חדשות טובות
SCBWI Israel
יוני 0202
אנחנו רוצים את החדשות שלכם! שלחו עדכונים למירב שילה eurimesh@gmail.com

★ חוזים לספרים!







★ ספרים חדשים!

הסופרת ציביה מקלאוד (סגנית מנהלת  SCBWIישראל) חתמה
על חוזה עם הוצאת אפלס אנד הני עבור ספרה פאי דלעת לחג
הסיגד.
הסופרת פאם מוריץ חתמה על חוזה עם הוצאת קר-בן עבור
ספרה בחיפוש אחר סדר ,שיראה אור באביב .0202
הסופרת אליסון אופננסקי חתמה על חוזה עם הוצאת אפלס אנד
הני עבור ספרה אסתר לא חלמה להיות מלכה ,שיראה אור באביב
.0202
הסופרת קרול אונגר חתמה על חוזה עם הוצאת החי עבור ספרה
ההפתעה במכתבה.







הסופרת תמר בראון אלקלס חוגגת את צאתו לאור של ספרה
ממלכת שטות וממלכת רצינות (מטר) ,באיוריו של שחר קובר.
הסופרת גילה גרין חוגגת את צאתו לאור של הרומן שלה לנוער
אין כניסה (סטורמבירד) ,הראשון בסדרה.
הסופרת ציביה מקלאוד חוגגת את צאתו לאור של ספרה השבת
המבולגנת של קלארנס (קר-בן) ,באיוריה של ג׳ני פו.
הסופרת מיה מיטב חוגגת את צאתו לאור של ספרה ,אבא ,מה זה
עושה? (דני ספרים) ,באיוריו של אביאל בסיל.
הסופרת מיריק שניר חוגגת את צאתם לאור של שני ספרים,
ביצה לשבת (אגם) והוצאה מחודשת של סיפור על טיול של ארנב
וחתול (ספריית פיג׳מה) ,שניהם מאויירים ע״י בתה ,אליאור
שניר.

★ פרסים!


הסופרת ציביה מקלאוד זכתה בפרס תמריץ לסופרים של
 PJ Our Wayעבור הרומן שלה לגיל ביניים ,חלפון ,נער

האותיות הקדושות.


איור  © 0202ג׳ני פו
מתוך :השבת המבולגנת של קלארנס

★ עוד חדשות טובות !










הסופרת גילה גרין קראה מרומן הנוער שלה אין כניסה
באוניברסיטה שבה למדה ,אוניברסיטת קרלטון באוטווה,
אונטריו ,קנדה.
ספרה של הסופרת/מאיירת מירי לשם-פלאי (מנהלת SCBWI
ישראל) ,פני ופיסת הנייר הפשוטה (פילומל/פינגווין רנדום
האוס ,)0202 ,קיבל ביקורת בעיטור כוכב במגזין הביקורות
קירקוס.
הרומן לגילאי ביניים של הסופרת אנה לוין (מייסדת ומנהלת
לשעבר של  SCBWIישראל) שבועת צופה ומערת האומץ ,יצא
כסדרת פודקאסטים של .PJ Library
ספרה של הסופרת ציביה מקלאוד השבת המבולגנת של קלארנס
(קר-בן )0202 ,נבחר כספר החודש של  PJ Libraryלחודש מאי
.0202
ספרה של אליסון אופננסקי קטיף האור(קר-בן )0222 ,היה ספר
החודש של  PJ Libraryלחודש דצמבר .0222



ספרה של הסופרת אליסון אופננסקי ,שק של מזל (,0222
כנרת-זמורה-דביר) נבחר ע״י משרד החינוך עבור רשימת מצעד
הספרים .כמו כן היא זכתה בשני פרסי תמריץ לסופרים .אחד מ-
 PJ Libraryעבור ספרה שעומד לראות אור ,אסתר לא חלמה
להיות מלכה (אפלס אנד הני  ,)0202ואחד מ PJ Our Way -עבור
רומן לגיל ביניים בתהליך עבודה ,צפרדע בלהקת עגורים ,כולל
מלגה לסדנת .Highlights Whole Novel
הסופרת מישל אוראל זכתה במלגה של  PJ Libraryלסדנת
 Highlights Foundation’s Revision Retreatכדי לעזור לה
לעבוד על הרומנים וספרי הפיקצ׳ר בוק שלה.

★ זכויות תרגום!




הסופרת/מאיירת מירי לשם-פלאי מכרה זכויות תרגום לספרדית
ואיטלקית לספרה קשקושית וסופרת ,שראה אור באנגלית
בהוצאת קיין מילר ב.0222
הסופרת אליסון אופננסקי מכרה את זכויות התרגום לאנגלית
לספרה שק של מזל להוצאת גראונדווד .הספר יראה אור בסתיו
.0202

★ בואו לקבל ביקורת !


 IWBCSישראל מציעה עכשיו מספר קבוצות ביקורת לכותבים
באנגלית :״העיפרון האדום״ לכותבי פיקצ׳ר בוק ,״רעיונות
חדשים״ לכותבים לגילאי ביניים ולנוער .הצטרפו לרשימת
המתנה לאחת מקבוצות אלו ,או אם אתם מעוניינים להקים קבוצה
כזו לכותבים בעברית .לפרטים פנו (באנגלית) לפם מוריץ
באימייל pxmoritz@gmail.com

★ אנחנו מחכים לחדשות הטובות שלכם!★
ספר ילדים חדש ( PALאו הוצאה עצמית)  בוק-תור או הופעה מיוחדת  חוזה לספר ילדים ( PALבלבד)
מאמרים או איורים במגזינים לילדים  חתימה עם סוכן  פרסים ,מענקים ומלגות
שלחו את כל המידע למירב שילה  eurimesh@gmail.comותראו את עצמכם בגליון הבא!

