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SAIL AWAY 

 ישראל SCBWIכותבים ומאיירים לילדים של כנס 
SCBWI Israel Conference of Children's Writers & Illustrators 

 טובות חדשות 

Israel SCBWI 

 7102 אפריל
 

  TZIVIA@TZIVIA.COM-שלחו עדכונים ל! אנחנו רוצים את החדשות שלכם

 :ספרים חדשים★
  בכל , חוגגת את יציאתה לאור של ההגדה גאי-סופיה וינסנטהמאיירת

כל משפחה (. בן-הוצאת קר) PJ Libraryהגדה משפחתית של : דור ודור

עותקים של  6יכולה לקבל מארז של  PJ Library  על בארה״ב שמנויה

: מוזמנים לראות עמודים לדוגמא כאן. ההגדה בחינם

https://lernerbooks.com/excerpts/22587 

  ציביה מקלאודהסופרת  (סגנית מנהלת,IWBCS  ישראל ) הוציאה

סיפורה של עולה חדשה , לאור שני ספרי ילדים בהוצאה עצמית

קישור לכל הספרים . התורה המחורזתו( אנגלית/לשוני עברית-דו)

 http://tinyurl.com/JTMAuthorPage: שלה

  חוגג את יציאתו לאור של ספרו החדש מנחם הלברשטטהמאייר ,

, סבא הורה, בהוצאה עצמית בעזרת קמפיין מוצלח של מימון המונים

: לפרטים נוספים. לב-שנכתב ע״י עדי גבאי

https://headstart.co.il/project/44833 

  חוגג את יציאתו לאור של ספרו בהוצאה עצמית שלמה אריאלהסופר ,

ניתן להשיג את הספר בחנות סיפור פשוט . סיפורו של סוסון ים: שוש

 .בנווה צדק ובתולעת ספרים ברח׳ מאז״ה בת״א

 חוגגת את יציאתו לאור של ספר לפעוטות שושנה לויט מאיירת /הסופרת
  :לפרטים נוספים. מתנה לשי, בהוצאה עצמית

                 http://www.shoshana-levit.com/hebrew/מתנה-לשי/  

 :חוזים עם סוכנים ★
  מנהלת תא המאיירים) בוסידן-ענבל גיגיהמאיירת ,SCBWI 

מיוצגת עתה ע״י הסוכנת אנה אולסוונגר מסוכנות ( לישרא

 .אולסוונגר בארה״ב

  מיוצגת עתה ע״י הסוכנת אליסון דה גבאי-תמר וויסהסופרת-

 .בבריטניה  C&Wפריס מסוכנות

 :SCBWIפרסומים במגזין  ★
  פורסם במגזין  כץ-פנינה מועדשיר מאת הסופרתSCBWI  גיליון

 7102 חורף

  פורסם במגזין ציביה מקלאוד מאמר מאתSCBWI  גיליון חורף

7102 

 :לספרים חוזים★ 
  עם הוצאת אפלס אנד הני  חוזהחתמה על מוריץ  מלהפהסופרת

לסיפורים  SCBWI PJ Libraryבפרס  עבור ספרה שזכה, ברמן/ 

 .אילו חייתי עם נח, יהודיים

  חתמה על חוזה עם הוצאת מנוחה עבור בקי פרלוביץ׳ הסופרת

 .אל תודו לי: ספרה

  חתמה על חוזה עם הוצאת כנרתגבאי -תמר וויסהסופרת-

 .טלי מתחת לשולחן: דביר עבור ספרה-ביתן-זמורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כל הזכויות שמורות  ©סופיה וינסנט גאי  -איור 

 "PJ Libraryהגדה משפחתית של : בכל דור ודור"מהספר 

 :תרגום זכויות ★
 פלאי -מירי לשם מאיירת/הסופרת( מנהלתSCBWI ישראל )

ר חתמה על חוזים עם הוצאות לאור בטורקיה ובדרום קוריאה עבו

שיצא   Scribble & Authorזכויות התרגום של ספרה המאוייר

 .7102-בהוצאת קיין מילר בלאור באנגלית 

 :הרצאות ★
 הרצתה לאחרונה על אתגרים בתרגום  ציביה מקלאוד הסופרת

אגודת ספרי ילדים מישראל עבור השוק האמריקאי בכנס 

 .בישראלהמתרגמים 

 

 ★ !החדשות הטובות שלכםאנחנו רוצים את  ★
 (בלבד LAP) ילדים לספר חוזים * מיוחדים מפגשים או הרצאות * (עצמית הוצאה או PAL) לאור שיצאו חדשים ילדים ספרי

 ועיטורים מענקים ,פרסים * סוכן עם חתימה * לילדים במגזינים איורים או מאמרים

 !ותראו את עצמכם בגליון הבא שלנו tzivia@tzivia.com  שלחו את כל המידע ל
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