 פיצי מדבר אמת      
 ?מה קרה לפיצי      
 פיצי ומצוות השבת אבידה      

 מי שנותן מרוויח
 אבן אומץ הלב 

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



  שרה  ,יסנרק
 גיל הרך, מתח, רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נוער ובוגריםנוער 
 בטבעת זו

 מתח חנות הספרים של מיסטר סטון
 הנערים מפנימיית מיתרים

 מתח  צופן ממעמקים
 נאות מדבר

 ליקר שוקולד
 מתח  גורלות נפגשים

 להחליק כל קמט
 משפחה במבחן

 קדוןיהפ
 האגוז

 המשך 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

חלק נכבד מספריה 
 של הסופרת

  שרה קיסנר 
 שת נמכרים בר

  'יפה נוף'
 ₪ 52 - 51במחיר 

לספר במסגרת 
 פרויקט הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'

 



     שרה קיסנר המשך 
 

 המרוץ לצמרת
 תעלומה בחדר שבע

 גבעההבית הראשון ב

 פריחת החבצלת
 כאילו הכל בסדר

 האחרון האיש עם המטריה האפורה 
 

 :ילדים
 עיירה בצד הדרך

 סתם שמונה מסתם שכונה
 מבצע לונדון

 מסתורין בעכו
 מערת הסליחה

 ילדי שכונת לב טוב
 מעשה באופניים

  
 המשך 



    שרה קיסנר המשך 
 

 :'חבורת האמיצים'סדרת 
 בתעלומת החפצים הנעלמים. 1   
 בתעלומת המחסן הנטוש. 2   
 רים'בפרשת הפנצ. 3   

  
 

של  והאלבומים סדרת הספרונים
 :שרה קיסנר עם לאה פריד

 :גיל הרךוילדים 
 אחריות     

 שושי עוזרת לאמא    
 ?מה אלבש היום    
 ?למי מחכים הילדים    
 שלום לך אפרוח    
 הבלון האדום    
     

 המשך 
     
 

 דיסק+ ספרון 
34.09 ₪ 



 נרשרה קיס המשך 
    

 המשאית של נתי   
 הכל בגלל כדור אחד    
 שושי החולה    
 הסוד של ציבי    
 הכנסת ספר תורה    
 האיש המנגן    
 יצר טוב ויצר רע    
 משהו טוב    
 רונית הבכיינית    
 רמעשה בבייביסיט    

 

 :בלבד אלבומים
 תמר ואליעזר משכונת יד עזר

 יום הולדת לשושי
 הבנאים הקטנים

 ?לום אבא בביתש
 מעשה באופניים

 סודו של נתי
 לחיות את עצמנו

 נקודות זורחות
 סודן של אימהות

 ?הלו מי שם
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



 בנימין, לוגרק

 ביוגרפיה, תיעודי, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 
 לשעה ולדורות

 מה אהבתי תורתך
 ד בעולם"חי חבסיפורים על שלוטיסה נעימה 
 תיעודי  :על ירושלים

 מאה שערים שלי
 רחוב מאה שערים

 מאה שערים ושכונותיה
 מחנה יהודה ושכונותיה

 גאולה ושכונותיה
 האחרוןגבעת שאול ושכונותיה  

 ירושליםשכונות אלבום פשקווילים ממן המקור 
 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  ליבי  ,לייןק 

 דרמה, רגש: ספרותית עיקרית סוגה 
 

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 אך טוב וחסד
 אל תסתר
 גם כי אלך

 כי אתה עמדי
 לולא האמנתי

 לראות בטוב
 אשא עיני

   כי אבי ואימי  
 האחרון  מאין יבוא

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   .ש ,מפינסקיק
 

 :ים ונערותנשעל  בדגש נוער ובוגרים

 כשתגדלי תביני
 פרפרים שבלב

 ציפור בודד
 ילדות מורה בנעלי בית 

 
 

 
 
 
 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 ספריה של 
 קמפינסקי. ש

נמכרים ברשת 
  'יפה נוף'

 במחיר 
51 -52  ₪ 

 !לספר בלבד



 רות ,פלרק
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 אנוכי מבקש

 הנורמלי האחרון
 לחיות וחצי

 האחרון שניה לפני האור

 :נשים ונערות
 עוד פנס אחד ודי

 שיבולים שנותרו בשדה
 בסוף יקראו לך לחזור

   ילדה נוף
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 



  גנענדל  ,ראהןק
 גיל הרך, חינוך, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :גיל הרך וילדים
 על אברהם אבינו המחפש  מיהו הבנאי 

 את בורא העולם                              

 ל וגדולתם"על חז  אבן לעיר מלוכה
 ל וגדולתם"על חזשער למקדש מלך 

 ל וגדולתם"על חז  נס יונת הזהב
 לו הייתי מלך
 פסח  בכל דור ודור

 חנוכה  בימים ההם בזמן הזה
 בין המצרים  בצאתי מירושלים

 שבועות   מתנה משמיים
 ג בעומר"ל רבי שמעון בר יוחאי 

    ריך למידות טובות מד   בכבוד רב
         (באידיש' בכבוד רב') זיי א מענטש

 

 בוגרים- סיפורים קצרים ניצוצות של תפארת
 

 עדכנו אותנו? תף על ספרי המחברמכירים מידע נוס

 

 סופרת
 'פלדהיים'



  חנה , גבר
 מהחיים סיפורים, רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נערותנוער 
 לשוב בעקבי הזמן

 צל של תקווה
 רחוק מן העין

 ירושלים של אתמול
 דרך אל חזור

 הבן יקיר לי
 מעבר לקו האופק

 מזימה בשמיטה
 

 המשך                   

 

 סופרת
 'יפה נוף'

ספריה של חלק מ
 חנה רגבהסופרת 

 נמכרים ברשת 
  'יפה נוף'

 ₪ 51 - 22במחיר 
לספר במסגרת 

 פרויקט הנוסטלגיה
 'הספרים שאהבנו'

 



     חנה רגב המשך   

 :ילדים
 אלי טוב ירושלים

 קלונימוס בהרפתקאות שורשים
 שביט באפילה

 ילד כמו כולם
 העמוד השלישי 

 התיק השחור של ציון
 מאחורי הקווים

 י של מחרמויש
 מבצע הגבעה

 האי ההוא
 קומיקס סודו של הכינור 

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



   נח ,וביןר
 דרמה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :קומיקס
 x 3 'הפחדנים הנועזים'סדרת 

 קומיקס שואהx 4  'חרב מרגליות'סדרת 

 קומיקס על זהירות בדרכים מלחמת זהירות 

 יש מסתורישל
 תבלין החיים

 האחרון חרב מרגליות באי גורנו 
 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  זלמן  ,ודרמןר
 סיפורי צדיקים, סיפורי חסידים, היסטוריה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ילדים ונוער
 אבודה

 בתלת מימד
 ההבטחה

 ילדים גיבורים
 מול כוחות הרשע

 שחור ולבן
 סעדיה משפט
 נתנאל

 כשהיינו ילדים 
 התגלות הבעל שם טוב

 2xדרכים נסתרות 
 

 המשך 
 
 

 

 סופר
 'יפה נוף'



 זלמן רודרמן המשך 
 

  ספורים על דמויות  חסידים ואנשי מעשה 

 ד"מופת מחצר חב                                                  

 צ "סיפור הצלתו של הרבי הריי  הצלה מהתופת

 ית מתקופת החתם סופרעלילה היסטור  הלוחם

 סיפורי צדיקים  X 3בין הדגים לזמירות 

 

 בכל כרך ארבע  - 'לפתע פתאום'סדרת 

 :עלילות היסטוריות מתקופות שונות                          
' התליין מריגה', גרוש ספרד - 'דונה גרציה'

עלילת דם  - 'עלילת בייליס', על השואה -
  .'הגדת סרייבו, 'מפורסמת

 
 
 
 

 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  דבורה  ,וזןר
 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 :מתח

 המסע
 החלטה גורלית

 כוכב בודד
 סודות

 פנקס צהוב
 שטח סגור

 סתרים

 :ילדים ונוער
 מסתורין בספרד

 התעלומה בעליית הגג
 :'ילדי המושבה'סדרת 

 בעליית הגג התעלומה. 1    
 במבצע הצלה. 2    
  במבצע רוח פרצים. 3    

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 :מת מתחר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

חלק מספריה של 
  דבורה רוזן

 נמכרים ברשת 
  'יפה נוף'

 במחיר 
לספר  ₪ 52 - 51

במסגרת פרויקט 
 הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'

 



  חוה  ,וזנברגר

 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית
 

 .חלק מהספרים התפרסמו תחת שמות עט שונים: הערה 

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 שורות 28
   נדרים 22

 תחת השם נאווהביטחון סיכות  2

 אולי זאת הרוח
 תחת שם העט נעמה אל תשכח את השמיר

 תחת שם העט נעמה   אלף סודות וסוד
 איך חלפו ציפורים

 אם אתה לא שם
 פקעת

 ותמיד לבחור
 המשך 

 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

חלק נכבד מספריה 
 של 

 חוה רוזנברג
 נמכרים ברשת 

 ' יפה נוף'
 ₪ 52 - 51במחיר 

לספר במסגרת 
 פרויקט הנוסטלגיה

 'הספרים שאהבנו'



 

 חוה רוזנברג המשך 
 

 דם כחול
 תחת שם העט נעמה   הלוואי ירד שלג

 תחת שם העט נעמה זה לא יכול להיות
 תחת שם העט נעמה  2למה 

 ככה לא תדע
 הדמעה הזו מיותרת

 כל שנה בסתיו
 כשצרבו החולות

 לחצוב בסלע
 סוליסטית

 בין הטיפות
 על אש נמוכה

 סירות נייר במים
 קו השבר

 המשך 

  



     חוה רוזנברג המשך 
 

 הכל יכול לקרות
 רק בלחש
 רק לא זה

 רק לומר שלום
 שריקות

 שוברים שתיקה
 כל הסיכויים

 וביחדלחוד 
 אלישבע שיין תחת שם העט שתיקה או שתיים 

 אלישבע שייןתחת שם העט   הלילה הולך בשדרות
 אלישבע שייןתחת שם העט לא דקה הדממה 

 תשעים ותשע
 על הקצה

 ולמקומו
    האחרון  ארבע ודמעה  

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת



 רות ,(הלוי) וזנשטייןר
 דרמה, רגש: יקריתסוגה ספרותית ע

 :ילדים
 גולות

 מקום שני
 החוג

 X 2שאלתיאל הכולבויניק של השכונה 
 סודות מהחדר הצהוב

 תעלומת המודעות הגנובות

 :נוער
 מה תגידו לי

 מערבולת
 בית במתנה

 בסתר רעם
 אי אפשר לברוח
 חלון בתוך עשן  

 האחרון  קשר המיתרים 
 

 תנועדכנו או? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת



   יעל, וטנברגר
 גיל הרך, פנאי, ידע ולמידה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ילדים
 המון דברים מעניינים

 7חכם פי 
 מתמטיקסם

 לימוד אנגלית עברינגליש 
 משחק ללימוד אנגלית משחקינגליש 

 ראש פלפל
 יצירות מניירות

 X 2קל לצייר 
 אוריגמי  קל לקפל 

 :קריאה ילדים
 גבורה בארץ הזהב

 הכי טוב שליהחבר 
 חיוכים מתוך הבית

 הרפתקאה שכזו
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת



 יעל ,ועיר
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בוגר/ צעיר נוער 
 ילדים הגולם מפראג
 אפילו לא שש

 אי אפשר
 ?מי מפחד מאנשי הבד

 דניאלה באה לשכונה
 בית עם גג אדום

 הדלת הלא נכונה
 ם שמתחת לספריה העירוניתהעול

 
 

 המשך 

 



 
 המשך יעל רועי 

 
 החלום על המגבעת

 על התמודדות עם כישלונות כישלונות חרוצים

 מחלק התמונים
 מחנה הקיץ של אדון הוא

 פגישה בעמק
 ילדי דינור

 כדור פורח
 כמו תחנה מרכזית

 שוב
ז זו   זו 

 

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



   דבורי ,נדר
 רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :ילדים ונוער
 המסע אל קצה הארץ

 מוקאדם
 מותק של ילדה

 :נוער ובוגרים
 תחנות

 המשך יבוא
 אדום לבן

 שומרת השערים
 פחות או יותר

 דואט 
 האחרון      הלוואי שתהיי 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 



  רות  ,פפורטר
 מתח, רגש, דרמה: רותית עיקריתסוגה ספ

 

 :נוער ובוגרים
 נערות  אין מקום לשתיים

 נערות  מקום לשתיים
 נערות  הולכת בשבילה

 :'קצה המחנה'סדרת 
 האנשים מקצה המחנה     
 הילדים מקצה המחנה     
 אלמונית מקצה המחנה     

 מתח  גבולות שחורים
 מתח  חללית בהתרסקות

 המשך 
 
 
 

 :מת מתחר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 



     ות רפפורטר המשך 
  

 מתחיותר    כחול עמוק
 לרקוד בגשם

 חומות
 זכור שהייתי

 בגלל הלחן ההוא
 שומרת הזיכרון

 :ילדים 
 חלון לעולם אחר

 ונגל'הרפתקה בג
 כל ילד צריך מקום

 פולי פלפל והתאומים
 הרפתקאות מסביב לעולם  

 כדור פורח
 X 14 'בבית אחד 52'סדרת 

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



   שרה ,וורצמןש 

   רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית
 :נשים ונערותעל  בדגש נוער ובוגרים

 אפשר כבר לסלוח
 אולי בקיץ

 על בטוח
 השביל שבו הלכתי

 מה שתגיד
 גם הכינור בכה

 פסק זמן
 בית מנייר

 נעליים ורודות
 פרח בלי גבעול

 החיים מספרים
 פרוסת חיים

 מיליון דמעות
 עדכנו אותנו? ים מידע נוסף על ספרי המחברתמכיר

 



  רחל ,ורש
 מתח, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית

 

 :נוער ובוגרים
 אבוקה

 אלף מפתחות

 X 2אנשים בדרך 
 מתח  גזר דין

 בלי כיסוי  
 גשמים בתשרי

 הורים לשנתיים
 השבוע האחרון

 השבוע שבו הלכת
 מתח  התחלפות

 מתח  חנינה
 המשך 

 :מתח מתר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 



     וררחל ש המשך 
 

 לקום וללכת
 מוגרלים

 מתח מעורבים
 מצפון נקי

 משפחה מפאזל
 כלוב מכסף

 מתח נכתב בדם
 מתח עד ראיה

 רוחות מדבר
 פרחים נובלים בסתר

 ציפורים בלילה
 נשארת אמא לתמיד

 הילדה שאת מחפשת
 מתח דענשלא 

   האחרון  תגידי מה נשאר  
 

 עדכנו אותנו? תעל ספרי המחבר מכירים מידע נוסף



 פועה ,רטיינש
 תיעודי, ביוגרפיה: סוגה ספרותית עיקרית

 
   הרב (אביה)על ההר הטוב הזה 

 מן ההרזלמן שלמה                                           

 ח"תיעודי ממלחמת תשמתוך ההפיכה 

 האחרון למלכה אין כתר 

 
 
 

 עדכנו אותנו? תעל ספרי המחבר מכירים מידע נוסף

 
 

 רב המכר 
 ' מתוך ההפיכה'

 אשר מתעד את 
 ח"מלחמת תש

 נמכר ברשת  
 ' יפה נוף'

 במחיר מבצע



   .פ, טרןש
 קומיקס, דרמה, רגש: פרותית עיקריתסוגה ס

 
   :נוער ובוגרים

 אחת אפס אפס 
 אם בארזים

 לקפוץ לאש
 שבר מדומה

 פטנט מצלצל
 יש מקום לכולם

 גלגל חוזר
 בין שמיים וארץ 

 מקל הנדודים
 ורטריקול

 המשך 

 

 

 



 שטרן. המשך פ 

 
 עוד תהיי סופלנטה

 קו המשווה
 כדור שלג

 גשם אדום
   האחרוןגשם כחול  

  מהחייםסיפורים  בט מלמעלה מ
 

 :קומיקס וספרי ילדים
 פעמון בשדה הקרב

 סוד כפול בקאסר
 בחץ ובמים

 מסתורין בערפל
 המבוך

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחברת



  ציפורה  ,לנגרש

 מתח , רגש, דרמה: סוגה ספרותית עיקרית
 

 :נוער ובוגרים
 אל תשרפו את הגשר

 09בדקה ה 
 החולעוף 

 כולם אהובים
 חרדים על הכוונת

 בראי האמת
 בחזרה הביתה

 עוד ישוב הניגון 
   מתנה ,ממדבר

 לגעת באלמוות
 המשך 

 

 סופרת
 'יפה נוף'

 :מת מתחר
 גבוהה מאד

 גבוהה
 סבירה

 

 



 
 ציפורה שלנגר  המשך 

  סיפורים קצרים ישר והפוך
 סיפורים קצרים שידוך מרפי

 היסטורי תיעודי  מסע בזמן אמת
 

 :םילדי
    סיפור אחד לכל אחד

   שוב אלי בני
 

 :מתח
   האפקט השביעי

 מזימה שחורה
 קיארה 

 האחרון טווח הישרדות 
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר



   .ג, פרש
 (שם עט נוסף של הסופרת שפרה גליק)

 דרמה, רגש:סוגה ספרותית עיקרית

 

 :בדגש על נשים ונערות נוער ובוגרים

 צבעי אשליה
 לא רואים עלי

 השמיעי קול
 'סיפורים שיפגישו אותך עם עצמך' חרעל מישהו א

 אחרי כיבוי אורות
 זה אבא שלה, כן

 האחרוןפתאום אחות   

 
 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 



  . י ,פרןש
 דרמה, רגש: סוגה ספרותית עיקרית 

 

 :נוער ובוגרים
 קירות של חול

 סימן בלי דרך
 דגל אדום

 דפים תלושים
 

 :םוילדיצעיר  נוער
 מעבר לגבול

 עשן בקניה
 חותמת סדוקה

  
 

 עדכנו אותנו? תמכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 



  מנחם  ,עיזית
 תיעודי, דרמה, היסטוריה, קומיקס: סוגה ספרותית עיקרית

       
 אולם   , מנחם תעיזי היה מאייר שאייר ספרים רבים :הערה

 יירברשימה זו הובאו רק ספרים שחיבר וא             
 

 :קומיקס
 לפרוץ את החומות

 באש ובמים
 התעלומה בעליית הגג

 מושיקו וכדורי הפלא
 בעקבות אבודים

 לב אמיץ
 מה שסיפר לי אבא

 
 

 
 עדכנו אותנו? מכירים מידע נוסף על ספרי המחבר

 

 סופר
 'יפה נוף'

חלק נכבד מספרי 
 הקומיקס של 

 ל "ז מנחם תעיזי' ר
  נמכרים ברשת

 ' יפה נוף'
 במחיר 

21 - 51 - 52  ₪ 
 !לספר בלבד



 

 

 מגדירים מחדש את ארון הספרים היהודי


