
 

 טובות חדשות

Israel SCBWI 

 0202 דצמבר

 

 eurimesh@gmail.com  שילה למירב עדכונים שלחו !שלכם החדשות את רוצים אנחנו

 !לספריםחוזים  ★

  עבור  דלקורטחתמה על חוזה עם הוצאת לורי קאופמן הסופרת

 .0202בפברואר שיראה אור  ,Rebel Daughter שלה AY-ה רומן

  על חתמו  טשטמנחם הלברוהמאייר  יגצויל-ןיימתמי להסופרת

 Soosie: The Horse that םעבור ספרכלניות חוזה עם הוצאת 

Saved Shabbat,  0202שיראה אור באביב.  

 אפלס אנד חתמה על חוזה עם הוצאת  יגצויל-ליימןתמי  הסופרת

שיראה אור , The Boston Chocolate Party עבור ספרההאני 

 .0202באוקטובר 

 !ספרים חדשים ★

 חוגגת את צאתו לאור של ספרה שרה ארנולד הסופרת The Big 

Buna Bash (ברנדיליין) ,רוברטה מלסומהשל  הבאיורי. 

 ספרהחוגגת את צאתו לאור של הדר פדידה  תמאייר-הסופרת 

Spectacular You  (פרסום עצמי.) 

  לוח השנהחוגגת את צאתו לאור של יג צוויל-ןליימתמי הסופרת 

, (בן-קר) My Very Own Jewish Calendar 5781השישי 

 .וחתמה על חוזה לשביעי

  שלה  הרומןחוגגת את צאתו לאור של  'הדס ליבוביץהסופרת

הקיבוץ ) ?קרה בחוף הים של תל אביבמה : ליבי או ,לנוער

 מטאטאים רוקדים בחורףוצאתו לאור של ספרה , (המאוחד

 .נועה פארןבאיוריה של ( צלטנר)

 פלאי -מירי לשם תמאייר-הסופרת(מנהלת SCBWI ישראל) 

  Penny and the Plain Piece ספרהחוגגת את צאתו לאור של 

of Paper  ( פנגווין רנדום האוס/ פילומל)  וגם את צאתו לאור

שפורסם לראשונה , Scribble & Authorבסינית של ספרה 

 .0222מילר בשנת -י קיין"באנגלית ע

  חוגגת את צאתו לאור של ספרה  קרול אונגרהסופרתThe 

Surprise in the Desk  (החי.) 

  ספרים  מגווןלאור של  םחוגגת את צאתשירלי ויסמן המאיירת

יענקלה  מאת הסופר פחידיםמ( לא)ספורים  !0202 בשנת

, מאת הסופרת מאיה רוזמן, פון וגיבורי העל-מלפה, יעקובסון

כולם מהוצאת ) שלומית גיאמאת הסופרת מישקה העכברה ו

( פלא)מאת הסופר דב לוריא  פלא של יום הולדתוגם , (קוראים

 (.מיתרים) אליסף תל אורהסופר  מאת תיבת התהודה של מיתר

 

 !הצטרפו אלינו ★

 IWBCS  לכותבים  .משובקבוצות ישראל מציעה עכשיו מספר

 Novel", ״העיפרון האדום״ לכותבי פיקצ׳ר בוקיש  באנגלית

Ideas ״ לכותביםGM ו-AY . הצטרפו לרשימת המתנה לאחת

או אם אתם מעוניינים להקים קבוצה כזו לכותבים , מקבוצות אלו

בנוסף . pxmoritz@gmail.com: םאלפ( באנגלית)פנו , בעברית

. לאחרונה פתחנו קבוצת משוב למאיירים ויש בה עוד מקום אחד

 shirleywaisman@gmail.com: לפרטים

 סוכנת שרלוט ונגר הבינואר לפגוש את  20-הצטרפו אלינו ב

איך  –מה מסתתר מעבר לדף "נות פרוספקט שתדבר על מסוכ

 :"לאייר ספר שאי אפשר להניח מהיד
_wenger_agent/https://israel.scbwi.org/events/charlotte 

  לכנס החורף של ההרשמהIWBCS 21-02)! כבר פתוחה למיוע 

סדרה של נארגן , כמו שעשינו לכנס הקיץ( 0202, בפברואר

שיעזרו לכם להפיק את המירב באנגלית ובעברית שיחות זום 

 .מהכנס
 2021/-conference-https://www.scbwi.org/events/winter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

שירלי וויסמן©  0202איור   

פלא של יום הולדת: מתוך  

 

 !עם סוכנים חתימות ★

  חתמה עם הסוכנת אנדריה סומברג מסוכנות ערה חיטין הסופרת

 .העולם המופלא של הרפואהאת ספרה שתייצג הרווי קלינגר 

 !פרסים ★

 זכתה בפרס תמריץ לסופרים של ורדה לבני מאיירת-הסופרת 
PJ Library   איך להגיע לסבתא לשבת, ספרהעבור. 

 !עוד חדשות טובות ★

 מנהלתסגנית )ציביה מקלאוד ו יגצויל-ןליימתמי ת והסופר 

SCBWI  הן יוצרות מדוע וכיצד ראיינו זו את זו על  (ישראל

: בחלק משיחתןצפו . סיפורים יהודיים
JIDm4MSQ-https://www.youtube.com/watch?v=KK 

 ע ואירהשתתפה כמרצה בפלאי -מירי לשםמאיירת -הסופרת

 Children’s Bookשל" ר בוק פלוזה'פיקצ"הבינלאומי 

Academy. 

  מהסופרות מזל טוב לכלSCBWI  ישראל שהשתתפו באירוע מקוון

מיוחד בלילה האחרון של חנוכה עם הרבה סופרי ומאיירי ילדים 

, תמר בראון אלקלס: באירוח ספריית בית אריאלה, ישראלים

תמר ו, גליה עוז, מיה מיטב, פלאי-מירי לשם', הדס ליבוביץ

 .גבאי-סייו

 

 ★   !אנחנו מחכים לחדשות הטובות שלכם ★ 
 (בלבד PAL)חוזה לספר ילדים   תור או הופעה מיוחדת-בוק  (או הוצאה עצמיתPAL )חדש ספר ילדים 

 מענקים ומלגות, פרסים  חתימה עם סוכן  מאמרים או איורים במגזינים לילדים

 !גליון הבאותראו את עצמכם ב eurimesh@gmail.comשלחו את כל המידע למירב שילה  

 

mailto:eurimesh@gmail.com
mailto:pxmoritz@gmail.com
mailto:shirleywaisman@gmail.com
https://israel.scbwi.org/events/charlotte_wenger_agent/
https://www.scbwi.org/events/winter-conference-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=KK-JIDm4MSQ
mailto:eurimesh@gmail.com

