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

 
( ורדה ליבני © זכויות שמורותהכל  ) 

 

 בעיטור זכתה ליבוביץ׳ הדס הסופרת

 :או ,ליבי" :צעיר לנוער ספרה עבור הפנקס

 הקיבוץ) "?הכלב עם לאיש קרה מה

 .פלג דניאל ע״י מאוייר ,(המאוחד
 

 בפרס זכתה ליבני ורדה מאיירת/הסופרת

 ספרה עבור Library PJ של לסופרים תמריץ

 ."מקס הדוד עם השנה ראש" המאוייר
 

 הביקורת קבוצת מנהלת) מוריץ פם הסופרת

PJ SCBWI  בפרס זכתה ,(האדום העיפרון

Library היד כתב עבור יהודיים לסיפורים 

 הפרס ."נח עם חייתי אילו" ,שלה המחורז

 לכנס נסיעה מענק וכן כספי תשלום כולל

 .9102 יורק בניו SCBWI של החורף

 :חדשים ספרים ★
 ספרה של לאור יציאתו את חוגגת (ישראל SCBWI  ,לשעבר אגודה מנהלת) לוין אנה הסופרת

 גם כמו ,פאסקוולוטו קיארה ע״י מאוייר ,(בן-קר הוצאת) Alexandra on Eyes All  המאוייר

tuocS's ronoH dna Sht edat oo eocHdot ( Our PJ צעיר לנוער ספרה של לאור יצירתו את

Way) 
 

 ספרה של רלאו יציאתו את חוגגת (ישראל SCBWI  ,מנהלת תסגני) מקלאוד ציביה הסופרת

 מאוייר ,(ברמן / הני אנד אפלס הוצאת) Israel in Village Little a in Asleep Fast  המאוייר

 .Library PJ  ע״י נבחר גם זה ספר .ביק טיפני ע״י
 

 :לספרים חוזים ★
 לאור הוצאה עם חוזה על חתמה (ישראל SCBWI  מנהלת) פלאי-לשם מירי מאיירת/הסופרת

 באנגלית לאור שיצא Author & Scribble המאוייר ספרה של התרגום זכויות עבור מסין

 עבור (האוס רנדום פינגווין) פילומל עם חוזה על חתמה גם מירי .9102ב מילר קיין בהוצאת

-ב אור שיראה ,Paper of Piece Plain the and Penny ,חדש מאוייר ספר של לאור הוצאה

 .אולסוונגר אנה ,שלה הסוכנת דרך נחתם החוזה .9191
 

Clarence’s   לפעוטות מאוייר ספר עבור בן-קר עם חוזה על חתמה מקלאוד ציביה הסופרת

Shabbat Turvy-Topsy, זכה זה ספר של היד כתב .9191-ב אור שיראה ,פו ג׳ני ע״י מאוייר 

 .Library PJ של לסופרים תמריץ בפרס
 

Coming I’m  המאוייר ספרה עבור מוזאייקה הוצאת עם חוזה על חתמה פרלוביץ׳ בקי הסופרת

Home, בסדרת השלישי ספרה זהו .השנה בהמשך אור שיראה ,מילאנו ניקולאס ע״י מאוייר 

Delight David פלדהיים ע״י יופץ והוא. 
 

 :לילדים מגזינים ★
:Colorblindness  :ביניהם ,Jr. Mishpacha  במגזין מאמרים פרסמה מקלאוד ציביה הסופרת

White and Black Just Not (אוגוסט);You? Bugging What’s  (ספטמבר);  Musical

Memories (ספטמבר), ו Around Horsing - (אוקטובר.) 

 :מיוחדים אורחים ★
 ישראל SCBWI   אגודת

 את לאחרונה ארחה

 האגדית מאיירת/הסופרת

 עם שדיברה ,פרייזי מרלה

 ״מילים בנושא האגודה חברי

 .יחדיו״ משחקים וציורים

 של וידאו הקלטת - בקרוב

 !אביב בתל שלה השיחה

 לליאורה מיוחדת תודה

 המאיירים תא מנהלת) גרוסמן

 את שאפשרו הגדולים מאמציה עבור (ישראל SCBWI-ב לשעבר

 .לישראל פרייזי מרלה של הבאתה

 :הרצאות ★
-להמן תמי הסופרת

 שני הנחתה ווילציג

 בכנס לאחרונה מפגשים

 לעברית למורים השנתי

 (מסצ׳וסטס ,ניוטון)

 ״המימדים בנושא

 ,ישראל״ של הרבים

 למורים הראתה שבהם

 החיים את לחגוג כיצד

 ולבנות היהודיים

 .ספריה מתוך הדגמות תוך ,יהודית מודעות של סביבה

 !שלכם הטובות החדשות את רוצים אנחנו ★
 (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

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