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עולכתר 1991פעולם של צורות

מודן אטלס מגלי העולם

לילדים

2006נ

גליל 1994נדברים בבית ובסביבתו

אעובד-עם 1997סקווים אדומים

אגםאגם 2009נבנים הכי טוב לגמרי

אבסדולפין 1985נרועת האוזים

אגדותקלסיקלטת :בת הים הקטנה 

אגדות בחרוזים

י

אגדענבל המלך ארתור והחרב

הקסומה

2000י

דאפאי.אם.פי 2001ידאפי דאק השריף

ARC ARCHIE (102)נ

נוסאחר-מסע 28: נוסעים גדולים

מסעות בעקבות מגלי

עולם

2005ע

אח-ידיעות

רונות

פו הדב לומדים על בגדים עם

פו וחבריו

2002פ

אגדכנרת 1987יעמי ותמי

אח-ידיעות

רונות

פו הדב לומדים על מים עם פו

וחבריו

2002פ

LONGMANFIC ME, MYSELF AND I : 

SEVEN SCIENCE 

FICTION STORIES

1981נ

מליאורות 2013פמלים

אח-ידיעות

רונות

פו הדב 2000יהאמינו בעצמכם

חיוצבר. א ספר החיות הראשון

חיות הבר: שלי 

2007פ

דיףענבל -ספר משחק : דף -דיף

הפכים

-2000965-332פ

295-8

OXFORD 

UNIVERSIT

Y

AME AMERICAN SHORT 

STORIES

1965ס
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אח-ידיעות

רונות

פו הדב 2000יאני ממש מצטער

ברנקלסיקלטת יהכדור הפורח של ברני

חני סמלכודת המנגו

אח-ידיעות

רונות

הדב-פו 2001ייום נפלא: פו הדב 

 BALADACCI, DAVIDPAN BAL HELL'S CORNER2010ס

 BEAUSEIGNEUR, 

JAMES

WARNER BEA BIRTH OF AN AGE2003ס

 BURNETT, FRANCES 

HODGSON

BURעופרים THE SECRET GARDEN

[סוד הגן הנעלם]

2006נ

 CORNWELL, BERNARDHARPER 

COLLINS

 COR THE ARCHER'S TALE2002ס

 FRANKL, VIKTOR E.POCKET FRA MAN'S SEARCH FOR 

MEANING : AN 

INTRODUCTION TO 

LOGOTHERAPY

1963ס

 HEINLEIN, ROBERT A.NEW 

ENGLISH 

LIBLALY

 HEI PODKAYNE OF MARS1978ס

 MANFREDI, VALERIO 

MASSIMO

PAN MAN THE LOST ARMY2009ס

 MCDERMOTT, ANDYHEADLINE MCD THE TOMB OF 

HERCULES

2008ס

אגדדני ספרים  ספורים קלאסיים

3לילדים 

2011י

אגדדני ספרים  ספורים קלאסיים

2לילדים 

2010י

 

אק'ז-אן'ז, סמפה

 כנרת

סמפ

2005נניקולא הקטן

 

עורך, יחיעם, פדן

 קמחי

פדן

:מה שחשוב למי 

אונתולוגיה לפי נושאים

1999י

 

עורך, יחיעם, פדן

 קמחי

פדן

:עמדתי בצד ובכיתי 

אונתולוגיה לפי נושאים

1999י

 

עורך, יחיעם, פדן

 קמחי

פדן

:יש מקום בלב 

אונתולוגיה לפי נושאים

1997י
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יוסף, צוריאל

 ביתן-זמורה

צור

2002סחלמתי יונים

 

עורך, עמירם, רביב

 קמחי

פדן

:חצי קילו בץ 

אונתולוגיה לפי נושאים

1999י

 

עורך, עמירם, רביב

 קמחי

פדן

:הכל בבת אחת 

אונתולוגיה לפי נושאים

1999י

ADAMS, DOUGLASWILLIAM 

HEINEMAN

N

ADA THE HITCH HIKER'S 

GUIDE TO THE 

GALAXY : A TRILOGY 

IN FIVE PARTS

-19920-434ס
00348-4

AHERN, CECELIAHARPER 

COLLINS

AHE THE TIME OF MY LIFE2011ס

ALBOM, MITCHHYPERIONALB FOR ONE MORE DAYס

ALCOTT, LOUISA MAYPENGUINALC LITTLE WOMENנ

ALEXANDER, 

CAROLINE

PENGUINALE THE BOUNTY : The 

True Story of the 

Mutiny on the Bounty

ע

ALLEN, JULIAPEARSON 

EDUCATIO

N

ALL WHO WANTS TO BE A 

STAR?

-2008978-1-4058נ

6960-7

AMBLER, ERICFONTANAAMB SEND NO MORE 

ROSES

ס

ANDERSON-DARGATZ, 

GAIL

RAVENAND RACE AGAINST TIME2016978-1-4598נ-
08447-7

ANGELOU, MAYABANTAMANG I KNOW WHY THE 

CAGED BIRD SINGS

1970ס

ARCHER, JEFFREYHARPER 

COLLINS

ARC TO CUT A LONG 

STORY SHORT

ס

ARCHER, JEFFREYHARPER 

COLLINS

ARC AS THE CROW FLIES1992ס

ARNIM, ELIZABETH 

VON

VIRAGOARN THE ENCHANTED 

APRIL

1997ס

ASIMOV, ISAACPANTHERASI THE END OF 

ETERNITY

1972ס

AUSTEN, JANEPENGUINAUS EMMA1994ס

BAUM, L. FRANKעופריםBAU THE WIZARD OF OZ2008נ
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BEARE, NICKMACMILLA

N 

EDUCATIO

N

BEA DAVID THE 

DAYDREAMER

[דיוויד החולם בהקיץ]

-19980-333נ

71334-6

BEDDALL, FIONASCHOLAST

IC

BED STEVE JOBS : AND 

THE STORY OF APPLE

2017נ

BEECROFT, SIMONLUCASFILSTAR STAR WARS:I WANT 

TO BE A JEDI

2013נ

BEECROFT, SIMONLUCASFILSTAR STAR WARS: Death 

Star Battles

2013נ

BELLOW, SAULPENGUINBEL HENDERSON THE 

RAIN KING

1976ס

BELLOW, SAULPENGUINBEL THE VICTIM1965ס

BERG, ELIZABETHBALLANTI

NE

BER UNTIL THE REAL 

THING COMES ALONG

1999ס

BLUME, JUDYSCHOLAST

IC

BLU FUDGE-A-MANIAנ

BRECHT, BERTOLTMETHUENBRE MOTHER COURAGE 

AND HER CHILDREN : 

COLLECTED PLAYS. 

Vol. Five Part Two

1980ס

BROKAW, CHARLES PENGUINBRO THE PEMPLE MOUNT 

CODE

2011ס

BRONTE, CHARLOTTEעופריםBRO JANE EYRE

[ יין אייר'ג ]

2007נ

BRONTE, CHARLOTTELONGMANBRO JANE EYREס

BRONTE, EMILYPENGUINBRO WUTHERING HEIGHTS

(אנקת גבהים)

-2006978-0ס

14102-354-

0

BRONTE, EMILYעופריםBRO WUTHERING HEIGHTS

[אנקת גבהים]

2007נ

BROWN, DAN DOUBLEDA

Y

BRO INFERNO2013ס

BRUNO, ANTHONYPENGUINBRU SEVEN1998ס

BURGESS, MELVINPEARSON 

EDUCATIO

N

BUR BILLY ELLIOT2008978-1-4058נ-

8176-0
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CAPOTE, TRUMANPENGUINCAP BREAKFAST AT 

TIFFANY'S

1975ס

CARROLL, LEWISעופריםCAR ALICE IN 

WANDERLAND

[עליסה בארץ הפלאות]

2005נ

CHANG, JUNGFLAMINGOCHA WILD SWANS : THREE 

DAUGHTERS OF CHINA

1993ס

CHEVALIER, TRACYCHE GIRL WITH A PEARL 

EARRING

 00 19990ס

651320 4

CHILD, LEEBANTAMCHI GONE TOMORROW2010ס

CILENTO, DIANEPANCIL HYBRIDס

CLANCY, TOMHARPER 

COLLINS

CLA MIRROR IMAGE00 0ס 
649959 X

CLANCY, TOMBERKLEYCLA DEBT OF HONOR1995ס

CLANCY, TOMHARPER 

COLLINS

CLA WITHOUT REMORSEס

COLLINS, WILKIEPEARSON 

EDUCATIO

N

COL THE MOONSTONE2008978-1-4058נ-

8268-2

COONEY, CAROLINE B.EMBERCOO THE FACE ON THE 

MILK CARTON

-2012978-0-385נ

74238-2

COOPER, JAMES 

FENIMORE

BROWN 

WATSON

COO THE LAST OF THE 

MOHICANS

נ

COOPER, JAMES 

FENIMORE

PEARSON 

EDUCATIO

N

COO THE LAST OF THE 

MOHICANS

-2008978-1-4058נ

4287-7

COUPLAND, DOUGLASHARPER 

COLLINS

COU POLAROIDS FROM 

THE DEAD

ס

CRANE, MILTON, 

Editor

BANTAMCRA 50 GREAT AMERICAN 

SHORT STORIES

ס

CURTIS, RICHARDPEARSON 

EDUCATIO

N

CUR NOTTING HILL

[נוטינג היל]

-2008978-1-4058נ

8199-9

CUSSLER, CLIVEPENGUINCUS CORSAIRס

CUSSLER, CLIVEPENGUINCUS THE NAVIGATOR : A 

Kurt Austin Adventure

ס
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CUSSLER, CLIVEPENGUINCUS TREASURE OF KHANס

CUSSLER, CLIVEPENGUINCUS THE JUNGLE2011ס

CUSSLER, CLIVEPENGUINCUS THE THIEFס

CUSSLER, CLIVEPENGUINCUS THE SILENT SEAס

DAVIS, JIMRAVETTEDAV GARFIELD : LIGHT OF 

MY LIFE

1993נ

DAVIS, JIMRAVETTEDAV GARFIELD : TWO'S 

COMPANY

1989נ

DAVIS, JIMRAVETTEDAV GARFIELD : HERE WE 

GO AGAIN

1992נ

DEFOE, DANIELBROWN 

WATSON

DEF ROBINSON CRUSOEנ

DICKENS, CHARLESעופריםDIC OLIVER TWIST2003נ

DICKENS, CHARLESעופריםDIC PICKWICK PAPERS

[מועדון הפיקוויקים]

2009נ

DIVAKARUNI, CHITRA 

BANERJEE

BLACK 

SWAN

DIV THE MISTRESS OF 

SPICES

1997ס

DOLLEY, 

CHRISTOPHER, 

EDITOR

PENGUINDOL THE PENGUIN BOOK 

OF ENGLISH SHORT 

STORIES

ס

DOSTOYEVSKY, 

FYODOR

DOSעופרים CRIME AND 

PUNISHMENT

[החטא ועונשו]

2007נ

DOYLE, ARTHUR 

CONAN

DOYעופרים THE HOUND OF THE 

BASKERVILLES

 כלבם של בני]

[בסקרוויל

2008נ

DUKE, ELIZABETHMILLS & 

BOON

DUK LOOK-ALIKE FIANCEEס

DUMAS, ALEXANDREBROWN 

WATSON

DUM THE THREE 

MUSKETEERS

נ

ELIOT, GEORGELONGMANELI SILAS MARNER1974ס

ELLENBOGEN-SVINIK, 

RUTH

ELLעופרים POCAHONTAS 

פוקהונטס

2014נ
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EPHRON, NORAVINTAGEEPH I REMEMBER 

NOTHING : and Other 

Reflections

ס

FLAUBERT, GUSTAVE PENGUINFLA MADAM BOVARYס

FOLLETT, KENFAWCETT 

CREST

FOL THE THIRD TWIN1997ס

FORSYTH, FREDERICKBANTAMFOR NO COMEBACKS1983ס

FORSYTH, FREDERICKCORGIFOR THE AFGHAN2006ס

FORSYTH, FREDERICKCORGIFOR THE COBRAס

FOX, CHRISTYANLITTLE 

TIGER

FOX WHAT COLOUR IS 

THAT, PIGGY WIGGY?

פ

FRANCIS, PAULINEעופריםFRA THE VOYAGES OF 

SINDBAD THE SAILOR

2006נ

GABALDON, DIANAARROWGAB DRUMS OF AUTOMN19949781784751ס

340

GABALDON, DIANADELLGAB THE FIERY CROSS2005ס

GALLAGHER, DIANA 

G. 

POCKETGAL SISTERS : A DOG'S 

LIFE

נ

GILMOUR, H.B.POCKETGIL THE ELECTRIC 

HORSEMAN

ס

GOLDING, WILLIAMPENGUINGOL LORD OF THE FLIES

(בעל זבוב)

ס

GORDON, STUARTORBITGOR ARCHON1988ס

GORDON, STUARTORBITGOR THE HIDDEN WORLDס

GRAHAME, KENNETHעופריםGRA THE WIND IN THE 

WILLOWS

2006נ

GRAM, DEWEYPEARSON 

EDUCATIO

N

GRA GLADIATOR : A HERO 

WILL RISE

-2008978-1-4058נ

8218-7

GRANT, VICKIORCAGRA NINE DOORS2009נ

GREEN, GERALDPENGUINGRE THE HEALERSס

GREENBERG, JOANNESIGNETGRE I NEVER PROMISED 

YOU A ROSE GARDEN

1964ס
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GRIMMBROWN 

WATSON

GRI GRIMM'S FAIRY TALESנ

GRISHAM, J.PEARSON 

EDUCATIO

N

GRI THE CLIENT2008978-1-4058נ-

8209-5

GRISHAM, J.BANTAMGRI A TIME TO KILL1989ס

GRISHAM, JOHNISLANDGRI THE PELICAN BRIEFס

GRISHAM, JOHNISLANDGRI THE FIRMס

GRISHAM, JOHNDOUBLEDA

Y

GRI THE RUNAWAY JURY1996ס

GRISHAM, JOHNISLANDGRI THE STREET LAWYERס

HARDY, THOMASPENGUINHAR A PAIR OF BLUE EYES1994ס

HARDY, THOMASSIGNETHAR TESS OF THE 

D'URBERVILLES

1980ס

HARPER, BENJAMINLUCASFILSTAR STAR WARS: FEEL 

THE FORCE

2013נ

HARPER, TOMARROWHAR THE LAZARUS VAULTס

HENRY, O.POCKETHEN THE POCKET BOOK 

OF O.HENRY : 30 of 

his finest stories

1948ס

HERRIOT, JAMESST. 

MARTIN'S

HER EVERY LIVING THINGס

HERRIOT, JAMESPANHER IT SHOULDN'T 

HAPPEN TO A VET

ס

HOSSEINI, KHALEDRIVERHEA

D

HOS A THOUSAND 

SPLENDID SUNS

2008ס

HUGO, VICTORעופריםHUG THE HUNCHBACK OF 

NOTRE DAME

[ דאם-הגיבן מנוטר ]

2005נ

IGGULDEN, CONNHARPER 

COLLINS

IGG WOLF OF THE PLAINSס

IRVING, JOHNBLACK 

SWAN

IRV A WIDOW FOR A YEAR1998ס

IRVING, JOHNCORGIIRV A SON OF THE CIRCUS1994ס

JACKSON, MELANIEORCAJAC EYE SORE2015נ
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JEROME, JEROME K.עופריםJER THREE MEN IN A 

BOAT

[שלושה בסירה אחת]

2010נ

JOICE, JAMESPENGUINJOI A PORTRAIT OF THE 

ARTIST AS A YOUNG 

MAN

1993ס

JONES, TOMLONGMANJON HENRY FIELDING1975ס

KEYES, DANIELBANTAMKEY FLOWERS FOR 

ALGERNON

1967ס

KEYES, MARIANPENGUINKEY THE OTHER SIDE OF 

THE STORY

2012ס

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY 

(13): MOVES UP TO 

THE THIRD GRADE

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY (9): 

AND THE DUNGEON

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY'S 

(4): SECRET

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY 

(15): GOES TO THE 

MOON

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY 

(22): AND THE GOOD

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY (3): 

AND THE ANT 

INVASION

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY 

(25): CRACKS THE 

CODE

נ

KLINE, SUZYSCHOLAST

IC

KLI HORRIBLE HARRY (2): 

AND THE GREEN 

SLIME

נ

KNOX, TOMHARPER 

COLLINS

KNO BIBLE OF THE DEADס

KUZNESKI, CHRISPENGUINKUZ THE LOST THRONEס

LANDVIK, LORNARANDOM 

HOUSE

LAN ANGRY HOUSEWIVES2004ס

LEARNER, T.S.SPHERELEA SPHINXס
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LERNER, ALAN JAY עופריםLER My Fair Lady2009נ

LEVY, ELIZABETHSCHOLAST

IC

LEV THE KARATE CLASS 

MYSTERY

-1996978-0-590נ
60323-2

LEVY, ELIZABETHSCHOLAST

IC

LEV THE SNACK ATTACK 

MYSTERY

-20030-590נ

60289-6

LONDON, JACKעופריםLON WHITE FANG

[פנג הלבן]

2004נ

LUDLUM, R.BOOKS 

BANTAM

LUD THE CHANCELLOR 

MNUSCRIPT

1978ס

LUDLUM, ROBERTST. 

MARTIN'S

LUD THE AMBLER 

WARNING

ס

MACDONALD, JOHN D.FAWCETT 

CREST

MAC CONDOMINIUMס

MACLAINE, SHIRLEYBANTAMMAC OUT ON A LIMBס

MACLEAN, ALISTAIRFONTANAMAC FLOODGATEס

MARRYAT, PREDERICKעופריםMAR THE CHILDREN OF 

THE NEW FOREST 

(ילדי היער החדש)

2012נ

MCDERMOTT, ANDYHEADLINEMCD THE COVENANT OF 

GENESIS

ס

MCEWAN, IANVINTAGEMCE ATONEMENT2002ס

MCNAB, ANDYCORGIMCN CROSSFIRE2008ס

MEADOWS, DAISYSCHOLAST

IC

MEA AMBER : THE 

ORANGE FAIRY

נ

MICHENER, JAMES A.CORGIMIC THE DRIFTERS1971ס

MORGAN, PETERSCHOLAST

IC

MOR THE QUEEN

[המלכה]

2017נ

MURAKAMI, HARUKIVINTAGEMUR NORWEGIAN WOODס

OSBORNE, MARY POPESCHOLAST

IC

OSB Season of the 

Sandstorms

2007נ

PAMUK, ORHANRANDOM 

HOUSE

PAM THE MUSEUM OF 

INNOCENCE

2009ס
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PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (19): BOSS 

OF LUNCH

נ

PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (20): 

TOOTHLESS WONDER

נ

PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (21): 

CHEATER PANTS

נ

PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (26): ALOHA-

HA-HA!

נ

PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (18): (AT 

LAST!)

נ

PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (23) : 

SHIPWRECKED

נ

PARK, BARBARASCHOLAST

IC

PAR JUNIE B., FIRST 

GRADER (22): ONE-

MAN BAND

נ

PENDLE, GEORGEPENGUINPEN A HISTORY OF LATIN 

AMERICA

1971ס

PENNEY, SHANNONSCHOLAST

IC

PEN A JUNIOR 

NOVELIZATION

נ

PETER TREMAYNEHEADLINEPET THE COUNCIL OF THE 

CURSED

2009ס

PILKEY, DAVSCHOLAST

IC

PIL CAPTAIN 

UNDERPANTS (6): and 

the Big, Bad Battle of 

the BIONIC BOOGER 

BOY part 1: The Night 

of the Nasty Nostril 

Nuggets

-2003978-0-439נ

37610-5

PLAIN, BELVADELLPLA HER FATHER'S HOUSE2002ס

RAY, JEANNECROWNRAY CALLING INVISIBLE 

WOMEN

ס

RHEAD, LOUISעופריםRHE ROBIN HOOD2006נ
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RHUE, MORTONHEINEMAN

N

RHU THE WAVE0 1991978נ 

435123 78 9

RICHARDS, LINDA L.RAVENRIC IF IT BLEEDS2014978-1-4598ס-

0734-1

ROBERTS, NORABANTAMROB DIVINE EVIL1992ס

ROLLINS, JAMESORIONROL THE JUDAS STRAINס

ROLLINS, JAMESORIONROL THE DOONSDAY2009ס

ROWLING, J.K.BLOOMSB

URY

ROW HARRY POTTER (1) 

ans the Philosopher's 

Stone

נ

SANDFORD, JOHNBERKLEYSAN CHOSEN PREY2002ס

SAUNDERS,CATHERIN

A

LUCASFILSTAR STAR WARS: OBI-

WAN KENOBI JEDI 

KNIGHT

2013נ

SAUNDERS,CATHERIN

A

LUCASFILSTAR STAR WARS: THE 

STORY OF DARTH 

VADER

2013נ

SAZAKLIS, JOHNHARPER 

COLLINS

SAZ SUPERMAN : ESCAPE 

FROM THE PHANTOM 

ZONE

-2011978-0-06נ
188519-8

SCHREIBER, FLORA 

RHETA

PENGUINSCH SYBIL1975ס

SEBESTYEN, OUIDABANTAMSEB WORDS BY HEART1986ס

SELDEN, GEORGESQUARE 

FISH

SEL THE CRICKET IN 

TIMES SQUARE

-2008978-0-312נ

38003-8

SEWELL, ANNABROWN 

WATSON

SEW BLACK BEAUTYנ

SHELDON, SIDNEYHARPER 

COLLINS

SHE THE STARS SHINE 

DOWN

2000ס

SIMMONS, DANHEADLINESIM SUMMER OF NIGHTס

SIMONS, PAULLINAHARPER 

COLLINS

SIM A SONG IN THE 

DAYLIGHT

ס

SMITH, ADAMDELLSMI THE MONEY GAME1969ס
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SMITH, L.J.HARPER 

COLLINS

SMI THE VAMPIRE 

DIARIES (2): THE 

STRUGGLE

נ

SMITH, WILBURPANSMI THE TRIUNPH OF THE 

SUN : A Novel of 

African Adventure

ס

SMITH, ZADIEPENGUINSMI ON BEAUTYס

SPAFFORD-FITZ, 

KAREN

ORCASPA DOG WALKER2006נ

STEINBECK, JOHNPEARSON 

EDUCATIO

N

STE OF MICE AND MAN

[של עכברים ואנשים]

-2008978-1-4058נ

5536-5

STEVENSON, ROBERT 

LOUIS

BROWN 

WATSON

STE KIDNAPPEDנ

STEVENSON, ROBERT 

LOUIS

WORDSWO

RTH 

CLASSICS

STE  A CHILD'S GARDEN 

OF VERSES

1993נ

STEVENSON, ROBERT 

LOUIS

WORDSWO

RTH 

CLASSICS

STE Dr JEKYLL and Mr 

HYDE : with THE 

MERRY MEN & OTHER 

TALES and FABLES

-19991-85326ס

0610-4

STEVENSON, ROBERT 

LOUIS

STEעופרים TREASURE ISLAND 

[אי המטמון]

2005נ

STEVENSON, ROBERT 

LOUIS

STEעופרים DR. JEKYLL AND MR. 

HYDE

[ קיל ומיסטר'ר ג"ד  

[הייד

2006נ

STOKER, BRAMPEARSON 

EDUCATIO

N

STO DRACULA2008978-1-4058נ-
5544-0

SWIFT, JONATHANBROWN 

WATSON

SWI GULLIVER'S TRAVELSנ

SWIFT, JONATHANעופריםSWI GULLIVER'S TRAVELS2006נ

TAN, AMYIVYTAN THE KITCHEN GOD'S 

WIKE

1992ס

THOMASON, DUSTINDIALTHO ס12.21

TIMPSON, JOHNARROWTIM PAPER TRAIL1990ס
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TOLKIEN, J.R.R.HARPER 

COLLINS

TOL THE CHILDREN OF 

HURIN

2007ס

TREASE, GEOFFREY GAGE 

EDUCATIO

NAL

TRE WORD TO CAESARס

TWAIN, MARKעופריםTWA TOM SAWYER

[טום סוייר]

2010נ

TWAIN, MARKBROWN 

WATSON

TWA HUCKLEBERRY FINNנ

TWAIN, MARKעופריםTWA HUCKLEBERRY FINN2007נ

TWAIN, MARKAERIETWA THE PRINCE AND THE 

PAUPER

1988ס

TYLER, ANNEBERKLEYTYL BREATHING LESSONSס

TYLER, ANNEIVYTYL DINNER AT THE 

HOMESICK 

RESTAURANT

ס

VERNE, JULESעופריםVER JOURNEY TO THE 

CENTER OF THE 

EARTH

[מסע אל בטן האדמה]

2009נ

VERNE, JULESעופריםVER ROUND THE WORLS 

IN EIGHTY DAYS

2011נ

WALLER, ROBERT 

JAMES

WARNERWAL THE BRIDGES OF 

MADISON COUNTY

ס

WELLS, H.G.PENGUINWEL THE WAR OF THE 

WORLDS

-2008978-1-4058נ

6524-1

WHARTON, E.PENGUINWHA THE AGE OF 

INNOCENCE

1996ס

WILHELM, KATEFAWCETT 

CREST

WIL A FLUSH OF SHADOWSס

WOOD, BARBARAWARNERWOO YESTERDAY'S CHILD1996ס

WYSS, JOHNPEARSON 

EDUCATIO

N

WYS THE SWISS FAMILY 

ROBINSON

-2008978-1-4058נ
5548-8

YOUNG, ROBYNHODDERYOU REQUIEM2009ס

אבדמזרחי' מאיזבל, אבדי 2009נ!קבלו את לולה
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אבוהכורסאעזאלדין, אלעיש-אבו סיפורו: לא אשנא 

,הנוגע ללב של אב

רופא ואדם יוצא דופן

2011ס

אבוביתן-זמורה'סעיד ח, ריש-אבו סיפורה: ילדי ביתוניא 

של משפחה פלסטינית

1988ס

אבודני ספריםליאור, אבורמן גלימת המתק של

סבתא

2002י

אבודני ספריםליאור, אבורמן 2002ימקום בלב

אבימודןזוהר, אביב (21)המוח -חבורת כח

והסודות הגנובים

2009נ

אבידני ספריםזוהר, אביב מסע מצמררר לכוכב

(1)אחר 

2004נ

אבימודןזוהר, אביב (14)המוח -חבורת כח

הרפאים-ורוח

2004נ

אבימודןזוהר, אביב מי שווה : 3כח הלב 

יותר

נ

אבימודןזוהר, אביב נשיקת: 2כח הלב 

הכסף

1995נ

אבימודןזוהר, אביב הסוד של : 1כח הלב 

איתן

1992נ

אביכתרזוהר, אביב (3)המוח -חבורת כח

והתעלומה באולם

הספורט

נ

אביזוהר, אביב (22)המוח -חבורת כח

זאב במחשב

נ

אבימודןזוהר, אביב (20)המוח -חבורת כח

עושים סדר

2009נ

אבימודןזוהר, אביב (17)המוח -חבורת כח

והקלף המקולל

2006נ

אבימודןזוהר, אביב (18)המוח -חבורת כח

נלחמים בשד האלימות

2007נ

אבימודןזוהר, אביב (15)המוח -חבורת כח

ודי הקוסמת'וג

2004נ

אביזוהר, אביב (23)המוח -חבורת כח

החרם הכפול

נ
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אביכתרזוהר, אביב (12)המוח -חבורת כח

בעקבות התלמיד

שנעלם

-2002.965-07נ

1076-0

אביכתרזוהר, אביב (11)המוח -חבורת כח

והמלכודת בטיול

השנתי

-2001.965-07נ
0973-8

אביכתרזוהר, אביב (10)המוח -חבורת כח

ותעלומת העטלף

השחור

-2000.965-07נ
0917-7

אביכתרזוהר, אביב (9)המוח -חבורת כח

וההצגה הגדולה

-1999.965-07נ

0856-1

אביכתרזוהר, אביב (8)המוח -חבורת כח

והמסיבה המדליקה

-1999.965-07נ

0814-6

אביכתרזוהר, אביב (7)חבורת כח המוח 

בעקבות הכסף האבוד

1998נ

אביכתרזוהר, אביב (6)המוח -חבורת כח

והתקלה המסתורית

1998נ

אביכתרזוהר, אביב (5)המוח -חבורת כח

וטבעת המזל

1998נ

אביכתרזוהר, אביב (4)המוח -חבורת כח

ופרשת הכלבה

החטופה

1993נ

אביכתרזוהר, אביב (1)המוח -חבורת כח

ופרשת הגנבות בכתה

1993נ

אבימודןזוהר, אביב (16)המוח -חבורת כח

מסתורין בפינת החי

2005נ

אבימודןזוהר, אביב (19)המוח -חבורת כח

ולחישת הנחש

2008נ

אבימודןזוהר, אביב על רגל : 7יד הפלא 

אחת

2008נ

,כנרתגבריאלה, רותם-אביגור

ביתן-זמורה

דביר, 

אבי 2008סמוצרט לא היה יהודי

,כנרתגבריאלה, רותם-אביגור

ביתן-זמורה

אבי :מלך זהב ודם 

מזכרונותיו של

ניקולאוס איש דמשק

-2017978-965ס
566-544-4

,כנרתגבריאלה, רותם-אביגור

ביתן-זמורה

דביר, 

אבי 2007סאדום עתיק
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אביקשתגבריאלה, רותם-אביגור חמסין וציפורים

משוגעות

2001ס

אבילוי' א'י, אבידן 2004סתחיית חוה

,טשרנוביץ-אבידר

ימימה

אביכתר 1996נשמונה בעקבות אחד

,טשרנוביץ-אבידר

ימימה

.ב

ליכטנפלד

אבי 1984ינעלי הצנחנים של אבא

,טשרנוביץ-אבידר

ימימה

אביכתר 1986נאמא משעמם לי

ספ-ידיעותקללי, אביט

רים

אבי 2015סאני עדיין כאן

אביליאבאיטו, אבירם 1987ניעל וגם אני

אבימסדהאיטו, אבירם מיומנו של: יעל ואני 

חתיך

1976נ

אביליאבאיטו, אבירם 1985נצריך רק להתחיל

אבימודן/ליאבאיטו, אבירם 1995נטיפש עשרה בריבוע

אבימודןאיטו, אבירם 1991נאהבה ראשונה בקיץ

אביליאבאיטו, אבירם 1995נ?ואתם, אני ליאור

אח-ידיעותדנה, אבירם

רונות

אבי 2015נסלפי אחד יותר מדי

הקיבוץדנה, אבירם

המאוחד

אבי 2015נחולמת להיות אלופה

אביקוראיםאהוד, אבישי ספור אהבה: המכתב 

בין סבא לנכדתו

2003י

אבישוקןיוסי, אבישר הסיפור של אפרים

ומרים

-2003.965-19ס

0605-7

אבלכנרתסימי, אבלגון -2009978-965יהתלתל של חמוטל

517-477-9

אבלעובד-עםעדי, אבלס -2009978-965-13ספצע
2096-5

אבנעמיחיעורך, יצחק, אבנון :אמא מספרת עוד 

מבחר הספור והאגדה

לילד

נ

אבנעמיחיעורך, יצחק, אבנון מבחר: אבא מספר 

הספור והאגדה לילד

1983נ
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אבנרשפיםש, אבני 1978סגאולים מיד צר

אבנביתן-זמורהיוסי, לוי-אבני 2007סאיש ללא צל

אבנביתן-זמורהיוסי, לוי-אבני -2010978-965סשירת החטאים
517-632-2

אבנביתןאורי, אבנרי 1989עאחי, אויבי

אבסעגורמיכאל, אבס היום: X (1)סופר קומי

שבו האדמה רעדה

2018נ

אבסעגורמיכאל, אבס המרדף אחר איש

החידות

2013נ

אבסעגורמיכאל, אבס 2016נקרקס המסתורין

אבסעגורמיכאל, אבס הבריחה מיערות

הערפל

2015נ

אבסעגורמיכאל, אבס 2014נמסתרי האי הנעלם

אבסעגורמיכאל, אבס תעלומת החטיפה

המסתורית

2012נ

אבסעגורשלמה, אבס הקוסם והילד שידע

לקרוא

2008י

אבסעגורשלמה, אבס ספורים שלי לשעות

הפנאי

1993נ

אבסעגורשלמה, אבס 1986נמעשיות חיות

ספריתשלמה, אבס

פועלים

אבס 1983נטוסה מטאטוסה-טוסה

אבסעגורשלמה, אבס 1991נאלה ספורי הרשלה

אבסעגורשלמה, אבס בדיחון הכלבים

והחתולים

1996נ

אבסעגורשלמה, אבס :להציל את כוכב הים 

ספר הספורים הירוק

2008י

אבסעגורשלמה, אבס 1992נמעשיות לכל המשפחה

אבסעגורשלמה, אבס 1995נבדיחון החיות הגדול

אבסעגורשלמה, אבס בדיחון לילדים

שאוהבים לצחוק

1994נ

אבסעגורשלמה, אבס ספורים שאני קורא

בעצמי

נ
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אבסעגורשלמה, אבס החיים והמות ביד

הלשון

1989נ

אבסעגורשלמה, אבס ספורים שמצחיקים

אותי

1992נ

אבסעגורשלמה, אבס התעלומה המסתורית

בהרי אילת

2013נ

אבסעגורשלמה, אבס מעשה בחמשים

כובעים

2013י

אבסעגורשלמה, אבס הספור הגדול על

אביב הקטנה-תל

2013נ

אבסעגורשלמה, אבס ספורים הם החברים

שלי

1996נ

אבסעגורשלמה, אבס :הספר -בדיחון בית

קריקטורות, בדיחות

וקומיקס מהווי

הספר-בית

2004נ

אבסעגורשלמה, אבס המסע הנועז בנחל

התנינים

2012נ

אבסעגורשלמה, אבס התחרות הגדולה עם

רכבת העמק

2011נ

אבסעגורשלמה, אבס ההרפתקה הגדולה

בים המלח

2012נ

אבסעגורשלמה, אבס ספורים שלי לכל

השבוע

1995נ

אבסעגורשלמה, אבס [2007]ימעיל וספור, חיט

אבקפןאלייט, אבקסיס 2015סבאין לי מולדת

אברסעררובי, אברהם עוגת דבש סיפור

אהבה ישראלי

2000ס

אברמודןשלומית, אברמסון 2007סמחברת המילים הקשות

אברביתן-זמורהשלומית, אברמסון -2011978-965סהשועל של יום שני

552-114-6

אברמודןשלומית, אברמסון 2005סמעשה תמר

הקיבוץברברה, אברקרומבי

המאוחד

אבר 2008יהאריה של שעת ספור

וזה'ז, אגואלוזה

אדוארדו

מחברות

לספרות

אגו -2012978-965סמוכר האתמולים

552-226-6
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הקיבוץמילנה, אגוס

המאוחד

אגו 2009סמחלת האבנים

אגוכתרמילנה, אגוס 2014סכשהכריש ישן

אגמביתן-זמורהיאיר, אגמון 2014סיאיר ויהונתן

אגנמסדהתורביורן, אגנר 1979יקריוס ובקטוס

אגסעגוראליהו, אגסי הספור הארוך ביותר

מעשיות: בעולם 

לילדים של ערביי ארץ

ישראל

1989נ

,כנרתדייב, אגרס

ביתן-זמורה

דביר, 

אגר נ2009978-965-יצורי הפרא
517-553-0

,כנרתדייב, אגרס

ביתן-זמורה

אגר לב של-יצירה קורעת

גאוניות מרעישה

2005ס

מחברותדייב, אגרס

לספרות

אגר -מהו המה 

האוטוביוגרפיה של

:אק דנג 'ולנטינו אצ

רומן

-2009978-965ס

517-342-0

,כנרתדייב, אגרס

ביתן-זמורה

דביר, 

אגר 2008סעוד תדעו את מהירותנו

אדגאברהם, אדגה 2000נהמסע אל החלום

אדוכנרתפמלה דנקן, אדוארדס למה הכל קורה דוקא

!?לי

-2012978-965י

552-419-2

אדומודןקים, אדוארדס 2011סאגם החלומות

אדומודןקים, אדוארדס 2007סבתו של שומר הזיכרון

אדומודןקים, אדוארדס 2009ססודותיו של מלך האש

ארווינד, אדיגה

 

אדימשכל -2010978-965סבין הרציחות
482-955-7

ארווינד, אדיגה

 

ספ-ידיעות

רים

אדי 2008סהטיגריס הלבן

ארווינד, אדיגה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

אדי 20149789655527סהאיש האחרון במגדל

858

אדיאודיסיאהדיויד, אדינגס -2002.965-7198סכיפות של אש
22-4
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מחברותיממנדה נגוזי'צ, יה'אדיצ

לספרות

אדי 2008סחצי שמש צהובה

מחברותיממנדה נגוזי'צ, יה'אדיצ

לספרות

אדי 2005סהיביסקוס סגול

אדיקוראיםנורית, אדירי 2007יאמצע-ילדה

אדלקרןרביאה, אדל 2009סהמים שאנו ישנות בהם

ספריתרן, אדליסט

פועלים

אדל הפרוטוקולים של

צעירי ציון

1972ס

אדלכתראורי, אדלמן :משוואה עם נעלם 

רומן מתח

-1998.965-07ס

0788-3

אדלכתראורי, אדלמן רטו למרגל'קונצ

ולתזמורת

1993ס

אדלכתראורי, אדלמן -2000.965-07סבסימן ונוס
0923-1

אדלכתראורי, אדלמן -2000.965-07סחתונה

0887-1

אדלפןייק'ג, אדלסטיין 2017סלילות טוקיו

אדלמודןאליזבת, אדלר 1990סליאוני

אדלאורניתסיגל, אדלר 2005יהמתנה של הצב

,כנרתיוסי, אולסן-אדלר

ביתן-זמורה

אדל -2012978-965סאישה בכלוב
552-489-5

אדםכתרסוזן, אדם -2009978-965-07סרכוש גנוב

1718-6

אדםכתרסוזן, אדם -2004.965-07סניס'אמא של ג

1309-3

אדםכתרסוזן, אדם -2000.965-07סכביסה
0911-8

תלמה, אדמון

 

אדמביתן-זמורה 2006נמכתבים לעמוס

תלמה, אדמון

 

אדמביתן-זמורה 2011נאלה של החתולים

אדמכתרדאגלס, אדמס תופסים: סלמון הספק 

טרמפים בגלקסיה

בפעם האחרונה

-2005965-07ס

1367-0

אדמכתרדגלס, אדמס 1993סלא מזיק ברובו
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אדממשכלדגלס, אדמס הזדמנות אחרונה

לראות

-2004.965-511ס

579-8

אדמכתרדגלס, אדמס היו שלום ותודה על

הדגים

ס

אדממשכלויל, אדמס -2009978-965סצופן הפרעונים

482-841-3

אדממשכלויל, אדמס -2008978-965סהצופן האלכסנדרוני
482-570-2

אדממודןרד'ריצ, אדמס 2013נגבעת ווטרשיפ

אדמביתן-זמורהרד'ריצ, אדמס 1984נגבעת ווטרשיפ

,כנרתשמעון, אדף

ביתן-זמורה

אדף -2014978-965סמתנות החתונה
552-865-7

,כנרתשמעון, אדף

ביתן-זמורה

דביר, 

אדף 2015סקובלנה של בלש

אדףכתרשמעון, אדף קילומטר ויומיים לפני

השקיעה

2004ס

אדףעובד-עםשמעון, אדף -2008978-965-13ספנים צרובי חמה
1996-9

,כנרתשמעון, אדף

ביתן-זמורה

דביר, 

אדף -2010978-965סכפור

517-665-0

,כנרתשמעון, אדף

ביתן-זמורה

דביר, 

אדף -2011978-965סמוקס נוקס
517-891-3

,כנרתשמעון, אדף

ביתן-זמורה

דביר, 

אדף -2012978-965סערים של מטה
552-448-2

אדףרסלינגשמעון, אדף 2017סשדרך

אדףדבירשמעון, אדף -2017978-965סקום קרא

566-476-8

אדריסודתמר, אדר ספור: בר המאושר 

מוכר עם סוף נהדר

2006י

אדרתמר, אדר 2008יאקו ולוגי

אדריסודתמר, אדר עוד מעט יהיה לי אח

או אחות

י

03-649998722' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:53:59

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

השמינ-התורן כהן, אהרונוב

י

אהר ילד : (3)ילדי בית העץ 

לא רגיל

-2018978-965נ

566-702-8

אהרכנרתרן כהן, אהרונוב  :(4)ילדי בית העץ 

אבירי השלחן הירק

-2019978-965נ
566-937-4

השמינ-התורן כהן, אהרונוב

י

אהר  :(2)ילדי בית העץ 

לשחרר את כפיר

-2017978-965נ

566-471-3

השמינ-התורן כהן, אהרונוב

י

אהר  :(1)ילדי בית העץ 

מבצע חרשה

נ

הקיבוץחגית, אהרונוף

המאוחד

אהר 2000נגיבור על חזקים

אהרכנרתארז, אהרוני 2009ססודו של העיט

אהרמשכלמיכל, אהרוני -2002.965-511נקדרים באים

187-3

אהרמשכלרועי, אהרוני -2004.965-511נלך תבין מכשפות

611-5

ספ-ידיעותשרה, אהרוני

רים

אהר אהבתה של גברת

רוטשילד

2015ס

אהרמשכלשרה, אהרוני -2008978-965סאהבתה של סלטנאת
482-506-1

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא -המערות-שבט דוב

כרך ראשון

1983ס

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 1991ס1ערבות המעבר כרך 

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 1991ס2ערבות המעבר כרך 

אואכנרת.ין מ'ג, אואל -2012978-965סארץ המערות המצוירות
552-401-7

אואכנרת.ין מ'ג, אואל 2011סשבט דוב המערות

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 1986ס2כרך - ציידי הממותות 

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 1986ס1כרך - ציידי הממותות 

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 1985ס2כרך - עמק הסוסים 

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 1985ס1כרך - עמק הסוסים 
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ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא -המערות-שבט דוב

כרך שני

1983ס

ספרית.ין מ'ג, אואל

מעריב

אוא 2004סמושבות האבן

הקיבוץון'ג, אוארבך

המאוחד

אוא 1993סבריחה

אואעובד-עםון'ג, אוארבך 1987סספורים: ענין של זהות 

אובאגםמעבדת, אנה, אוביולס 2007ימוצרט הקוסם הקטן

אובמודןיגוזיה'צ, אוביומה 2018סהדייגים

אח-ידיעותלורה, אוברדק

רונות

אוב 2015יחשבון לפני השינה

אובמטרהולי, אוברטון 2016סבייבי דול

מחברותטאה, אוברכט

לספרות

אוב -2012978-965סאשת הטיגריס

552-227-3

אוגכתראיאן, אוגילבי -2005.965-07נמיסל והנחשוף

1335-2

אודבריידי, אודול 2009סהנסים של אדגר מינט

ד'אוביתן-זמורהסקוט, דל'או שובי, אנא, קתלין

הביתה

1986ס

אח-ידיעותאלין, אוהנסיאן

-רונות 

ספרי חמד

אוה -2016978-965סהירושה של אורהאן
545-884-8

אווהד ארציניקולס, אוונס 1999סהלולאה

ספריתניקולס, אוונס

מעריב

אוו 1996סהלוחש לסוסים

אווכתרברתולד, אוורבך 1988ניחיפיה

אוזעובד-עם'רות ל, אוזקי -2001.965-13סשנת הבשרים שלי

1481-8

אוז'רות ל, אוזקי -2006965-13סעל פני הבריאה כולה

1855-4

אוזעובד-עם'רות ל, אוזקי 2014ססיפור זמני

אוחאוחיון אברהם אוצר: משלילה 

משלים לפני שינה

י
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אולכנרתניקולס, אולדלנד -2011978-965יחבוק דב

517-954-5

אולמטרמנואלה, אולטן יבנים לענין

,כנרתלורן, אוליבר

ביתן-זמורה

אול -2017978-965ב(2)עלטה 

566-514-7

,כנרתלורן, אוליבר

ביתן-זמורה

אול -2016978-965ב(1)הזיה 
566-216-0

זמור-כנרתלורן, אוליבר

דביר-ה

אול 2013סלפני שאפול

אגםאגםמרטין, אוליבר :בנים בלשים לגמרי 

איך להיות סוכן חשאי

מושלם

2011נ

אולעגורפגי, אוליבר ראיתם פעם נמר נוסע

חווית: ? באוטו ירוק

הצבעים לקטנטנים

2005פ

אולכתרלודמילה, אוליצקיה 2011סמדיאה וילדיה

ספריתליב, אולמן

פועלים

אול 1982סלהשתנות

אולהכורסאלין, אולמן -2018978-965סחסרי הנחת

926-259-5

אולביתן-זמורהעליזה, אולמרט 2001ספרוסה של ים

אולפטר, אולני יעל שפת הים

,כנרתלינדה, אולסון

ביתן-זמורה

דביר, 

אול -2011978-965ססונטה למרים
552-001-9

אומליתםמעבדת, ענת, אומנסקי 1997יספור חג החנכה

אומביתן-זמורהתריטי, אומריגר 2009סהרווח בינינו

אונמודןליסה, אונגר 2006סשקרים יפים

אונעובד-עםטומי, אונגרר 1962ישלשת השודדים

אונמשכלמייקל, אונדאטיה 1997סהפצוע האנגלי

אונתמוזסיגריד, אונדסט :ויגה ליוט וויגדיס 

סיפור אהבה ונקמה

צפוני

1984ס
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אונמשכלוזף'ג, ניל'או -2009978-965סארץ שפלה

482-878-9

אונשלגימריאן, אונס 1999סעזר כנגדו

אוסעובד-עםליאוני, אוסובסקי 1986סכוכב בלי שמים

אוסכתריימס'ג, אוסוולד 2014סנסיבות טבעיות

אוסאהבותיין'ג, אוסטן -2018978-965סנגר אבי'נורת
7664-24-7

אוסכתריין'ג, אוסטן 1983סהטיית לב

אוסכתריין'ג, אוסטן -2012978-965-07סהשפעה

2042-1

הקיבוץיין'ג, אוסטן

המאוחד

אוס 1982סאמה

סנדי-תמיריין'ג, אוסטן

ק

אוס 2016סאהבה וידידות

אוסכתריין'ג, אוסטן 2008סגאווה ודעה קדומה

אוססנדיקיין'ג, אוסטן 2015סאמה

אוססנדיקיין'ג, אוסטן 2014סתבונה ורגישות

אוסאהבותיין'ג, אוסטן -2017978-964סמנספילד פארק

7664-22-3

אוסעם עובדפול, אוסטר -2000.965-13סטימבוקטו
1402-8

אוסעם עובדפול, אוסטר -2005965-13סליל האוב
1768-X

אוסעובד-עםפול, אוסטר -2008978-965-13סאיש בחושך

2040-8

אוסעובד-עםפול, אוסטר 2012סיומן חורף

אוסעובד-עםפול, אוסטר :המחברת האדומה 

סיפורים אמתיים

2014ס

אוספול, אוסטר -2006965-13סשגיונות ברוקלין
1877-5

אוסעובד-עםפול, אוסטר 2010סבלתי נראה

אוסעובד-עםפול, אוסטר 1995סארמון הירח

אוסעובד-עםפול, אוסטר 1996סמר ורטיגו
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אוסעובד-עםפול, אוסטר -2011978-965-13ססאנסט פארק

2271-6

אוסעובד-עםפול, אוסטר 2016סמסעות בחדר הכתיבה

מק-מקסוולפול, אוסטר

כתר-מילן

אוס 1990סיורקית-הטרילוגיה הניו

אוסעובד-עםפול, אוסטר 1998סמוסיקת המקרה

אוסעובד-עםפול, אוסטר 1994סלווייתן

הקיבוץפול, אוסטר

המאוחד

אוס 1995סהמצאת הבדידות

אוסעובד-עםפול, אוסטר -2003.965-13סספר האשליות
1654-3

אוסכתרמולי נוקס, אוסטרטג 2019נהמכשפה הסודית

אוסכתרמולי נוקס, אוסטרטג 2018נהנער המכשף

אוסכתרולנטינה, אוסיבה 1990נדינקה

,כנרתשלום, אוסלנדר

ביתן-זמורה

דביר, 

אוס -2013978-965ס(טרגדיה)תקווה 

552-550-2

אוסביתן-זמורהשלום, אוסלנדר 2009סמחבואים עם אלוהים

אופאגםואן'ג, אופנהים 2008יאיך נרדם הנסיך

אופמסדהאוריאל, אופק מרובינסון עד לובנגולו

איך נכתבו ספרי: או

ילדים

1973נ

אופכתראוריאל, אופק 1983נמעבר לגבעת הלויתן

ספריתאוריאל, אופק

פועלים

אופ 1980נבדרך לגימנסיה

אופמסדהאוריאל, אופק :משלגיה ועד אמיל או

איך נכתבו ספרי ילדים

1973נ

אופכתראוריאל, אופק 1986נהואדי היה הגבול

שרבר-יוסףאוריאל, אופק

ק

אופ :גבור חידה 

טרומפלדור

1990נ

אופמזרחי' מאוריאל, אופק 1987נעשן כיסה את הגולן

אופעופריםבינה, אופק ספורים: אמא מספרת 

שטוב לשמוע וקל

לקרוא

1998נ
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אח-ידיעותעטרה, אופק

-רונות 

ספרי חמד

אופ ומזימת: (3)השמיניה 

ליל הסמוראים

-2007965-7256נ

38-0

אח-ידיעותעטרה, אופק

-רונות 

ספרי חמד

אופ בעקבות (2)השמיניה 

הקרדינל המוזהב

2005נ

אח-ידיעותעטרה, אופק

-רונות 

ספרי חמד

אופ ותעלומת (1)השמיניה 

המסכה הבורמזית

2005נ

אופכנרתמליכה, אופקיר -2001965-509סהאסירה

144-9

,כנרתמגי, אוצרי

ביתן-זמורה

דביר, 

אוצ שתי השמשות של

דדיקה

2015ס

,כנרתמגי, אוצרי

ביתן-זמורה

דביר, 

אוצ -2017978-965סכותבת הנאומים
566-586-4

אוקאנקדוטהמוזס, אוק -2012978-965סהמהפכה הרביעית

91897-0-0

אוקמשכלנחושתן, אוקון -2009978-945סחיוך של דולפין

482-844-4

אוקפןמארי-אן, אוקונור 2013סהאישה בזהב

הקיבוץ'ורג'ג, אוקונור

המאוחד

אוק אתנה האלה אפורת

העין

2012נ

אוקמעריביין'ג, אוקונור 2007יגברת מגונדרת

מחברותפלנרי, קונור'או

לספרות

אוק -2012978-865סכל מה שעולה מתכנס
552-296-9

אוקכתרפלנרי, קונור'או 1984סאדם טוב קשה למצוא

אוקכתרקולין, אוקלי 2018סלפני שאלך

אוקמסדההלן, אוקסנברי 1989יאוכלים בחוץ

,כנרתסופי, אוקסנן

ביתן-זמורה

דביר, 

אוק -2009978-965סהטיהור

517-472-4

ונדי, אור

 

אור 2007נהאי של נים

ונדי, אור

 

אוראיגואנה 2009ננים בים
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אורמשכלשירה-טל, אור 2004סהמגדלור

אורדני ספריםאורי, אורבך 1995נמתקן החלומות

אורמשכלדלית, אורבך 2005סקיפודים

אורמשכלדלית, אורבך -2011978-965סיותר מדי נינה
545-343-0

מרכז זלמןדורית, אורגד

שזר

אור 1984נהנער מסיביליה

אורכתרדורית, אורגד 1982נאורחת לשנה אחת

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור 1988נ"אדרה"שבועת ה

אורהדרדורית, אורגד 1977נידידות במבחן

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור 1981נחברתי טיקה

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור נחברתי אדומת העין

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור 1987נכסופו שלי

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור 1977נחברתי זהובת הסנפיר

ספריתדורית, אורגד

מעריב

אור 1991נלאהוב את נינה

אורהדרדורית, אורגד 1995נמה שהיה תיק סגור

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור 1973נחברתי זהובת הפרוה

הקיבוץדורית, אורגד

המאוחד

אור 2013נחבר לא חבר

אורמסדהדורית, אורגד 1980נאבטיחים שלא בעונה

הקבוץדורית, אורגד

-המאוחד 

ספרית

פועלים

אור 2005נקלקידן

אורעם עובד'ורג'ג, אורוול ספור: חות החיות 

אגדה

1979ס

אורעובד-עם'ורג'ג, אורוול 1989ס1984

אורפילרפהחמי, אורון 1996יפילרפה ואני
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פינמשכלאלי, ריאן'או -2013978-965נ!פיניאס ופרב שולטים

545-311-9

ספ-ידיעותאוריפידס

רים

אור -2018978-965סמדיאה

545-681-3

אורי, אורלב

 

אורכתר -2001.965-07נרוץ, רוץ ילד
0967-3

אורי, אורלב

 

אורמסדה 1981יראש העיר תן לשיר

אורי, אורלב

 

אורביתן-זמורה 2002נקשה להיות אריה

אורי, אורלב

 

אורכתר 1983נאח בוגר

אורי, אורלב

 

אורכתר 1996נמשחק החול

אורי, אורלב

 

אורכתר 1984נכתר הדרקון

אורי, אורלב

 

אורכתר 2010נהביתה מערבות השמש

אורי, אורלב

 

אורכתר האי ברחוב הציפורים

[מהדורה חדשה]

2011נ

אורי, אורלב

 

אורכתר 1999נהאי ברחוב הציפורים

אורי, אורלב

 

אורביתן-זמורה 2005ימסע לגיל ארבע

אורעובד-עםאיתמר, אורלב -2016978-965-13סבנדיט

2504-5

אורמשכלאיאן, אורם -2001.965-448יארתור הכועס

843-4

אורמשכלישי, אורן הדבר האחרון שאבא

שלי הבין

1997ס

אורמשכלרות, אורן -2013978-965נגמדים בשכונה

545-559-5

אורקשתרם, אורן מתח-רומן: כוח עליון 

אחר

-2008965-7130ס
33-6

אורקשתרם, אורן -2019978-965סמגדת העתידות

7130-72-8
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אורקשתרם, אורן -2018978-965סעמק הסיליקון

7130-71-1

אורקשתרם, אורן -2007965-7130סל"רמטכ
29-8

אורקשתרם, אורן .שירי: אהבה כואבת 

1חלק 

2014ס

אורקשתרם, אורן אהבה כואבת: אמירה 

הטרילוגיה, 3

2015ס

אורקשתרם, אורן -2001.965-7130סאהבה בדלתיים סגורות

04-2

אורקשתרם, אורן -2006965-7130סימים אדומים
28-3

אורקשתרם, אורן 2010עסילביה

רם, אורן

 

אורקשת -2002.965-7130סהתמכרות ועוד סיפורים

01-8

רם, אורן

 

אורקשת -2006965-7130סאויבי, אהובי
27-1

רם, אורן

 

אורקשת -2010978-965סילד אחד יותר מדי

7130-38-4

רם, אורן

 

אורקשת 1996סאות קין

רם, אורן

 

אורקשת 1997סצל של ספק

רם, אורן

 

אורכתר 1994ספיתוי

רם, אורן

 

אורקשת -1998.965-90130סאשראם

6-

רם, אורן

 

אורקשת -2013978-965סהצעיף האדום

7130-45-2

רם, אורן

 

אורקשת [1996]סלב

רם, אורן

 

אורקשת -2008978-965סגרין קארד
7130-35-3

רם, אורן

 

אורקשת -2004.965-7130סהיורשת

17-4

רם, אורן

 

אורקשת 2003סנסיכה אפריקנית
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רם, אורן

 

אורקשת -1999.965-90130סאש חיה

9-4

רם, אורן

 

אורקשת -2012978-965סכבשה שחורה
7130-44-5

רם, אורן

 

אורקשת 2007סהשבועה

רם, אורן

 

אורקשת אור: ך באהבה "מהתנ

ך"חדש על אהבות בתנ

-2009978-965ס

7130-37-7

רם, אורן

 

אורקשת 2000סחוה ואדם

רם, אורן

 

אורכתר 1995סמשחק מכור

רם, אורן

 

אורקשת -2005.965-7130סאחות קטנה

22-0

רם, אורן

 

אורקשת 2011סזהות כפולה

הקיבוץיצחק אוורבוך, אורפז

המאוחד

אור סנה'רחוב הטומוז

אורעובד-עםיצחק אוורבוך, אורפז 1984סהעלם

הקבוץיצחק אוורבוך, אורפז

/המאוחד 

כתר

אור 1987סהכלה הנצחית

א'אזעובד-עםאמיל, אר'אז 1975סכל החיים לפניו

א'אזעובד-עםאמיל, אר'אז חרדתו של המלך

סלומון

1980ס

א'אזמשכלאמיל, אר'אז חרדתו של המלך

סלומון

-2010978-965ס

482-706-5

אח-ידיעותיוסי, אזוב

רונות

אזו 2008סקרטל האורז

אחיעם עובדאורה, אחימאיר -2012978-965-13סכלה

2316-4

אטבביתן-זמורהגלית דיסטל, אטבריאן 20149789655528סטווס בחדר מדרגות
312

אטבביתן-זמורהגלית דיסטל, אטבריאן -2009978-965סואם היו אומרים לך
517-423-6
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אטוכנרתמרגרט, אטווד צלו האפל של: חוב 

העושר

-2011978-965ע

517-856-2

אטומודןמרגרט, אטווד "הסערה. "רע-זרע

בלבוש חדש

-2019978-965ס
560-041-4

אטוכנרתמרגרט, אטווד -2009978-965ססדר מוסרי-אי

517-427-4

אטוכנרתמרגרט, אטווד -1997965-286סהכלה השודדת

616-4

אטוכנרתמרגרט, אטווד 2008ילמעלה למעלה בעץ

,כנרתמרגרט, אטווד

ביתן-זמורה

דביר, 

אטו -978-965סוהלב הולך אחרון

566-835-3

אטוכנרתמרגרט, אטווד -2012978-965ססיפורה של שפחה
552-259-4

,כנרתמרגרט, אטווד

ביתן-זמורה

דביר, 

אטו 2012סשנת המבול

אטוכנרתמרגרט, אטווד 2010סהאוהל

,כנרתמרגרט, אטווד

ביתן-זמורה

דביר, 

אטו 2011סעין החתול

מחברותמרגרט, אטווד

לספרות

אטו תשע: מזרן האבן 

מעשיות

2015ס

אטוכנרתמרגרט, אטווד -1998965-286סלטענת גרייס
651-2

אטיכתראלמוג, אטינגר 1995סמאהב מושלם

אטיכתראלמוג, אטינגר 2002סאשטלינה אהובתי

יהודה, אטלס

 

אטלכתר :והילד הזה הוא אני 

אוסף ראשון מתוך

ספרי והילד הזה

-2012978-965-07י

2096-4

יהודה, אטלס

 

אטלכתר 2012פוהילד הזה הוא אני

יהודה, אטלס

 

אטלכתר 1979יגם הילד הזה הוא אני

יהודה, אטלס

 

אטלהד ארצי 1999נילד נושך ועוד ספורים
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יהודה, אטלס

 

 רואים אור

אטל

2000יכל אחד והמשפחה שלו

יהודה, אטלס

 

אטלציבלין עלילות הברון

הבדאי על: מינכהאוזן 

הסוס

2004י

יהודה, אטלס

 

אטלכתר 2015יאני רוצה לדבר אתך

אח-ידיעותקייט, אטקינסון

רונות

אטק 2014סחיים ועוד חיים

אטקעבריתקייט, אטקינסון -2006965-7318סמקרים אבודים
24-6

,כנרתיהודה, איגוס

ביתן-זמורה

דביר, 

איג -2011978-965סמדרש לילית

552-161-0

איגתכלתניפר'ג, איגן 2018סחוף מנהטן

סמא-בייביולי'ג, קלארק-איגנר

רט

איג פחלונות לצבעים

איידבירפורשיה, אייברסן 2009סבן מוזר

אייעובד-עםינגיס'צ, אייטמטוב הכלה)נמר השלג 

רומן : (הנצחית

-2012978-965-13ס

2320-1

אייעובד-עםינגיס'צ, אייטמטוב 2005סמילה'ג

אייעובד-עםינגיס'צ, אייטמטוב אהובתי במטפחת

האדומה

2007ס

אייעובד-עםינגיס'צ, אייטמטוב 1994סוהיום איננו כלה

אייניר-אריהניצה, אייל נפלאות הזיכרון

ותעתועי השיכחה

2004ע

אייכנרתמרטין, איימיס 1996סחץ הזמן

אייפןונתן'ג, איימס -2013978-965ס!אדוני, התעורר

545-567-0

איישוקןאיזבל, איינדה -2002.965-19סבת המזל

0560-3

איישוקןאיזבל, איינדה 1988סבית הרוחות

איישוקןאיזבל, איינדה 1990סעל אהבה וצללים

איימסדהאן, איירלנד 1988סמר טאקהשי
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הקיבוץיעל, איכילוב

המאוחד

איכ 2001סזמן פציעות

ספריתאורה, איל

פועלים

איל 1995פלילה חשוך אחד

אילפועליםאורה, איל 2017פבקר בהיר אחד

אילהכורסאאליזבת, אילו 2014סתולדות שן הלווייתן

אילעובד-עםגיל, אילוטוביץ 2009סאוכלי גחלים

אילעובד-עםגיל, אילוטוביץ -2006965-13סתמונות חתונה

1840-6

אילכתרלאה, אילון 1992סמשהו קיומי

אילכתרלאה, אילון 1996סהבלתי מוסריים

הקיבוץיעקב, אילי

המאוחד

איל עלבון ולוחמה בשטח

בנוי

2014ס

אלדד, אילני

 

אילכנרת :9הספור המושלם 

המתכון המנצח

-2019978-965נ

566-996-1

אלדד, אילני

 

אילכנרת :8הספור המושלם 

ועידת השלום

-2018978-965נ

566-677-9

אלדד, אילני

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

איל  :3הספור המושלם 

מסע בכדור פורח

2011נ

אלדד, אילני

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

איל 2009נ(1)הספור המושלם 

אלדד, אילני

 

אילכנרת :2הספור המושלם 

המזימה הרומנית

2010נ

אלדד, אילני

 

אילכנרת :4הספור המושלם 

הנבואה המונגולית

2009נ

אלדד, אילני

 

אילכנרת :7הספור המושלם 

משחקי רפאים

2016נ

אלדד, אילני

 

אילכנרת :6הספור המושלם 

ארבעת השלדים

2014נ

אלדד, אילני

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

איל  :5הספור המשלם 

אויבים מבית

2013נ

03-649998735' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:01

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ספ-ידיעותגור, אילני

רים

איל מונו הוא לא ארנב

ואני בכלל לא)

מעוניינת לדבר עליו

(עכשיו

-2013978-965נ

545-690-5

אילמטרגור, אילני 2014יגורה נמרה

ספ-ידיעותגור, אילני

רים

איל מונו הוא לא יצירת

ואני לא מוכנה)אמנות 

(שיהיה פריט אספנות

2017נ

אימאגםאינו, אימי 2008י108-הכבשה ה

אינבית-אחוזתסלסט, אינג שריפות קטנות בכל

מקום

-2019978-965ס

556-078-7

קתרי,סונדברג-אינגלמן

נה

אינכתר הזקנה ששברה את כל

החוקים

2016ס

אינכתרארנלדור, אינדרידאסון :קללת הדורות 

תעלומת רצח

ברייקיאוויק

-2007978-965-07ס
1576-2

,כנרתלאה, איני

ביתן-זמורה

אינ -2009978-965סורד הלבנון

517-421-2

אינביתן-זמורהלאה, איני 1999סאשתורת

,כנרתלאה, איני

ביתן-זמורה

דביר, 

אינ -2012978-965ססוסית
552-217-4

הקיבוץלאה, איני

המאוחד

אינ נתקרא לי מלמטה

הקיבוץלאה, איני

המאוחד

אינ 1996נתמנוניה. חצי ועננס

הקבוץלאה, איני

/המאוחד 

ידיעות

אחרונות

אינ 1991סגבורי קיץ

דורהמודןאליסון, ס'אינצ 2007י!דורה אחות גדולה

איסמיצוברוז, איסטס 1992נדרקון המוות

.עלית הגגענבלי, איסרלס

אח-ידיעות

.רונות

חמד-ספרי

איס -2015978-965נהחלולים: (1)שוכישוף 

545-957-9

הקיבוץיניב', איצקוביץ

המאוחד

איצ 2009סאדם וסופי

03-649998736' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:02

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

איצכתריניב', איצקוביץ 2015סתיקון אחר חצות

אירביתן-זמורהאנוש, איראני 2009סהשיר של קהונשה

אירביתן-זמורהון'ג, אירווינג הלילה האחרון בנהר

המפותל

2011ס

אירביתן-זמורהון'ג, אירווינג 2002סהיד הרביעית

אירביתן-זמורהון'ג, אירווינג 1983ספי גרפ-העולם על

אירמודןון'ג, אירווינג 2006סעד שאמצא אותך

אירמודןון'ג, אירווינג 1999סאלמנה לשנה אחת

הספריהקזואו, אישיגורו

החדשה

איש לעולם אל תיתן לי

ללכת

2019ס

אישמעריבקזואו, אישיגורו 1983סנוף גבעות חיוור

מחברותקזואו, אישיגורו

לספרות

איש 2006סשארית היום

הקבוץמינה, איתן

המאוחד

אית 2018נלהחזיר את זאב

ספריתמינה, איתן

פועלים

אית 1984נחלומו של מולה

איתמשכלפרדי, איתן -2004.965-511סקרן אור

590-9

איתכתרשולמית, איתן 1985ננטע מרחוב הורדים

אךאריאלושיסמין, אך 2008יחוממות

א-אלטוביעלאא, אסוואני-אל מועדון המכוניות של

מצרים

-2017978-965ס

566-615-1

אלבמשכלאתי, אלבוים (5)אמא קסומה 

וקוסמי טבעת האש

-2018978-965נ

564-778-5

אלבמשכלאתי, אלבוים -2016978-965נלהטוטים
545-851-0

אלבמשכלאתי, אלבוים -2019978-965נ(3)נפלאות 

564-983-3

אלבמשכלאתי, אלבוים -2014978-965נ(1)תעתועים 

545-851-0

אלבמשכלאתי, אלבוים (4)אמא קסומה 

וקוסמי החיות האבודות

-2015978-965נ

545-792-6

03-649998737' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:02

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אלבמשכלאתי, אלבוים (3)אמא קסומה 

וקוסמי תיבת ההמצאות

-2015978-965נ

545-792-6

אלבמשכלאתי, אלבוים (1)אמא קסומה 

וקוסמי המצנפת

הסגולה

-2011978-965נ
545-247-1

אלבמשכלאתי, אלבוים (2)אמא קסומה 

וקוסמי יערות העד

-2012978-965נ

545-792-6

אלבעם עובדדב, אלבוים ,האריה הרעמתן

ירפה גם'והג

-2006965-13י

1813-9

אלבעובד-עםדב, אלבוים :מסע בחלל הפנוי 

אוטוביוגרפיה רוחנית

-2007965-13ס
1916-7

אלבעובד-עםדב, אלבוים 1997סאלול-זמן

אלבמטר'מיץ, אלבום :ימי שלישי עם מורי 

איש צעיר, איש זקן

ומשמעות החיים

1998ע

אלבמטר'מיץ, אלבום 2007סעוד יום אחד

אלבעובד-עםנגה, אלבלך 2015ססילנד

אלבמשכליובל, אלבשן -2012978-965סתיק מצדה
545-276-1

אלגכתררפאל, אלגד 1987נפרח בחדר האפל

,כנרתאריה, אלדד

ביתן-זמורה

אלד -2018978-965סנוהל ויזתא
566-706-6

ספריתגלית, אלדר

מעריב

אלד 2004סכבר לא שם

ספריתגלית, אלדר

מעריב

אלד 2008ססדקים

הקיבוץנרי, אלומה

המאוחד

אלו 2015יכשאהיה ראש ממשלה

אלוכתראמונה, אלון -2004.965-07סשמחה גדולה בשמים
1280-1

,כנרתאמונה, אלון

ביתן-זמורה

דביר, 

אלו -2012978-965סבמופלא ממני
552-313-3

אלודוראמונה, אלון 2000יגרב

תשעיונה, אלון

נשמות

אלו 2018סכך להישאר לעולם

03-649998738' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:02

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אלוגלורימרדכי, אלון :הוצא מהקשרו 

משפטי המחץ של

הפוליטיקה הישראלית

2006ע

אלוכתרמרים, אלון 1980יבלגן בחדר

אלומשכלנסים, אלוני מחזה: בגדי המלך 

:בשלושה חלקים

אביב, חורף, סתיו

-2004.965-511מ
783-9

אלועובד-עםנסים, אלוני 1997סהינשוף

אלטמשכלבן, אלטון -2004.965-511סמתים להתפרסם

358-2

הקיבוץאלון, אלטרס

המאוחד

אלט השמלה השחורה של

אודליה

2002ס

מפעליםאלון, אלטרס

אוניברסיט

איים

גרנ :בסוד החי והצומח 

אגדות צמחים ובעלי

חיים

1987נ

אליכתרתלמה, אליגון על פי)שולית הקוסם 

(גיתה

1977י

אליכנרתמעבדת, תלמה, אליגון 1986יפרח לב הזהב

אליגיאמעבדת, תלמה, אליגון יפרח לב הזהב

אליגיאתלמה, רוז-אליגון 1990יבגדי המלך החדשים

אליגיאתלמה, רוז-אליגון החתלתול ששכח

לדבר חתולית

י

הקיבוץאיריס, כהן-אליה

המאוחד

אלי 2010סמכתוב

אליאדםדן, אליוט יום הלדת מסריח

לאוסקר

1986י

אלישוקןדבורה, אליס -2005965-19סהמסע של פרוונה

0676-6

אליניצניםלינדה, אליסון 1979נמדוע שונה עונה מעונה

המחלקהרבקה, אליצור

לחנוך

ולתרבות

של

ההסתדרות

הציונית

אלי :על אבות לילדים 

ל בלבוש קל"אגדות חז

נ

03-649998739' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:02

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

,כנרתשרמן, אלכסי

ביתן-זמורה

דביר, 

אלכ יומן אמיתי לגמרי של

אינדיאני במשרה

חלקית

-2010978-965נ

517-792-3

אלכמשכלאבן, אלכסנדר מסעו: הוכחה לגן עדן 

המופלא של מנתח

מוח אל העולם הבא

ובחזרה

-2013978-965ע
556-012-1

אלכזמורהלויד, אלכסנדר המלך: (5)פרידיין 

העליון

-2016978-965נ

566-161-3

אלכזמורהלויד, אלכסנדר -2016978-965נטרן הנודד: (4)פרידיין 

566-160-6

אלכביתן-זמורהלויד, אלכסנדר ספר: (1)פרידיין 

השלושה

-2015978-965נ

552-970-8

אלכזמורהלויד, אלכסנדר 1986נטירת ליר: (3)פרידיין 

אלכביתן-זמורהלויד, אלכסנדר היורה: (2)פרידיין 

השחורה

-2015978-965נ

552-971-5

אלכביתן-זמורהלויד, אלכסנדר החתול שרצה להיות

איש

2001נ

אלכמשכלוסיליס, אלכסקיס -2000.965-448סטלגו
809-4

אלמכתררות, אלמוג -2005965-07סנטליה, באהבה

1390-2

הקיבוץרות, אלמוג

המאוחד

אלמ 1999נבלוט הפלא של קמילה

אלמביתן-זמורהרות, אלמוג 2008סזרה בגן עדן

אלמכתררות, אלמוג 1993סתיקון אמנותי

הקבוץרות, אלמוג

-המאוחד 

ספרי סימן

קריאה

אלמ 1987סשורשי אויר

אלמכתררות, אלמוג 1982סמוות בגשם

אלמכתררות, אלמוג 1986סנשים

אלמכתררות, אלמוג אהבתי, רקפת

הראשונה

1992נ

אלמעובד-עםרות, אלמוג 1971סבארץ גזירה

אלממסדהרות, אלמוג 1986נצוענים בפרדס

03-649998740' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:02

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אלממסדהרות, אלמוג 1986נגילגיל

הקיבוץרות, אלמוג

המאוחד

אלמ 2003נעוד חיבוק אחד

הקיבוץרות, אלמוג

המאוחד

אלמ 1999נהמסע שלי עם אלכס

ספריתשולמית, אלמוג

פועלים

שגי 1989נגן ורדים

,כנרתשרה אדיסון, אלן

ביתן-זמורה

דביר, 

אלן 2011סמתכונים מכושפים

ספ-ידיעותדנה, הלוי-אלעזר

רים

אלע -2019978-965נ(5)מבצע טוקיו 

556-077-0

ספ-ידיעותדנה, הלוי-אלעזר

רים

אלע -2015978-965נ(1)מבצע מנהטן 
556-036-7

ספ-ידיעותדנה, הלוי-אלעזר

רים

אלע -2018978-965נ(4)מבצע טורונטו 

556-064-0

ספ-ידיעותדנה, הלוי-אלעזר

רים

אלע 2017נ(3)מבצע קהיר

ספ-ידיעותדנה, הלוי-אלעזר

רים

אלע -2016978-965נ(2)מבצע ברלין 

556-049-7

אלפסלע.שרה ב, אלפגרן 2014נהאש

אלפזמורה ביתןדב, אלפון -2016978-965סלילה ארוך בפריז

566-301-3

אלקמודןלואיזה מיי, אלקוט 1998ננשים קטנות

יהושעלואיזה מיי, אלקוט

יק'צ'צ

אלק 1959נ('כרך ב)נשים קטנות 

אלקכתרלואיזה מיי, אלקוט 20149789650722ננשים קטנות
944

יהושעלואיזה מיי, אלקוט

יק'צ'צ

אלק 1959נ('כרך א)נשים קטנות 

אלקכנרתלוסי, אלקויטי מחלת ילדים: הפנקת 

(ולפעמים מבוגרים)

1997י

,דזובס-אלקומלומברי

רונה

הקיבוץ

המאוחד

אלק 2011ספורטון

03-649998741' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:03

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אח-ידיעותעליזה, אלראי

-רונות 

ספרי חמד

אלר -2004965-511סמראות מצחיקות

189-X

אלרכנרתיוסף כהן, אלרן 1999סעקרון הכמיהה

הקיבוץנתן, אלתרמן

המאוחד

אלת 2011יעוג מלך הבשן

אמאביתן-זמורה'ורז'ז, אמאדו סדונה פלור ושני בעליה

ספרית'ורז'ז, אמאדו

פועלים

אמא 1978סים המות

אמהעובד-עםמרסל, אמה 1989סאורנוס

אמוכתרנסים, אמון רומן- חידת הלוטוס 

מסע

1997ס

אמטכנרתונתן'ג, אמט -2012978-965יבת המלך והנסיכה
552-242-6

ספריתקינגסלי, אמיס

/מעריב 

הקבוץ

המאוחד

אמי 1989סהאשמאים הזקנים

אמימעריבקינגסלי, אמיס 1989סמזל-ים בר'ג

,כנרתואל, אמיק

ביתן-זמורה

אמי -2018978-965סהילדה שזכרה הכול
566-806-3

אח-ידיעותאורית רינגל, אמיר

רונות

אמי לילה במרדף אחר בני

לקרדה

2016נ

אמירימוניםאורית רינגל, אמיר 2013ניום בלי לילה

זמור-כנרתגל, אמיר

דביר-ה

אמי -2019978-965סאנגארד הסייף

566-951-0

אמיכתרגפי, אמיר 1996ס תגיע לירח21עד גיל 

אמסמטרטלי, אמסלם :המסע המשותף 

הפתרון הנסתר

שבקשר בינינו

2016ע

אנאשוקןתמימה, אנאם 2008סימי הזוהר

אנגבית-אחוזתעידו, ל'אנג -2010978-965סהסיפור של מיכאל

7340-53-0

'אנגניר-אריהשרה, ל'אנג 1998סנקמה

אנגניר-אריהשרה, ל'אנג 2011סירח משוגע

03-649998742' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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'אנגניר-אריהשרה, ל'אנג 2006סבחורים טובים

אח-ידיעותשרה, ל'אנג

רונות

'אנג 1996ס'חכי לי ר

'אנגניר-אריהשרה, ל'אנג 2003סשנת החתול

אנגמסדהכריסטיאן, אנגלד 1973נדרג שני? למה ומדוע

אנגמודןכריסטיאן, אנגלד נ?למה ומדוע

'אנגמטרוזפין'ג, ליני'אנג 2014נסהרורים

'אנגמטרוזפין'ג, ליני'אנג 2013נמקוללים

'אנגמטרוזפין'ג, ליני'אנג 2014נאלילית

אנגכתרנתן, אנגלנדר המשרד למקרים

מיוחדים

-2008978-965-07ס

1607-3

אנדלדורימיכאל, אנדה -2015978-965נהסיפור שאינו נגמר
566-001-2

אנדביתן-זמורהמיכאל, אנדה -2009978-965נהסוד של לני
517-579-0

אנדביתן-זמורהמיכאל, אנדה 1986נ13- ים וכנופית ה'ג

,כנרתמיכאל, אנדה

ביתן-זמורה

דביר, 

אנד 2009יהדובי והחיות

אנדביתן-זמורהמיכאל, אנדה 1983נמומו

אנדביתן-זמורהמיכאל, אנדה :' פונץ-קונץ

הגיהנומיקרוסקופיתומא

גיאנארכאולכוהולי

1999נ

אנדביתן-זמורהמיכאל, אנדה :ראי בתוך ראי 

לבירינת

1988ס

אנדאביגילמיכאל, אנדה נים ונהג הקטר'ג

סנדי-תמיר'בת, אנדרדאון

-ק 

אח-ידיעות

-רונות 

חמד-ספרי

אנד אחותו של צייד

המכשפות

-2018978-965ס

564-488-3

,כנרתסאלי, אנדרו

ביתן-זמורה

אנד -2017978-965סמתכונים לאהבה
566-578-9

אנדכנרתדברה, אנדרווד -2010978-965יספר השקט

517-864-7

03-649998743' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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אנדכתרסי'ג, אנדרוז אני וארל וזאת

שעומדת למות

2015נ

אנדעם-אור.סי.וי, אנדרוס 1981נפרחים בעליית הגג

אנדעם-אור.סי.וי, אנדרוס 1983נעלי כותרת עפים ברוח

אנדעם-אור.סי.וי, אנדרוס 1984נפרחים נבלו קמלו

אנדעם-אור.סי.וי, אנדרוס 1984נפרחים הצמיחו קוצים

אנדאגםילס'ג, אנדריאה 2010יירפות לא רוקדות'ג

אנדמשכלאיוו,' אנדריץ -1999.965-448סימי הקונסולים
466-8

אנדמודןואן'ג, אנדרסון 2002סשנה ליד הים

אנדמודןואן'ג, אנדרסון 2003סנישואים לא גמורים

,כנרתלורי האלס, אנדרסון

ביתן-זמורה

אנד -2017978-965בנערות חורף
556-440-9

,כנרתלורי האלס, אנדרסון

ביתן-זמורה

אנד -2012978-965במסובך

552-476-5

,כנרתלורי האלס, אנדרסון

ביתן-זמורה

דביר, 

אנד 2014נדברי

אנדכתרפול, אנדרסון 1981סספר הארץ

אנדאופוס'.קוין ג, אנדרסון 1997ס:תיקים באפלה 

אנדעופריםהנס כריסטיאן, אנדרסן 1996נבת הים הקטנה

הקיבוץהנס כריסטיאן, אנדרסן

המאוחד

ברג 2006יויהי ערב

אנדזלקןביץ' אהנס כריסטיאן, אנדרסן נקסמי אנדרסן

אנדעופריםהנס כריסטיאן, אנדרסן :אגדות לקטנטנים 

מאגדות הנס

כריסטיאן אנדרסן

ספורים- לקטנטנים 

שטוב לשמוע וקל

לקרוא

1998נ

אנדזלקןביץ' אהנס כריסטיאן, אנדרסן 1965נהילדה עם הגפרורים

אנדכנרתהנס כריסטיאן, אנדרסן -2001.965-509יאגדות אנדרסן
090-6

אנדענבלהנס כריסטיאן, אנדרסן 1986יהנסיכה והאפון
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אנדדני ספריםהנס כריסטיאן, אנדרסן 1999יאגדות אנדרסן

אנדגיאהנס כריסטיאן, אנדרסן 1990יהנסיכה והאפון

אנדתו-ישראהנס כריסטיאן, אנדרסן יבת הים הקטנה

,כנרתמרטה מורקן, אנדרסן

ביתן-זמורה

אנד 2007סים של זמן

דניאלהמנחם, אנסבכר

נור-די

אנס 2003סרסיס ממגש הכסף

ספריתרודריק, אנסקומב

מעריב

אנס ,חייו הסודיים של לזלו

הרוזן דרקולה

1996ס

הקיבוץאנה, אנקויסט

המאוחד

אנק 2003סהסוד

הקיבוץאנה, אנקויסט

המאוחד

אנק 2005סיצירת המופת

הקיבוץאנה, אנקויסט

המאוחד

אנק 2008סהשיבה הביתה

הקיבוץאנה, אנקויסט

המאוחד

אנק 2015סקונטרפונקט

אנשהד ארציקרול, אנשו 1999סשבעה מהלכים

אסאכנרתחיים, אסא 1984סמחול הרוח

אסוחרגולמריאנו, אסואלה בצירוף: אלה שלמטה 

האיליאדה היחפה

2015ס

אסועובד-עםיאיר, אסולין -2011978-965-13סנסיעה

2151-1

אסטמטר.אנה כ, אסטבי 2018סקוביות של אושר

אסטעובד-עםמיגל אנחל, אסטוריאס 1971סכבוד הנשיא

אסיכנרתנילי, אסיא 2019סתיק איה

אסיאחוזת ביתסלין, אסייג -2014978-965סצעקה הפוכה
556-020-6

אסימסדה.י, אסימוב 1978סהמוסד האחר

אסימסדה.י, אסימוב 1973סאנוכי הרובוט

אסלמטרנדים, אסלם 2011סבית חמשת החושים

אסלמטרנדים, אסלם 2007סמפות לאוהבים אבודים
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אספעובד-עםשי, אספריל -2019978-965-13סהשופט

2755-1

הקיבוץשי, אספריל

המאוחד

אספ 2012סעוד מעט החורף

אסקמודןקארן, אסקס 2007סהברבורים של לאונרדו

אפיפןברונו, אפיץ -2014978-965סעירום בין זאבים
545-748-3

אפימטרשירז, אפיק 2014נלנקות את יפו

אפלהד ארצי.א.ק, אפלגייט 1998נהאורח: (2)אנימורפס 

אפלהד ארצי.א.ק, אפלגייט :(12)אנימורפס 

המפגש

2000נ

אפלהד ארצי.א.ק, אפלגייט 1998נהפלישה: (1)אנימורפס 

אח-ידיעותקתרין, אפלגייט

רונות

אפל 2015נקרנשו

,כנרתאהרן, אפלפלד

ביתן-זמורה

אפל -2017978-965סתימהון
566-532-1

אפלכתראהרן, אפלפלד סקאטרינה

אפלכתראהרן, אפלפלד -1999.965-07סכל אשר אהבתי

0787-5

אפלכתראהרן, אפלפלד 2001סליש

אהרן, אפלפלד

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

אפל 2008סוהזעם עוד לא נדם

אהרן, אפלפלד

 

אפלכנרת 2015סלילות קיץ ארוכים

אהרן, אפלפלד

 

הקיבוץ

המאוחד

אפל סמכות האור

אהרן, אפלפלד

 

אפלכנרת ילדה שלא מן העולם

הזה

2013נ

אהרן, אפלפלד

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

אפל 2010סהאיש שלא פסק לישון

אהרן, אפלפלד

 

אפלכתר 2007סחיים שלמים

אהרן, אפלפלד

 

הקיבוץ

המאוחד

אפל 1978סתור הפלאות
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אהרן, אפלפלד

 

אפל 2011סמים אדירים

אהרן, אפלפלד

 

אפלכתר -2004.965-07ספריחה פראית
1252-6

אהרן, אפלפלד

 

אפלכתר 1985סבעת ובעונה אחת

אהרן, אפלפלד

 

אפלכתר -2005.965-07ספולין ארץ ירוקה

1341-7

אהרן, אפלפלד

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

אפל -2013978-965סאבי ואמי

552-535-9

אהרן, אפלפלד

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

אפל -2009978-965סאל ארץ הגומא
517-349-9

אהרן, אפלפלד

 

אפלכתר 1995סעד שיעלה עמוד השחר

אהרן, אפלפלד

 

אפלמשכל 2011סעד חוד הצער

אהרן, אפלפלד

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

אפל 2016סכתר הברזל

אהרן, אפלפלד

 

אפלכתר 2002סלילה ועוד לילה

אפקכתרעריכה, רחל, אפק 2001נסיפורי אהבה ראשונה

אפשדביראלכס, אפשטיין 2017סמכמונת געגועים לפניך

אפשעובד-עםאלכס, אפשטין -2005.965-13סלכחול אין דרום

1762-0

אפשאתגרציון-בן, אפשטין מן השרוול לנינים

,סיפורים: ולסבים 

שירים ורשימות

1989נ

אפשמשכלניפר קודי'ג, אפשטין -2011978-965סהציירת משנחאי

545-053-8

ספריינואה'צ, בה'אצ

עליית הגג

ב'אצ 2015סהכל קורס

ב'אצעובד-עםינואה'צ, בה'אצ 1969סאיש העם

ו'אצעובד-עםלוסיה, ווריה'אצ -2007965-13סאיזון מופלא

1940-2
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ו'אצעם עובדלוסיה, וריה'אצ ,פרוזאק, אהבה

סקרנות וספקות

-2004.965-13ס

1736-1

,כנרתאומברטו, אקו

ביתן-זמורה

דביר, 

אקו השלהבת המסתורית

:של המלכה לואנה 

רומן מאויר

2007ס

אקוכנרתאומברטו, אקו 2016סמספר אפס

,כנרתאומברטו, אקו

ביתן-זמורה

אקו -2012978-965סבית העלמין של פראג
552-431-4

אקוכנרתאומברטו, אקו 1991סהמטוטלת של פוקו

אקלמודןקים, אקלין 2010סנעלמים

אראמשכלארן, אראל -2011978-965סחריצים ומשבצות

545-045-3

ארבהכורסאויקטור דל, ארבול -2013978-965סעצבותו של הסמוראי

545-654-7

ארבדני ספריםאשכר, בריפמן-ארבליך 2017בעיני אוניקס

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב :1אמרלד ילדת פיות 

פריחתה של רוז

2012נ

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך ילדת פיות, ווינטר בלו

טווי החלומות: 2

-2006.965-511נ

639-5

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב :4אמרלד ילדת פיות 

הילדים האבודים

2015נ

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך -2007965-482נמכשפה מתחילה, אניס
455-8

ארבכנרתאשכר, בריפמן-ארבליך מכשפה חסרת, זוטה

השראה

-2012978-965נ
552-458-1

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך פיות-ילדת, ווינטר בלו

סופת הקסם: 4

-2007978-965נ

482-621-1

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב :2אמרלד ילדת פיות 

יצורי הצל

2013נ

אח-ידיעותאשכר, בריפמן-ארבליך

רונות

ארב 2009נהאפלוליות

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב 2012נהכנפיים של הנלי
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ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך פיות-ילדת, ווינטר בלו

הים הזהובות-בנות: 6

-2008978-965נ

482-778-2

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך -2008978-965נכוכבים נופלים
482-620-4

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך ילדת פיות, ווינטר בלו

אבני הכוח: 1

2005נ

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך פיות-ילדת, ווינטר בלו

הדרקונים-אי: 5

-2008978-965נ

482-621-1

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך פיות-ילדת, ווינטר בלו

סוף העולם: 7

נ2010978-965-

482-779-9

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב פטריית האמניטה

הכחולה

2014נ

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב :3אמרלד ילדת פיות 

סוד המאיה

2015נ

,כנרתאשכר, בריפמן-ארבליך

ביתן-זמורה

דביר, 

ארב -2013978-965נדרקון הארגמן הנעלם
552-511-3

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך מכשפה חולמת, מרוה

בהקיץ

-2011978-965 נ

545-254-9

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך ילדת פיות, ווינטר בלו

ענקי האבן: 3

-2006.965-482נ

383-7

ארבכנרתאשכר, בריפמן-ארבליך מליסה מכשפה זקנה

וטרחנית

-2013978-965נ
552-687-5

אח-ידיעותאשכר, בריפמן-ארבליך

רונות

ארב 2008פ?נכון, אמא

ארבכנרתאשכר, בריפמן-ארבליך מכשף שיודע: כמון 

המון

2015נ

ארבכנרתאשכר, בריפמן-ארבליך מכשף: אלוורה 

מוכשר בהחלט

2010נ

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך -2011978-965נהגבעה הירוקה
545-210-5

ארבכנרתאשכר, בריפמן-ארבליך מכשף חדש: עלש 

בשכונה

2014נ

ארבמשכלאשכר, בריפמן-ארבליך -2010978-965נבארבע וחצי, יום שלישי
482-873-4

03-649998749' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:04

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ארגפוקוסשרי, ארגוב למה גברים אוהבים

יות'ביצ

2005ע

ארגעובד-עםלואי, ארגון 1990ס'אורלין א

ארגעובד-עםלואי, ארגון 1990ס'אורלין ב

ארגמטראיריס, ארגמן 2018ירוזלינדה יורדת מהעץ

ארגכתרעמליה, ברנע-ארגמן עדי אבא וארבעים

המוצצים

1991י

אח-ידיעותקארין, ארד

רונות

ארד 2003סיש אלוהים

אח-ידיעותקארין, ארד

רונות

ארד 2009סשתיקתה של סוף

ארדביתן-זמורהרוברט, ארדרי 1979סבראשית היתה אפריקה

ארדמודןלואיז', ארדריץ 2015סהבית העגול

ארואופירדנה, הדר-ארוטשס 2015יככה זה אצלנו

ארוכרמללירוי, ארונס סיפורה: תפילה לבובי 

של אם המנסה

להשלים עם התאבדות

בנה ההומוסקסואל

-2011978-965ע
540-186-8

אריכרטאליאת בנימיני, אריאל 1988ימולי מוצא חבר

ארימטרדן, אריאלי לא רציונלי ולא

הכוחות: במקרה 

הסמויים שמעצבים את

ההחלטות שלנו

2009ע

,כנרתקובי, אריאלי

ביתן-זמורה

דביר, 

ארי :רומן בכתובים 

סיפורים

-2011978-965ס
517-990-3

אריעבריתאליסיה, אריאן -2005.965-7318סערבושית

09-2

אריניר-אריהיגאל, אריכא 2003סשם המשחק

ספריתאבי, ארליך

פועלים

ארל 1987סנצח קצר מדי

ארממשכלניפר'ג, ארמנטראוט -2014978-965סאל תסתכלי אחורה

545-725-4

הקיבוץ.ויליאם ה, ארמסטרונג

המאוחד

ארמ 1983נהד

03-649998750' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:05

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ארממטרלאנס, ארמסטרונג זה לא: בחזרה לחיים 

רק ספור על אופניים

2003ס

ארןאריה.ח, ארן יחיל הבדיל

ארנעובד-עםאיליה, ארנבורג חייו הסוערים של

לאזיק רויטשואניץ

1986ס

ארנכנרתטד, ארנולד הפיצה של מפלצות

הבץ

-2003.965-509י

397-2

ארנכתרפמלה, ארנס 2017סעשרה שעות-אחת

ארפכתרני'ג, ארפנבק -2011978-965-07סהיער של קלרה

1864-0

ארפפןני'ג, ארפנבק 2016סערב כל הימים

ארפכתרני'ג, ארפנבק 2010סספר המילים

ארצדבירעיניה, ארצי 1991עפסיכודרמה

ארצחרגולשירי, ארצי -2006965-7120סבוץ

72-1

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2019סעץ או פלי

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2004סבני מזל

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2010סשבילי התהילה

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2007סתמונה כוזבת

ארצביתן-זמורהפרי'ג, ר'ארצ 1983סקין והבל

'ארצביתן-זמורהפרי'ג, ר'ארצ 1985סהבת הסוררת

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2012ס(1)ימים יגידו 

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2008סאסיר מלידה

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2013ס(2)חטאי האב 

'ארצמודןפרי'ג, ר'ארצ 2013ס(3)סוד שמור 

אוגוסטין גומז, ארקוס

 

הקיבוץ

המאוחד

ארק 1985סאנה לא

ארשזרקורהדסה, ארשת 1997נפן יהיה מאוחר

הקיבוץלודויק, אשכנזי

המאוחד

אשכ :שם שועלים יחללו 

ספורי מעשיות

נ

,כנרתניפר'ג, אשלי

ביתן-זמורה

אשל הטירוף של הלורד

איאן מקנזי

-2017978-965ס

566-495-9

03-649998751' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:05

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אשמהדריעקב, אשמן 1978נלולו

אשראסטרולוגאסי מגריזו, אשר 2003סאם היינו

,כנרתיי'ג, אשר

ביתן-זמורה

דביר, 

אשר 2013ב סיבות13

אשראגםסם, אשר 2013י?מי ימצא את ששון

אשרכתראהוד, אשרי -1998965-07סבילי בלום אוהבת ככה

0759-X

אשרכתראהוד, אשרי -2001.965-07סנפש אחות
1033-7

אשרכתראהוד, אשרי 1996סזה יגמר בבכי

אשרביתן-זמורהאסף, אשרי 2008ססימנטוב

אתגקוראיםלאה, אתגר 2008סהר הרוחות והצבים

הקיבוץתרצה, אתר

המאוחד

אתר 2003יהאריה שאהב תות

אתרמסדהתרצה, אתר 1973יילד קטן וילד גדול

באבמודןנטלי, באביט 2015נמעין הנצח

באבכתראיסאק, באבל חיל הפרשים ועוד

ספורים

1987ס

באדמשכלמרדית, ר'באדג -2012978-965נעפה מבית ספר לפיות

545-556-4

באדמשכלמרדית, ר'באדג יני'יני ג'סיפורי ג

בהתלמדות

-2014978-965נ

545-725-4

באדמשכלמרדית, ר'באדג עפה מבית ספר לפיות

מבצע הפיה הסמויה: 

-2013978-965נ

545-763-6

באוהדר- יריב 'פרנק ל, באום 1980נהקוסם מארץ עוץ

מחברות'פרנק ל, באום

לספרות

באו 2013נהקוסם מארץ עוץ

באומטרקלאוס, באומגרט ליאורה הולכת לבית

הספר

2005נ

באומודןאבי, באומן שערות הזהב של השד

אגדות גרים כראי: 

לצד האפל של הנפש

2005ע

באוסאגהנד, באומן 2012סמתאגרף חיפושית

03-649998752' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:05

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

באזעובד-עםארוה, באזן 1987סצפע בידי

באטדני ספרים.ל. 'ג, באטלר 8ספראנסין

באךכנרתרד'ריצ, באך 1983נתעתועים

באךבוסתןרד'ריצ, באך 1973נונתן ליוינגסטון השחף'ג

באךמאוררד'ריצ, באך אין מקום שהוא רחוק

מדי

1979נ

באךכנרתרד'ריצ, באך הבריחה אל

הרפתקה: בטוח -הלא

אל הנפש

1996ס

באךכנרתרד'ריצ, באך 1987סגשר מעל ומעבר

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2013ס(1)יום האפס 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2008ס(3)גאון פשוט 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2008ס(2)האספנים 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2019סהתיקון

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2015נ(1)דו קרב 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2009ס(3)קר כקרח 

באלהד ארצידיוויד, י'באלדאצ 2000סהפרס הגדול

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2013ס(2..ון'ג)הנשכחים 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2007סלהציל את פיית

ספריתדיוויד, י'באלדאצ

מעריב

באל 1996סנשיא מעל החוק

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2012ס(5..קינג)האיש השישי 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2011ס(1...שו)כל האמת 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ 2008ס(1)מועדון הגמל 

באלמודןדיוויד, י'באלדאצ משחק השעות

(2...קינג)

2006ס

באלמודןדיויד, י'באלדאצ 2011סהמשפחה הראשונה

באלמודןדיויד, י'באלדאצ 2007ס(1)שבריר שנייה 

באנכתרה'וז'ז, באנק 2007סהשחיין

03-649998753' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:05

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

,כנרתאנדראה, באספילד

ביתן-זמורה

דביר, 

באס 2009סנולד תחת מיליון צללים

אח-ידיעותמייקל, באקלי

רונות

באק בלשיות: האחיות גרים 

מהאגדות

2011נ

בארעובד-עםחיים, באר -2018978-965-13סבחזרה מעמק רפאים
2700-1

בארעובד-עםחיים, באר 2014סחלומותיהם החדשים

בארעובד-עםחיים, באר 2010סאל מקום שהרוח הולך

בארעובד-עםחיים, באר 1987סעת הזמיר

בארעובד-עםחיים, באר -2007965-13סלפני המקום
1931-0

בארעובד-עםחיים, באר 1979סנוצות

בארמודןסידני בידל, בארוז :מאדאם מייפלאור 

החיים הסודיים של

סידני בידל בארוז

1987ס

יחדיודבורה, בארון

בשתוף

עם אגודת

הסופרים

באר 1969סילקוט ספורים

בארעובד-עםדבורה, בארון 1970סהגולים

,כנרתברונוניה, בארי

ביתן-זמורה

דביר, 

באר 2009סהקוראת בתחרה

בארניר-אריהדיב, בארי 1999עמחליף קידומת

בארכתראמה, בארנס מאמצת: (2)ילדת פרא 

כלב

2018נ

בארכתראמה, בארנס האחות: ילדת פרא 

הכי שובבה בעולם

2017נ

בארמודןוליאן'ג, בארנס 2012סתחושה של סוף

מחברותוליאן'ג, בארנס

לספרות

באר 2005סהתוכי של פלובר

בארביתן-זמורהוליאן'ג, בארנס -2010978-965ס'ורג'ארתור וג

517-637-7

03-649998754' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:06

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הקבוץון'ג', בארת

/המאוחד 

כתר

באר 1986סהאופרה הצפה

בארכתררולאן, בארת 2010סיומן אבל

בבלכתרגבי, בבלי מסע: ללא גבולות 

האופנוע הגדול

1995ס

בדנסימניםודי'ג,בדניץ 2005ססיפרתי לך פעם

בהטזימזון' שאילנה, בהט הקפוד הדוקר שהלך

לחפש חבר

1993י

בהרעם-אוראדוארד, בהר 1988עהקיסר האחרון

בהריסודרחלי, בהרל -2004.965-7190ימפלצולה
03-7

בואחרגולשיקו, בוארקי 2017סחלב שנשפך

בובעובד-עםמרטין, בובר מגילת: גוג ומגוג 

הימים

1983ס

,כנרתגולסרן, אולו'בודאיג

זמורה

בוד -978-965סהכלה מאיסטנבול

566-978-7

בוטכנרתברברה, בוטנר גברת גרים אוהבת

(ואני לא)ספרים 

-2010978-965י
517-761-9

בויחרגולקורגסן' ת, בויל -2004.965-7120סהמעגל הפנימי

48-9

בויחרגולקורגסן' ת, בויל -2012978-965-13סהנשים

2227-3

בוימשכלון'ג, בוין מת הפסים'הנער בפיג

אגדה: 

-2007965-482נ
452-3

בולביתן-זמורהפייר, בול 1983סהגשר על הנהר קוואי

בולדני ספריםאידית, בולברינג 2013נמאי-חודש עם אפריל

בולמשכלמיכאיל, בולגקוב -1999.965-448סהאמן ומרגריטה

679-2

הקיבוץמיכאיל, בולגקוב

המאוחד

בול 1989סהגוורדיה הלבנה

בולמשכלמיכאיל, בולגקוב סיפור: לב כלב 

מפלצתי

2002ס

בולעובד-עםמיכאיל, בולגקוב 1975סהשלג השחור

03-649998755' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:06

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

בולבבלמיכאיל, בולגקוב -2007978-965סרשימות של רופא צעיר

512-137-7

בולכתרשונה סינג, בולדוין -2002.965-07סמה שהגוף זוכר

1064-7

זמור-כנרתאדוה, בולה

דביר-ה

בול -2019978-965סבריכה עירונית

566-956-5

הקיבוץאדוה, בולה

המאוחד

בול דברים שאני יודעת על

'ר

2012ס

בוללוקוסיין'ג, בולז 2018סשתי גברות רציניות

הקיבוץבטיסט, בולייה

המאוחד

בול ואז לא תהיה עצוב עוד

סיפור: לעולם 

בספירה לאחור

-2017978-965-02ס
0836-3

בולניר-אריהדייב, בולינג 2010סגרניקה

בולמטראלכסנדרה, בולן 2013נמשאלה

בולעובד-עםרוברטו, בולניו -2011978-965-13סבלשי הפרא

2249-5

בולעובד-עםרוברטו, בולניו -2008978-965-13סכוכב רחוק

2062-0

בולעובד-עםרוברטו, בולניו 2015ס2666

בונבית-אחוזתמיכאל, בונד :דב ושמו פדינגטון 

עלילותיו האמתיות של

הדב מפרו המסתורית

-2008978-965נ

7340-27-1

בונכתרולדמר, בונסלס הדבורה מאיה

והרפתקאותיה

1977נ

בונענבלולדמר, בונסלס הדבורה מאיה

ואלכסנדר העכבר

1984י

ספריתסוזן, בונרס

פועלים

בונ 1983יפנדה

בוסכתרדודו, בוסי 2003ספרא אציל

בוסעובד-עםדודו, בוסי -2000.965-13סהירח ירוק בוואדי

1457-5

בוסכתרדודו, בוסי -2006965-07סאמא מתגעגעת למילים

1486-3

בוספןמישל, בוסי 2016סשתיים בגוף אחד

בוסמודןמילנה, בוסקט 2016סגם זה יעבור

03-649998756' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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בוסביתן-זמורהליאו, בוסקליה 1985עהאהבה

בופניר-אריה.ו. ד, בופה 2003סהתביעה

ספריתיעקב, ן'בוצ

פועלים

בוצ סשני חיי יעקב

בוצמשכליעקב, ן'בוצ -2003.965-511נהאיש שעבר דרך קירות

422-8

'בוצעובד-עםיעקב, ן'בוצ 1990סצבעים-עיוור

הקיבוץיעקב, ן'בוצ

המאוחד

'בוצ 2002סנחל חלב ותפוז דם

בורדביראברהם, בורג -2011978-965סאבישג

517-965-1

,כנרתאוליביה, בורדו

ביתן-זמורה

בור 2017סככה החיים יפים

אח-ידיעותאורנה, בורדמן

רונות

בור 2008נבודדה במערכה

בורמשכלאורנה, בורדמן -2014978-965נמלכה בעל כורחה

545-265-5

בורמטריין'ג, בורודייל 2013סספר האש

בורמודןפולט, ואה'בורז 1996יפרנקלין מבלגן

הקיבוץחורחה לואיס, בורחס

המאוחד

בור 1998סבדיונות

בורכתרחורחה לואיס, בורחס 1982סספר החול

בורעובד-עםיהודה, בורלא 1988סבלי כוכב

בורמסדהיהודה, בורלא סאשתו השנואה

בורמזרחי' מעודד, בורלא 1972ננמילי ושירים ועוד

בורמשכלעודד, בורלא :חיוך בכל פנה 

אנתולוגיה

-2005.965-511י

930-0

בורעובד-עםעודד, בורלא 2016יהמנגינה

הקיבוץעודד, בורלא

המאוחד

בור 1978יחברים טובים

בורעובד-עםעודד, בורלא הספר הגדול של עודד

בורלא

1989י

03-649998757' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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,כנרתמייקל, בורנסטין

ביתן-זמורה

בור -2018978-965נמועדון הניצולים

566-641-0

דפ-גרפאורתמר, לזר-בורנשטין

טל

בור 1992נקופיקו בכדורעף

בורדני ספריםתמר, לזר-בורנשטין 2004נקופיקו מלך הפטנטים

בורדני ספריםתמר, לזר-בורנשטין .ל"בגלי צה: קופיקו 

מפקד. קופיקו והפרפר

האוזים

1999נ

בורזלקןביץ' אתמר, לזר-בורנשטין 1963נקופיקו והתאומות

בורזלקןביץ' אתמר, לזר-בורנשטין 1975נקופיקו הפסנתרן

דפ-גרפאורתמר, לזר-בורנשטין

טל

בור ספיסי ומסתרי המדינה

-המטרה : שבדרך 

!דמשק

1989נ

בוריסודתמר, לזר-בורנשטין 1978נפופו נוסע להואי'צ

בוריסודתמר, לזר-בורנשטין 1975נקופיקו בטלויזיה

בורדני ספריםתמר, לזר-בורנשטין 2002נודו'קופיקו בג

בורדני ספריםתמר, לזר-בורנשטין 1999נקופיקו בכדורסל

בורדני ספריםתמר, לזר-בורנשטין כוכב זמר: "קופיקו 

לכלבים" נולד

2006נ

בורדני ספריםתמר, לזר-בורנשטין 1989נקופיקו הגננת

דפ-גרפאורתמר, לזר-בורנשטין

טל

בור 1989נאביב-קופיקו בתל

,כנרתיעקב, בורק

ביתן-זמורה

דביר, 

בור איך מוצאים חתול

שחור בחדר חשוך

-2013978-965ע

552-577-9

בורכתרבורשטיין דב -2012978-965-07סאחות שמש
2078-0

בורבבלדרור, בורשטין -2006965-512סהרוצחים

106-2

בורכתרדרור, בורשטין -2009978-965-07ססיפור: קרוב 

1703-2

בורבבלדרור, בורשטין -2004.965-512סערים תאומות

068-6

בושמודןוילהלם, בוש 1983ימקס ומוריץ

03-649998758' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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,כנרתפסבדונימוס, בוש

ביתן-זמורה

דביר, 

בוש שמו של הספר הזה

הוא סוד

2015נ

בותכתראיאן, בותבי 2018נספארקס

בזמכתרדייוויד, בזמוזגיס 2011סהעולם החופשי

ביאעם עובד.ס.א, ביאט -1996965-13סמלאכים וחרקים

1118-5

ביאדבירחיים נחמן, ביאליק ספורים: בתוך הגן 

לילדים מתורגמים

ומעובדים בידי חיים

כינס; נחמן ביאליק 

אוריאל אופק

1983נ

ביאדבירחיים נחמן, ביאליק 1971ישירים ופזמונות לילדים

הקיבוץיהואש, ביבר

המאוחד

ביב 1998סנוסע מעירו

ביבעובד-עםיהואש, ביבר 1982נכלב ציד משלי

ביוהכורסאסמואל, ביורק 2015סנוסעת ללא מלווה

הקיבוץאנדריאה, ביטי

המאוחד

ביט הדס המהנדסת בונה

שטותיקופטר

-2019978-965-02י
0887-5

בייעובד-עםפול, בייטי -2018978-965-13ספ"המשת
2722-3

בייכנרתון'ג, ביילי -2000965-286סון'אייריס וג

956-2

הקיבוץאשר, ביילין

המאוחד

ביי 2006סברנר בלונדון

אח-ידיעותזיו, ביילין

-רונות 

ספרי חמד

ביי -2017978-965ססוכנת במלכוד

564-408-1

בייכתרמאירה, ביין 1994יצברוח

ביימטרגריים, בייס 2003יבור המים

בילעובד-עםמקסים, בילר 2015סאסרה

,כנרתלורן, בינה

ביתן-זמורה

בינ הפונקציה השביעית

של השפה

-2018978-965ס

566-683-0

03-649998759' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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,כנרתלורן, בינה

ביתן-זמורה

דביר, 

בינ HHhH - היידריך המוח

של הימלר 

2012ס

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק ורקוד (2)ית 'ינג'ג

הנצחון

2006 נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק והאוצר (5)ית 'ינג'ג

המסתורי

2008נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק והכלב הכי (3)ית 'ינג'ג

חמוד בעולם

2006נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק הבנות נגד (1)ית 'ינג'ג

הבנים

2006נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק שחקנית (7)ית 'ינג'ג

כדורגל

2008נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק והפוני (8)ית 'ינג'ג

האבוד

2008נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק חשודה (4)ית 'ינג'ג

בגנבה

2008נ

בינספר לכלכריסטיאן, ביניק 2006נביביסיטר (6)ית 'ינג'ג

בינכתרמייב, י'בינצ -2014978-965-07סשבוע בחורף

2264-7

ביסכרמלסרחיו, ביסיו 2017סאלה היו השמים

ביסזיקיתסרחיו, ביסיו 2014סבורחסטיין

ר-ביאביבאמנון, רב-בי 2000סרומן מזדמן

ר-בימעייןאמנון, רב-בי 2003סחמש נשים

ין'ג, בירדזול

 

אח-ידיעות

רונות

ביר בנות פנדרוויק מרחוב

גרהאם

2010נ

ין'ג, בירדזול

 

בירמשכל בנות פנדרוויק מרחוב

גארדם

נ2009978-965-

482-814-7

בירכנרתרונדה, בירן -2011978-965עהכוח

552-052-1

בירכנרתרונדה, בירן 2007עהסוד

,כנרתמיקל, בירקגור

ביתן-זמורה

ביר -2010978-965סספריית הצללים

517-768-8

03-649998760' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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הקבוץיוסל, בירשטין

-המאוחד 

ספרי סימן

קריאה

ביר 1982סהמוטבים

הקיבוץיוסל, בירשטין

המאוחד

ביר 2004ססיפורים מאזור השלווה

אגדתו-ישראיוסי, בכר יוסי: הברוזון המכוער 

בנאי מספר

1985י

בלמודןברברה, בל 2002סעשר ממזרות

בלאביתן-זמורהשהרה, בלאו 2007סיצר לב האדמה

בלאביתן-זמורהשהרה, בלאו -2012978-965סנערות למופת

552-267-9

בלאביתן-זמורהשהרה,בלאו -2018978-965סהאחרות
566-732-5

בלאעובד-עםמין'בנג, בלאק הבלונדינית שחורת

תעלומה של: העיניים 

פיליפ מארלו

-2016978-965-13ס

2579-3

בלאעובד-עםמין'בנג, בלאק -978-965-13סשגיאות קטנות

2199-3

בלאעובד-עםמין'בנג, בלאק 2017סהמפתח שמתחת לאבן

בלאניר-אריה.'ר.'ג, בלאק :(5)איזור הצללים 

התחנה האחרונה של

רכבת השדים

1995נ

בלוביתן-זמורהסול, בלו 1984סדצמבר של הדקאן

בלוביתן-זמורהסול, בלו 1999סממשות

בלוביתן-זמורהסול, בלו -' הרפתקאות אוגי מרץ

1כרך 

1979ס

בלוביתן-זמורהסול, בלו 'הרפתקאות אוגי מארץ

2כרך - 

1979ס

-סימנים איימי, בלום

אח-ידיעות

-רונות 

חמד

בלו -2019978-965סאייריס ואווה

564-668-9

בלוכתרודי'ג, בלום 1992נסתם אחד

בלוביתן-זמורהודי'ג, בלום ?אתה שם, אלוהים

מרגרט, זאת אני

-978-965נ
566-938-1

03-649998761' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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בלוכתרודי'ג, בלום 1986נזה לא סוף העולם

בלוכתרודי'ג, בלום 1986נשילה הגדולה

בלוכתרודי'ג, בלום 2005נפשוש בריבוע

בלוכצמן-דבירודי'ג, בלום ?אתה שומע , אלוהים

זו אני מרגרט

1980נ

בלוכתרודי'ג, בלום 1986נסופר פשוש

,כנרתנה'ג, בלום

ביתן-זמורה

דביר, 

בלו 2008סאלה שמצילים אותנו

בלוביתן-זמורההילה, בלום -2011978-965סהביקור

552-169-6

בלוכתריואב, בלום 2011סמצרפי המקרים

בלוכתריואב, בלום המדריך לימים

הקרובים

2014ס

בלוביתן-זמורהפזית בן נון, בלום -2010978-965סאישה במידות טובות

517-859-3

בלוכתררות, בלומרט 1984סהצריח

בלואן-מילורנס, בלוק 1996סרצון העם

בלוכתרסטפן מריל, בלוק 2010ססיפור השיכחה

הקיבוץעמנואל, בלחסן

המאוחד

בלח 2017סA320אירבוס 

בליכנרתאארון, בליבי  :(2)לא רעים בכלל 

מבצע תרנגלת

-2018978-965נ
566-737-0

בליכנרתאארון, בליבי -2018978-965נ(1)לא רעים בכלל 

566-736-3

בליכנרתאדם, בליד :(5)השרביט והחרב 

ארקטין מפלצת השלג

-2015978-965נ
552-986-9

בליכנרתאדם, בליד :(2)השרביט והחרב 

אלגחון נחש הים

-2012978-965נ

552-012-5

בליכנרתאדם, בליד :(4)השרביט והחרב 

פרסון איש הסוס

-2014978-965נ
552-781-0

בליכנרתאדם, בליד :(3)השרביט והחרב 

עוגרם ענק ההרים

-2014978-965נ

552-697-4

03-649998762' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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בליכנרתאדם, בליד :(1)השרביט והחרב 

אשתפת דרקון הלהט

2012נ

בלימזרחי. מאניד, בליטון לשביעיה הסודית

(8)הידד 

1993נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון (7)השביעיה הסודית 

.חוקרת

1964נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון השביעיה הסודית

(13)נדהמת 

נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון בטירת (11)החמישיה 

המסתורין

1982נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון דוהרת (13)החמישיה 

!להרפתקאה

1982נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון השביעיה הסודית

(6)בולשת 

[1964]נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון נבורחת (3)החמישיה 

בלימזרחי' מאניד, בליטון בטירת (14)החמישיה 

המסתורין

1982נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון (16)החמישיה 

מסתבכת

נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון הרביעיה והתוכי בים

ההרפתקאות

1983נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון חבורת הבלשים

והכלב בתעלומת

המלכה השחורה

1981נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון השביעיה הסודית

(5)מתקדמת 

נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון יוצאת (2)החמישיה 

להרפתקאה

נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון חבורת הבלשים

והכלב בתעלומת

החתול המוזר

נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון חבורת הבלשים

והכלב בתעלומת

הבקתה השרופה

1976נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון חבורת הבלשים

והכלב בתעלומת הגנב

הבלתי נראה

1981נ
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בלימזרחיאניד, בליטון בעמק (17)החמישיה 

אשמדאי

נ

בלימזרחיאניד, בליטון השביעיה הסודית

(3)מצטינת 

1963נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון נהשביעיה הסודית

בלימזרחי' מאניד, בליטון חבורת הבלשים

והכלב בתעלומת

המחרוזת האבודה

1976נ

בלימזרחי' מאניד, בליטון השביעיה הסודית

מפתעת

1986נ

בליבית-אחוזתאניד, בליטון :(1)השביעיה הסודית 

יוצאת לדרך

-2011978-965נ
7340-79-0

בליאדללורן, בלייקלי 2017סהיהלום הגדול

בליאדללורן, בלייקלי 2017סמיסטר או

בלנכתר.מ.ר, בלנטין 1975נאי האלמוגים

בלפפןרלס'צ, בלפור -2014978-965סהאדריכל מפריז

545-790-2

הפק-גל-בןיצחק, בלפר

ות

בלפ האיש שידע לאהב

ילדים

2015נ

בלקכנרתהולי, בלק מסכת: (4)מגיסטריום 

הכסף

-2017978-965נ
566-547-5

בלקכנרתהולי, בלק יד: (2)מגיסטריום 

הנחושת

-2016978-965נ
566-297-9

בלקכנרתהולי, בלק מפתח: (3)מגיסטריום 

הארד

-2017978-965נ

566-547-5

בלקכנרתהולי, בלק מבחן: (1)מגיסטריום 

הברזל

-2015978-965נ

552-987-6

בלקמשכל'סייג, בלקווד -2018978-965נ(3)ינקס 'האש של ג

564-554-5

בלקמשכל'סייג, בלקווד -2017978-965נינקס'הקסם של ג

545-761-2

בלקמשכל'סייג, בלקווד -2014978-965נינקס'ג

545-761-2

בלקיבנהמגי, בלקול 1998יאנסטסיה
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אח-ידיעותסופי, בלקול

רונות

בלק תינוקות לא צומחים

על עצים

2016י

במהסיגליותיוליה, במה טפיטי והמסע לקצה

העולם

2016נ

הקיבוץמרית, בן ישראל

המאוחד

י-בן 2007סבנות הדרקון

נ-בןירדןמיכל, בן נריה -2004.965-90494סואפילו בשנתי

0-4

בנאמודןגברי, בנאי :אז מה היה לנו שם 

משפטים מחוזיים"

ממערכוני" מאוד

הגשש החיוור

2004ע

בנאמסדהיוסי, בנאי 1980יאנונימוס בלפי הגדול

בנאביתן-זמורהיוסי, בנאי כשאמא שלי היתה

מלכה

1996ס

א-בןעמיקםדן, אמוץ-בן 1968סלזכור ולשכוח

א-בןמציאותדן, אמוץ-בן 1975סתפוס כמה שאתה יכול

א-בןביתןדן, אמוץ-בן 1973סלא שם זין

א-בןביתן-זמורהדן, אמוץ-בן סיפורים פה סיפורים

שם

1982ס

א-בןביתן-זמורהגון, ארי-בן 2010סילדי הסקויה

א-בןאפיקיואב, ארי-בן כל הוורידים הולכים

אל הלב

2013ס

הקיבוץאבי, בסט-בן

המאוחד

ב-בן 2010ססחף

ספריתיעל, ברוך-בן

פועלים

ב-בן -2001.965-04נ!ילד, שחרר אותו
2442-3

הקיבוץנעמי, גור-בן

המאוחד

ג-בן בגלל עכבר הנפש של

אבא

2002נ

ג-בןראובנינעמי, גור-בן פהב-הב-ריקו הב-קו-קו

ג-בןראובנינעמי, גור-בן פרוצה חבר

ספריתנעמי, גור-בן

פועלים

ג-בן 1987יתבת הקלקולים
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,כנרתאושרת קוטלר, בנגל

ביתן-זמורה

דביר, 

בנג 1240סה מיה'איז

בנגכתראושרת קוטלר, בנגל סיפור שמתחיל

בדמעות

-2006965-07ס
1465-0

'בנגכתרקלואי, מין'בנג 2019סחיים לנצח

ד-בןכתרמישקה, דויד-בן אהבה אסורה

בפטרבורג

-2008978-965-07ס
1667-7

ד-בןמשכלמישקה, דויד-בן -2012978-965סיר'תחנה סופית אלג

545-139-9

,כנרתמישקה, דויד-בן

ביתן-זמורה

דביר, 

ד-בן 2015סאיפה מינה

ד-בןכתרמישקה, דויד-בן -2002.965-07סדואט בביירות

1106-6

הבט-משרדמישקה, דויד-בן

חון

ד-בן חיילים שמחים אנשים

כך-לא כל

1982ס

ד-בןמודןדתיה, דור-בן אבל אני תמיד נשאר

אני

2010פ

הקיבוץדתיה, דור-בן

המאוחד

ד-בן 1980נשירים שובבים

ד-בןמודןדתיה, דור-בן 2009יסבתא מינה מבנימינה

ד-בןמודןדתיה, דור-בן 2007פחרוזים טעימימים

ד-בןמודןדתיה, דור-בן 2010יבית משתף

האוניברסידתיה, דור-בן

טה

העברית

ד-בן 1985יתרנגלת או תרנגול

ד-בןכתרדתיה, דור-בן מה אתה, זבוב, זבוב

?יכול 

1994פ

ד-בןמודןדתיה, דור-בן 2016יתודה

ד-בןמודןדתיה, דור-בן 2007י?מי מדבר! הלו

ד-בןעצמיתשרון, דור-בן 2016סאבידות ומציאות

בנדבית-אחוזתאימי, בנדר טעמה העצוב של עוגת

הלימון

-2011978-965ס
7340-67-7

ד-בןקוויםאמנון, דרור-בן 2006סספק גורלי
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ד-בןמטרעילם, דרור-בן 2015יעוד ספור אחרון

בנזמשכלחגית, בנזימן -2000.965-448יהחיה עם הכיס

676-8

בנזדבירחגית, בנזימן 1998ישלגיה ואהבת הגמדים

בנזמודןחגית, בנזימן 1989יאגדה על כחל וורד

בנזדבירחגית, בנזימן 1985יכשנוסעים לארץ אחרת

אלן, בנט

 

אח-ידיעות

רונות

בנט 2008סהקוראת המלכותית

בייביסנונית, בנט

סמארט

בנט הספר שלי: סבתאלה 

ושל סבתא

2007י

סמא-בייביסנונית, בנט

רט

בנט הספר שלי: סבאלה 

ושל סבא

2007י

ספריתמשה, בנטוב

פועלים

בנט 1994נשחק אותה

בנטמטרים'ג, בנטון :3יומני הסודי ביותר 

האם אני הנסיכה או

?הצפרדע

2009נ

בנטמטרים'ג, בנטון :4יומני הסודי ביותר 

האם אני יפה גם

?מבפנים

2011נ

בנטמטרים'ג, בנטון :1יומני הסודי ביותר 

אני לא מאמינה שזה

קורה לי

2009נ

בנטמטרים'ג, בנטון :2יומני הסודי ביותר 

המכנסיים שלי

מכושפים

נ

בנטמטרים'ג, בנטון :5יומני הסודי ביותר 

האם גם מבוגרים הם

?בני אדם

2011נ

בנטמטרים'ג, בנטון :8יומני הסודי ביותר 

זאת לא אשמתי שאני

יודעת הכל

2013נ

בנטמטרים'ג, בנטון :12יומני הסודי ביותר 

בדיוק כמוכם)! אני

(אבל הרבה יותר טובה

2015נ

בנטמטרים'ג, בנטון :11יומני הסודי ביותר 

זאת יש-אולי בכל, טוב

על-לי כוחות

2014נ
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בנטמטרים'ג, בנטון :9יומני הסודי ביותר 

...עם חברים כאלה

עדיף להישאר לבד

2013נ

ים'ג, בנטון

 

בנטמטר (1)יומני הסודי ביותר 

:השנה השנייה

אולי די כבר. ספר-בית

?עם הדבר הזה

2015נ

ים'ג, בנטון

 

בנטמטר (3)יומני הסודי ביותר 

אף: השנה השנייה

אבל. אחד לא מושלם

.אני הכי קרובה לזה

2017נ

ים'ג, בנטון

 

בנטמטר (4)יומני הסודי ביותר 

מה: השנה השנייה

שאני לא יודעת עלול

לפגוע בי

2017נ

ים'ג, בנטון

 

בנטמטר (2)יומני הסודי ביותר 

:השנה השנייה

נחמדים הם-הממש

מעצבנים-ממש

2016נ

ספ-ידיעותאליעזר, יהודה-בן

רים

י-בן כל אהבותיו של

יהודה-אליעזר בן

-2018978-965ס

564-591-1

י-בןמסדהראובן, יוסף-בן 1979סמרמה

דייוד, בניוף

 

אח-ידיעות

רונות

בני 2008סעיר הגנבים

בניכתראמיר, בנימין מעשה שקרה ומותח

נורא

1985י

תשעולטר, בנימין

נשמות

בני 2016סרדיו בנימין

כ-בןכתריפה, כנען-בן -2007965-07סגם כי אלך

1520-7

כ-בןבית-אחוזתמיקי, כנען-בן הקרקס הגדול של

הרעיונות

-2011978-965ס

7340-75-2

כ-בןספראמיקי, כנען-בן חורים: אם החיטה 

במסך וירטואלי

-2006965-7379ס

01-6

כ-בןכתרעזי, כנען-בן 1988נאני ברק

כ-בןמסדהעזי, כנען-בן 1986נילד אחד רגיל

מ-בןאלישרעורך, .א, מרדכי-בן 1982ימאה אגדות ראשונות
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נ-בןקוראיםכרמלה, נון משה-בן מסע הפלאים של תרה

בארץ לא נודעת

2009נ

אח-ידיעותרן, נון-בן

-רונות 

ספרי חמד

נ-בן 2017סעכשיו יותר ברגש

נ-בןביתן-זמורהיונתן, נחום-בן 1991סוידוי

נ-בןכתרמיכל, נפתלי-בן 2019סבגד מאש

נ-בןכתרמיכל, נפתלי-בן -2015978-965-07סהמורה
2470-2

נ-בןכתריצחק, נר-בן 1980נידידי עמנואל ואני

הבט-משרדיצחק, נר-בן

חון

נ-בן 1978נקישונה

נ-בןכתריצחק, נר-בן 1989סתעתועון

נ-בןעובד-עםיצחק, נר-בן המסע הלילי הארוך

מבחר: הביתה 

סיפורים מאז ומעכשיו

-2013978-965-13ס
2355-3

נ-בןכתריצחק, נר-בן 1980נבעקבות מבעיר השדות

בנסנירםאן, בנסון -1998.965-501סהמגיפה

053-8

ע-בןשוקןאהוד, עזר-בן 1983נבעקבות יהודי המדבר

,כנרתאהוד, עזר-בן

ביתן-זמורה

דביר, 

ע-בן 2009סרומאן: ספר הגעגועים 

פ-בןכתראילה, פורת-בן 2019סהאישה שלא הייתה

צ-בןגווניםיעל, צבי-בן 2008סחתונה בשלג

בנקכנרתמליסה, בנק המדריך לנערות לציד

ולדיג

-2007.965-286ס
960-0

ספריתמליסה, בנק

מעריב

בנק -2006965-523סמקום קסום

037-6

אריאלה, בנקיר

 

אח-ידיעות

רונות

בנק אל- הזמן השבור 

העיר האפלה

2016נ

אריאלה, בנקיר

 

אח-ידיעות

רונות

בנק 2012נהזמן השבור

אח-ידיעותאיאן, בנקס

רונות

בנק 2000סשותפות לפשע
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בנקעובד-עםלין רייד, בנקס 1989נהאינדיאני בארון

,כנרתמאיה, בנקס

ביתן-זמורה

בנק -2015978-965ס(3)פיתוי מתוק 

566-131-6

,כנרתמאיה, בנקס

ביתן-זמורה

בנק -2018978-965ססוף סוף בטוחה

566-590-1

,כנרתמאיה, בנקס

ביתן-זמורה

בנק -2016978-965סלבטוח בך
566-318-1

,כנרתמאיה, בנקס

ביתן-זמורה

בנק -2015978-965ס(2)שכנוע מתוק 
552-992-0

בנקקוראיםמאיה, בנקס :(1)עוצרי נשימה 

הסתערות

2013ס

,כנרתמאיה, בנקס

ביתן-זמורה

בנק -2016978-965ס(1)שמור עלי 

566-213-9

,כנרתמאיה, בנקס

ביתן-זמורה

בנק -2014978-965ס(1)כניעה מתוקה 
552-904-3

בנקאי.אם.פיסטיבן, בנקס השיר שלא נגמר

בובספוג- לעולם 

מכנסמרובע

2008נ

בנקאי.אם.פיסטיבן, בנקס -משלוח מיוחד 

בובספוג מכנסמרובע

2008נ

בנקאי.אם.פיסטיבן, בנקס -קייטנת בובספוג 

בובספוג מכנסמרובע

2008נ

ש-בןמסדהמשה, שאול-בן 1965נילדי הבית המוזר

ש-בןכתררנה, שחר-בן 1987נחמישים ארטיקים

הקיבוץגבריאל, שמחון-בן

המאוחד

ש-בן הולכת עם כמון חוזרת

סיפורי: עם זעתר 

אהבה מרוקאים

2002ס

-בןמשכלגבריאל, שמחון-בן -2013978-965סנערה בחולצה כחולה

545-693-6

בסוכנרתלוק, בסון ארתור ונקמתו של

מלטזאר

2009נ

בצרמילואעודד, בצר המסע המופלא אל

כוכבא-לוחמי בר

1978נ

אח-ידיעותשאול, בצר

רונות

בצר 2014סבלש זמני

,בקפן.פרל ס, בק 2013ספיאוני

03-649998770' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:09

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

בקהפןף'ג, בקהאוס היקיקומורי והאחות

להשכרה

2013ס

בקממשכלפרדריק, בקמן 20149789655457סאיש ושמו אובה

285

ספ-ידיעותפרדריק, בקמן

רים

בקמ 2017סמארי היתה כאן-בריט

ספ-ידיעותפרדריק, בקמן

רים

בקמ סבתא שלי מוסרת

דרישת שלום וסליחה

2016ס

בקסמודןולי'ג, בקסבאום 2012סאחרייך

ברבראהרון, בר 1984נטריסטן ואיזולדה

ברמודןהלן, בר 2010סיומן

ברדני ספריםחנה, בר 1999יתעלומת האפיקומן

טל, בר

 

,ברמשכל -2011978-965סאדוני הבובות

545-173-3

ברסימניםליסה, בר 2015סצבעים נמלטים

שרבר-יוסףעמוס, בר

ק

בר 1992נפורץ המחסומים

ברכנרתעמוס, בר 1986יפטר והזאב

אח-ידיעותפטרישיה, בר

-רונות 

ספרי חמד

בר 1991סייד'ג

ברביתן-זמורהפנינה, בר 1999סקאל

אגדמעבד, רתם, בר יהברוזון המכוער

בראמכון אדלרתלמה, אב-בר דרכים: לגעת בחיים 

להתמודדות עם

מציאות בלתי מצויה

1992ע

בראאנתוני, בראון יבילי הקוסם

בראכנרתאנתוני, בראון לאן הולכות הדאגות

בלילות

2008י

בראעובד-עםף'ג, בראון 1994יסטנלי השטוח

בראמודןקסון'ג, בראון עצות טובות לחיים

טובים

1993ע

,כנרתדן, בראון

ביתן-זמורה

ברא -2018978-965סמקור

566-649-6

03-649998771' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:09

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

בראמודןדן, בראון 2010סהסמל האבוד

בראמודןדן, בראון 2013סהתופת

בראמודןדן, בראון 2003סי'צופן דה וינצ

בראמודןדן, בראון 2005סנקודת ההונאה

בראמודןדן, בראון מבצר: שם הצופן

דיגיטלי

2005ס

בראמודןדן, בראון 2004סמלאכים ושדים

בראאדםמרגרט ויז, בראון 1983פלילה טוב ירח

בראשלגיסנדרה, בראון 2000סשמחת הניצחון

אח-ידיעותפיטר, בראון

-רונות 

ספרי חמד

ברא -2019978-965סרובוטית על אי בודד

564-923-9

בראכנרתפיטר, בראון -2016978-965ימר טיגריס מתפרע

566-152-1

בראמטרפיטר, בראון 2011יהגן הסקרן

בראמודן- תמוז רוברט, בראונינג 1989יהחלילן מהמלין

צלטנרן'ג, בראינט

ספרים

ברא ספורו: שש נקודות 

של לואי ברייל

-2017978-965י
7362-44-0

א-ברלי לךדליה, אל-בר נמלך התעלולים

א-ברלילךדליה, אל-בר גלית הבלשית

ותעלומת המחברת

הגנובה

1996נ

א-ברלי לךדליה, אל-בר 1993נ3תמי מכתה י

הקיבוץעדינה, אל-בר

המאוחד

א-בר 1988יהמכנסים של סבא

ברבכתרמוריאל, ברברי 2009סאלגנטיות של קיפוד

ברבכתרמוריאל, ברברי 2017סחיי השדונים

ברגעובד-עםיונתן, ברג -2018978-965-13סהרחק מעצי התרזה

2731-5

ג-ברכתרערן, גיל-בר -2008978-965-07סברזל

1668-4

ברגכתרתמר, ברגמן 1980ישנים צוחקות

ברגעובד-עםתמר, ברגמן 1986נ"שמה"הילד מ

03-649998772' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:10

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ברגכתרתמר, ברגמן 1985ימחפשים את אסנת

הקיבוץפניה, ברגשטין

המאוחד

ברג 1975ישיר ידעתי

הקיבוץסמי, ברדוגו

המאוחד

ברד ככה אני מדברת עם

רומאן: הרוח 

2002ס

הקיבוץסמי, ברדוגו

המאוחד

ברד 2006סיתומים

ברדמודןון'ג, ברדט 2008סקעקוע בנגקוק

ברדמטראלן, ברדלי 2011סהגרדום בקרחת היער

ברדמטראלן, ברדלי המתיקות שבתחתית

הפאי

2009ס

ברדכתרטוני, ברדמן -2011978-965-07יהתינוק המשלם
1882-4

ברואגםמייקל, ברוד י?מי חמוד של אמא

ברומודןמרגוט, ברווין פרח חממה ותשעת

צמחי התשוקה

2010ס

אנני, ברוז

 

ברוכתר ורוח: (2)בין + אייבי 

הרפאים

-2013978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר 2012נ1בין +אייבי

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(6)בין + אייבי 

מכרחות לרקוד

-2014978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר למי: (7)בין + אייבי 

?יש רעיון

-2014978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(5)בין + אייבי 

מחפשות צרות

-2013978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(4)בין + אייבי 

מטפלות בשמרטפית

-2013978-965-07נ
2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(3)בין + אייבי 

שוברות שיאים

-2013978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(8)בין + אייבי 

מדווחות מהשטח

-2015978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(10)בין + אייבי 

פותרות תעלומה

-2016978-965-07נ

2263-0

03-649998773' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:10

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אנני, ברוז

 

ברוכתר :(9)בין + אייבי 

קובעות את הכללים

-2016978-965-07נ

2263-0

אנני, ברוז

 

ברוכתר 2017סהאמת שלנו

ספרעובד-עםעורכת, מירי, ברוך 1988יספר הלמה

ידיעותמקס, ברולייר

-אחרונות 

ספרי חמד

ברו הילדים האחרונים

בעולם

2019נ

ברונהרלואיס, ברומפילד -2018978-965סהאיש שהתאהב במוות

563-029-9

ברואדרבתיה, ברון 1988ניומנה של ענבל

ברומשכלאמילי, ברונטה 2008סאנקת גבהים

ברועופריםאמילי, ברונטה 2007נאנקת גבהים

ברומשכלשרלוט, ברונטה -2007965-482סיין אייר'ג

289-

ברוכנרתאווה, ברונסקי 2014סאדון מוצרט מתעורר

ברוהכורסאאלינה, ברונסקי תבשילים חריפים

מהמטבח הטטארי

2018ס

ברוהכורסאורה, ברוסגול -2011978-965נהרוח של אניה
545-511-3

מחברותרידיאן, ברוק

לספרות

ברו 2015סהימים שאחרי

ברוהכורסאסיקה'ג, ברוקמול 2013סמכתבים מסקאי

ברומסדהקרל, ברוקנר 1968נסדקו רוצה לחיות

ברומודןרלדין'ג, ברוקס 2012סאינדיאני בהרווארד

ברומודןרלדין'ג, ברוקס 2009סאנשי הספר

ברומודןרלדין'ג, ברוקס 2008ס'מארץ

ברוכתרפליסיטי, ברוקס 2013ידגנית הרופאה

ברוביתן-זמורהדורון, ברוש 2005סלחפש את אנה

אח-ידיעותמיכאל, זוהר-בר

-רונות 

ספרי חמד

ברז חדירת: בשם מר 

הנאצים לצמרת

וכניעתה" וריאל'ל"

לחרם הערבי

1996ע

03-649998774' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:10

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אח-ידיעותמיכאל, זוהר-בר

רונות

ברז :מול המראה האכזרית 

ישראל ברגע האמת

1990ע

ז-ברמגלמיכאל, זוהר-בר -2009978-965סרומן: אניגמה 
7226-27-8

ברזכתראמירה, ברזלי 1981נפילי והילי

,כנרתנפתלי, ברזניאק

ביתן-זמורה

דביר, 

ברז 2008סימים ספורים

ברטכנרתיין'ג, ברט 2002פבכפר

חנוך, ברטוב

 

הקיבוץ

המאוחד

ברט 2010נ?של מי אתה ילד

חנוך, ברטוב

 

ברטעובד-עם 1984סבאמצע הרומן

חנוך, ברטוב

 

ברטעובד-עם פרשת חקירה: הבדאי 

אחת

1975ס

חנוך, ברטוב

 

ספרית

מעריב

ברט 1988סשש כנפיים לאחד

חנוך, ברטוב

 

ברטביתן-זמורה -2003.965-517סרומן: מתום עד תום 
089-6

הקיבוץעמר, ברטוב

המאוחד

ברט 1988ספתיחת ציר

ברטמטרסי'ג, ברטון 2015סהמיניאטורות

ברטמטרסי'ג, ברטון 2017סהמוזה

תשעאדוארדו, ברטי

נשמות

ברט 2016סהחיים הבלתי אפשריים

בריביתן-זמורהמס מתיו'ג, ברי 2006נפיטר פאן

מקוביתן-זמורהמס מתיו'ג, ברי 2006נפיטר פאן בארגמן

,כנרתמקס, ברי

ביתן-זמורה

דביר, 

ברי 20149789655529סלקסיקון

050

ברימטרסטיב, ברי 2008סאוצר הטמפלרים

ברימטרסטיב, ברי 2013סנקמת דם בפריז

אח-ידיעותאן, בריברוקס

רונות

פו הדב 2001יסיפורים על טיגר

03-649998775' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:10

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ברימשכלק'ג, בריגס סיפור: ק וזינה 'ג

אמיתי של אהבה

-1998.965-448ס

476-5

ספריתנורמן, ברידוול

פועלים

ברי הכלב- קליפורד 

האדם הגדול

-2004.965-02י

0224-2

י-ברכתרחמוטל, יוסף-בר 1984יבקיץ זה יעבר

הקיבוץיהושע, יוסף-בר

המאוחד

י-בר 1979סאהבת נפש

י-ברכתריהושע, יוסף-בר 1985סאפיקורוס בעל כורחו

ספריתיהושע, יוסף-בר

מעריב

י-בר 1988סספורו של אדם רעב

ספריתיהושע, יוסף-בר

מעריב

י-בר 1991סגפרורים שרופים

י-ברביתן-זמורהיוסף, יוסף-בר :למי אכפת מחלומות 

רומן

2009ס

י-ברביתן-זמורהיוסף, יוסף-בר -2010978-965סתמרה

517-846-3

י-ברעובד-עםיצחק, יוסף-בר 1995סמזכרת אהבה

י-ברכתריצחק, יוסף-בר 1992סונוס

סנדי-תמירקריס, בריי

ק

ברי -2015978-965סשיר לאיזי ברדלי

7664-12-4

ברימודןמריון צימר, בריידלי 1993סהיער-בית

בריכנפייםל'רייצ, ברייט 2018יהאריה שבפנים

בריעובד-עםשושי, בריינר -2009978-965-13סספר הפרידות הגדול
2089-7

בריעובד-עםשושי, בריינר 2016סכתב סתרים

,כנרתביל, ברייסון

ביתן-זמורה

דביר, 

ברי ההיסטוריה הקצרה

של כמעט הכל

-2016978-965ע
566-278-8

בריאופוסדיויד, ברין 1999סגאות הכוכב

ברימעריבאנדרה, ברינק 2003סזכות התשוקה

בריעובד-עםשושי, ברינר -2007965-13סאהבה עברית

1871-6

בריכנרתקלין'ז, בריסקין 1984סהאוניקס

03-649998776' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:11

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ספריתחנה, ריבקין-בריק

פועלים

ברי 1970יהילדה מאטיופיה, גנט

,כנרתמישה, ברלינסקי

ביתן-זמורה

ברל 2008סבקצה המטוטלת

מ-ברדני ספריםמיה, מוחה-בר 1995יבארץ ההבעות

מ-ברדני ספריםמיה, מוחה-בר 1996פטיטולי

מחברותסבינה, ברמן

לספרות

ברמ אני שצללתי בלב

העולם

20149789655529ס

333

ברנזמורה ביתןון'ג, ברנדט :חצות בגן הטוב והרע 

סיפור מסוואנה

1998ס

,כנרתון'ג, ברנדט

ביתן-זמורה

ברנ עיר המלאכים הנופלים

סיפור עלייתו: 

בלהבות של בית

ה'האופרה לה פניצ

2007ס

,כנרתיוכי, ברנדס

ביתן-זמורה

ברנ -2018978-965סאדל
566-776-9

,כנרתיוכי, ברנדס

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ 2008ס'מלכים ג

,כנרתיוכי, ברנדס

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ 2012סהפרדס של עקיבא

אח-ידיעותיוכי, ברנדס

-רונות 

ספרי חמד

ברנ 2005סוידוי

הקיבוץיוכי, ברנדס

המאוחד

ברנ 1997סגמר טוב

אח-ידיעותיוכי, ברנדס

רונות

ברנ 2003סגרעינים לבנים

ברנמשכליוכי, ברנדס -2001.965-448סלכבות את האהבה

901-5

משכליוכי, ברנדס

2000

ברנ -1998.965-448סהגר
642-3

,כנרתיוכי, ברנדס

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ הנשים: שבע אימהות 

ך"הגדולות של התנ

-2010978-965ס
517-659-9

ברנכתרמק, ברנט 2017נ(2)נורא -הזוג הנורא

03-649998777' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ברנכתרמק, ברנט -2016978-965-07נ1הזוג הנורא 

2502-0

ברנכתרמק, ברנט 2018נ(3)הזוג הנורא מתפרע 

ברניסודסון'פרנסיס הודג, ברנט 1994נסוד הגן הנעלם

ברנמודןסון'פרנסיס הודג, ברנט 2010ננסיכה קטנה

ברנמודןפרנסיס הודסון, ברנט :סוד הגן הנעלם 

סיפור הסרט

1996נ

ברנעובד-עםברנלף 2013סחזיונות שווא

ברנניצניםמרלין, ברנס ההנאה: עומד על שלי 

מהילדות

1980נ

ברנכתרעמליה, ברנע -2008978-965-07סעם סגירת הגיליון

1655-4

,כנרתמאירה, גולדברג-ברנע

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ האוצר: (4)כראמל 

הצהוב

-2019978-965נ

547-026-4

,כנרתמאירה, גולדברג-ברנע

ביתן-זמורה

ברנ -2018978-965סמסעותי עם חמותי

566-666-3

,כנרתמאירה, גולדברג-ברנע

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ נער: (3)כראמל 

החידות

-2018978-965נ

566-680-9

ברנכנרתמאירה, גולדברג-ברנע 2015סמשפחה לדוגמה

,כנרתמאירה, גולדברג-ברנע

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ כמה רחוק את מוכנה

ללכת

-2011978-965ס

552-10-9

,כנרתמאירה, גולדברג-ברנע

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ 20149789655528נכראמל

930

,כנרתמאירה, גולדברג-ברנע

ביתן-זמורה

דביר, 

ברנ -2017978-965נהנקמה: (2)כראמל 

566-437-9

הקיבוץרוטראוט סוזנה, ברנר

המאוחד

ברנ 2017פאחות קטנה לאודי

ברנכתראילנה, ברנשטיין 2011סבקשתה האחרונה

ברנכתראורי, ברנשטין -2002.965-07סספק חיים
1092-2

03-649998778' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ברנביתן-זמורהסטן, ברנשטין הדבים הולכים

הספר-לבית

1984י

ברעעובד-עםניר, ברעם -2018978-965-13סיקיצה

2720-9

ברעעובד-עםניר, ברעם -2010978-965-13סאנשים טובים

2173-3

ברעכתרניר, ברעם -2006965-07סמחזיר החלומות

1428-6

,כנרתעוזי, ברעם

ביתן-זמורה

דביר, 

ברע -2009978-965סאין אהבה בעיר

517-499-1

,כנרתקרול', ברץ

ביתן-זמורה

דביר, 

'ברץ הילד שנגע באף של

נמר

-2013978-965ס

552-508-3

ברקמודןלינווד, ברקלי 2017סאין בית בטוח

ברקמודןלינווד, ברקלי 2009סקרוב מדי הביתה

ברקמודןלינווד, ברקלי 2008סבלי לומר שלום

ברקמודןלינווד, ברקלי 2010סמהלך לא מוצלח

ברקמודןלינווד, ברקלי 2011סביום שאיבדתי אותה

ברקמודןלינווד, ברקלי 2014סאל תפנה את מבטך

ברקמודןלינווד, ברקלי 2017סהבטחה שהופרה

ברקמשכלפט, ברקר -2003.965-511סהנער שחצה גבולות

152-0

ספריתיצחק, בשביס זינגר

מעריב

בשב 1995סמשוגע

בשבעובד-עםיצחק, זינגר-בשביס -2002965-13סהעבד

1570-9

בשבעובד-עםיצחק, זינגר-בשביס 1990סבחור הישיבה, ינטל

בשלכנרתיל'ז, בשלה החתול שלי הכי טפש

בעולם

2008י

ש-בתכתרחנה, שחר-בת 1993סריקוד הפרפר

הקיבוץחנה, שחר-בת

המאוחד

ש-בת 2002סהנערה מאגם מישיגן

הקיבוץחנה, שחר-בת

המאוחד

ש-בת :שם סירות הדיג 

שלוש נובלות

1997ס

03-649998779' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

גאזשוקןרנדה, גאזי -2007978-965-19סארבעה ברכבת

0728-9

גאלבית-אחוזתדיימון, גאלגוט 2016סבחדר זר

ספריתפול, גאליקו

פועלים

גאל 1990נני'ג

ספריתרונג, אנג'ג

מעריב

אנ'ג ספורן: ברבורי פרא 

של שלוש בנות סין

1994ס

אס'גכתרבאלי קאור, אסוואל'ג סיפורים ארוטיים

אביות'לאלמנות פנג

2019ס

גארמודןאן, גארווין 2016סשנת הכלב

גארמעריברומן, גארי 2015ספסבדו

ספריתרומן, גארי

פועלים

גאר 1988סהבטחה עם שחר

גארלדורירומן, גארי סLליידי 

ספריתרומן, גארי

מעריב

גאר 1985סלאור אשה

גארעובד-עםרומן, גארי 1981סעפיפונים

ספריתרומן, גארי

מעריב

גאר 1988סהמלתחה גדולה

גארעובד-עםרומן, גארי -2018978-965-13סחיבוק גדול
2684-4

ספריתרומן, גארי

מעריב

גאר כאן פג תוקף! עצור

כרטיסך

1988ס

תשעדייוויד, גארנט

נשמות

גאר 2017סמאישה לשועלה

גארמודןימס פין'ג, גארנר :פוליטיקלי קורקט 

אגדות ילדים בלשון

נאור-סגי

1995ס

גביפועליםנטעלי, גבירץ 2017ייולנדה דה מיאו

גבלכנרתדיאנה, גבלדון .משב של שלג ואפר

2חלק 

-2019978-965ס
566-941-1

,כנרתדיאנה, גבלדון

ביתן-זמורה

דביר, 

גבל -2018978-965סלעמוד או ליפול

566-721-9

03-649998780' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

,כנרתדיאנה, גבלדון

ביתן-זמורה

גבל 2018סון ויד השטן'לורד ג

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2009סנוכרייה

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2016ס'חלק א. תופי הסתיו

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2015סנוסעת מעבר לאוקיינוס

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2012סשפירית בענבר

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2015סנוסעת מעבר לזמן

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2016ס'חלק ב. תופי הסתיו

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2017ס1חלק . הצלב הבוער

גבלכנרתדיאנה, גבלדון .משב של שלג ואפר

1חלק 

-2018978-965ס
566-657-1

גבלכנרתדיאנה, גבלדון 2017ס2חלק . הצלב הבוער

גבעגבע' ססיגל, גבע :סוף העולם שמאלה 

מסע אופנוע ביבשת

החמישית

1998ס

גברביתן-זמורהאסף, גברון 2006סתנין פיגוע

,כנרתפאביו, דה'ג

ביתן-זמורה

דה'ג :יש תנינים בים 

סיפורו האמיתי של

אנאיאטולה אכברי

-2011978-965ס

552-126-9

ספריתעמי, גדליה

פועלים

גדל 2018נעגורים של שלום

גדלמשכלעמי, גדליה -2008978-965נהאהבות של אוריה
482-719-5

עמי, גדליה

 

גדלדביר 1980ניומן נעורים

עמי, גדליה

 

גדלכתר 2006נאוריה יוצאת למלחמה

עמי, גדליה

 

גדלמשכל -2003.965-511ננעמת לי מאוד
331-0

עמי, גדליה

 

הקיבוץ

המאוחד

גדל 2013נכנף שבורה

עמי, גדליה

 

הקיבוץ

המאוחד

גדל 1998נילדה של ספרים

עמי, גדליה

 

הקיבוץ

המאוחד

גדל 1998נמנגינה שאין לה סוף

03-649998781' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

עמי, גדליה

 

גדלכרטא 2009נהעד האחרון

עמי, גדליה

 

גדל ננסיכה מכבה שרפות

עמי, גדליה

 

הקיבוץ

המאוחד

גדל תעלומת האופנים

הגנובים

2016נ

גהוכנרתאמיטאב, גהוש 2003סארמון הזכוכית

וא'גניר-אריהסטיבן, ואן'ג הכובען המטורף ואייזק

התופעות: ניוטון 

המוזרות של המוח

2002ע

וא'גניצניםאמי'ג, וב'ג :מסעות בשמי הליל 

מדריך לכוכבי הרקיע

1980נ

גובכנרתענת, גוב -2014978-965פשאול הטרקטור

552-883-1

וב'גאסטרולוגליל'ובראן ח'ג, ובראן'ג מבחר: מלב אל לב 

מיצירותיו

2015ס

גובעורכת, נורית, גוברין -קפה חם בבוקר 

ספורים עבריים על

זוגיות

1995ס

הספריה.ניקולאי ו, גוגול

החדשה

גוג 1992ססיפורים פרטבורגיים

גודכתרלורן, גודה -2007965-07סהשמש של בני סקורטה
1502-9

גודמשכליסון'ג, גודוין -2006965-482סחוכמת הסריס

285-7

גודמשכלאלגרה, גודמן -2010978-965סאינטואיציה

545-036-1

גודדבירמיכה, גודמן הרעיונות :67מלכוד 

מאחורי המחלוקת

שקורעת את ישראל

2017ע

וה'גשלגיאיריס, והנסון'ג 2010סהתגלית המסוכנת

אנה, גוואלדה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

גוו 2011נ קילו של תקוה35

גוומשכלשילפי סומאיה, גוודה -2011978-965סהבת הסודית

545-157-3

03-649998782' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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גווכנרתאנה, גוולדה -2003.965-517סאהבתיה

044-6

גוזעובד-עםמרק, וזף'ג 1987סחסלו את פוטיומקין

צלטנרבנדיקט, גוטיה

ספרים

גוט 2007פתאטרון החווה

גוטעובד-עםפדרו חואן, גוטירס הטרילוגיה המלוכלכת

של הבאנה

-2005.965-13ס

1755-8

גוטמשכליחיאל, גוטמן -2009978-965סתיק תפור
482-882-6

גוטיבנהנחום, גוטמן 1984נשביל קליפות התפוזים

גוטדבירנחום, גוטמן בארץ לובנגולו מלך

אבי עם המטבולו, זולו

;אשר בהרי בולויה 

הרפתקאות-מסע

מסופר, באפריקה

ידי נחום-ומצויר על

גוטמן

י

גוטביתן-זמורהאמיר, גוטפרוינד 20149789655529סאגדת ברונו ואדלה

029

גוטביתן-זמורהאמיר, גוטפרוינד 2016סהר האושר

גוטביתן-זמורהאמיר, גוטפרוינד 2000סשואה שלנו

גוטביתן-זמורהאמיר, גוטפרוינד 2005סקצת אחר כך, העולם

,כנרתאמיר, גוטפרוינד

ביתן-זמורה

דביר, 

גוט 2013סמזל עורב

גוטביתן-זמורהאמיר, גוטפרוינד 2002סאחוזות החוף

ספריתקרין, גוטרופ

פועלים

גונ 1979פרוני עכברוני

גוטמודןדיויד, גוטרסון 1998סשלג יורד על ארזים

וי'גמודןמלאלאי, ויה'ג אישה בין אדוני

סיפורה יוצא: מלחמה 

הדופן של אפגנית

שהעזה להרים את

קולה

2010ס

מחברותימס'ג, ויס'ג

לספרות

וי'ג 1992סיוליסס

וי'געובד-עםימס'ג, ויס'ג 1981יהחתול והשטן

03-649998783' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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וי'גכנרתויליאם, ויס'ג הספרים המעופפים

המפלאים של מר

מוריס לסמור

-2013978-965י

552-552-6

גולמודןמיטש, גולאנט 1996ימתר להתביש

גולאלישרשלי, גולד 1978ננער הפילים

גולעם-אורהרב, גולדברג 1980עמילכוד ושמו גבריות

גולעובד-עםחנה, גולדברג -2018978-965-13פאלו הייתי קוף

2685-1

הקבוץחנה, גולדברג

המאוחד

גול 2012יספגטי

הקיבוץחנה, גולדברג

המאוחד

גול 2001ידמעות ורדות

גולכתרחנה, גולדברג -2000.965-07סאף מלה על אהבה

0899-5

גולכתרחנה, גולדברג -2007978-965-07סדיבה

1578-6

גולכתרחנה, גולדברג -2002.965-07סכשהחיים יתחילו
1135-

גולכתרחנה, גולדברג -2012978-965-07סאהובי הלא ידוע
2019-3

גולפועליםלאה, גולדברג 2016ישר הילדים

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול -2010978-965-02סרומן גנוז: אבדות 
0551-5

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול :מלכת שבא הקטנה 

ספור מחיי ילדים עולים

1990נ

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 2013ימר גזמאי הבדאי

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1970יצריף קטן

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1979נידידי מרחוב ארנון

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול -2005965-02יכובע קסמים

0315-

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1977ידירה להשכיר

03-649998784' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1973ננסים ונפלאות

ספריתלאה, גולדברג

-פועלים 

הקבוץ

המאוחד

גול מה אבשל

?צהרים-לארוחת

-2009978-965-02י
0520-1

ספריתלאה, גולדברג

-פועלים 

הקבוץ

המאוחד

גול 2005יהילד הרע

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 2016פאיה פלוטו

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1987יבארץ סין

גולפועליםלאה, גולדברג 1976ימה עושות האילות

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1977ימר גוזמאי הבדאי

ספריתלאה, גולדברג

פועלים

גול 1994פאיה פלוטו

אח-ידיעותקרנית, גולדווסר

רונות

גול 2011סהדרך אליך

גולעובד-עםויליאם, גולדינג 1965סבעל זבוב

אח-ידיעותגליה, גולדמן

רונות

גול 2010סנעבור את זה יחד

גולכתרויליאם, גולדמן 2018נהנסיכה הקסומה

גולמשכלארתור, גולדן -1998.965-448סזכרונותיה של גיישה

515-

גולמסדה.ש, גולדן 1994יאגדות מארץ סין

שי, גולדן

 

גולביתן-זמורה 2008סהבן טוב

גולמשכלאלון, גולדשטין -2011978-965יהמגדל של עלמא

545-243-3

ספריתעמית, לירן-גולדשטין

פועלים

גול -1998.965-04נגילוי סודות

2381-8

גולכנרתלירן, גולוד 2014סעבודת אדמה

03-649998785' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:12

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ול'גבית-אחוזתמירנדה, ולי'ג אף אחד לא שייך לכאן

יותר ממך

2008ס

,כנרתמירנדה, וליי'ג

ביתן-זמורה

דביר, 

ול'ג -2016978-965סהאיש הרע הראשון

566-272-6

גולמטרדניאל, גולמן 1997עאינטליגנציה רגשית

צלטנראבירמה, גולן

ספרים

היש 2018יאנה טיכו: הישראליות

גולביתן-זמורהאבירמה, גולן -2018978-965יעץ במדבר

566-812-4

גולמשכלאבירמה, גולן -2005.965-511יגמדצוב

942-4

גולעובד-עםאבירמה, גולן שיחות עם: על עצמן 

נשים בעשראל

1988ע

הספריהאבירמה, גולן

החדשה

גול 2008ססימני חיים

גולכנרתאבירמה, גולן 2012ינעמי ואפרוח לא

הספריהאבירמה, גולן

החדשה

גול 2004סהעורבים

,כנרתאבירמה, גולן

ביתן-זמורה

דביר, 

גול 2006יבועות הסבון של גלי

,כנרתאבירמה, גולן

ביתן-זמורה

דביר, 

גול 2008יהחתול שדפנה רוצה

הקיבוץאבירמה, גולן

המאוחד

גול 2013סאשה זרה

,כנרתאבירמה, גולן

ביתן-זמורה

גול -2017978-965יאולי יבוא סנאי

566-525-3

גולכנרתשמאי, גולן ואם אתה מוכרח

לאהוב

2008ס

גולכתרדפנה, עגנון-גולן 2002ע?איפה אני בסיפור הזה

אח-ידיעותקלין'ג, ולס'ג

רונות

ול'ג פרדי: כוח דפאטו 

על-גבור

2012נ

,כנרתמושיק, גולסט

ביתן-זמורה

דביר, 

גול שודדי המפרש השחור

מבצר העבדים: (1)

-2019978-965נ

566-946-6
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ארנסט הנס, גומבריך

יוסף

גוממשכל היסטוריה של העולם

לצעירים מכל הגילים

-2009978-965נ

482-305-5

ספריתציפי, גרוס-גון

מעריב

-גון 1992נכאן זאת לא קיטנה

הקיבוץציפי, גרוס-גון

המאוחד

גון 2016נפעם היינו משפחה

,כנרתאיילת, גושן-גונדר

ביתן-זמורה

דביר, 

גונ 2012ס'מרקוביץ, לילה אחד

ונ'גהכורסא'ברנדן ו, ונס'ג -2013978-965סהאביב שבלב

545-536-6

דיאנה ווין, ונס'ג

 

ונ'גגרף 2010נהמהלכים בקצוות

דיאנה ווין, ונס'ג

 

ונ'גכתר 2005נהטירה הנעה

דיאנה ווין, ונס'ג

 

ונ'גגרף 2009נר'הבריון של ארצ

לויד, ונס'ג

 

ונ'גמודן כאן בקצה העולם

אנחנו לומדים לרקוד

2010ס

לויד, ונס'ג

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

ו'ג 2007סמיסטר פיפ

קלי, ונס'ג

 

ספ-ידיעות

רים

ונ'ג 2012סהאשה ששמעה צבעים

מחברותאדם, ונסון'ג

לספרות

גונ -2013978-965סבנו של אדון היתומים

552-545-8

,כנרתין'ג, ונסון'ג

ביתן-זמורה

דביר, 

ונ'ג -2011978-965סהמתנה העשירית

552-132-0

ונ'גמודןקרוקט, ונסון'ג 2009פאהרן והעפרון הסגול

גונעובד-עםקרוקט, ונסון'ג פאהרן והעפרון הסגול

ונ'גכתרואה'סיימון צ, ונסטון'ג 2019סבית הרעיות

גונאגםחוויאר, גונסלס 2007סהכתר החמישי

איבן, רוב'גונצ

'אלכסנדרוביץ

מחברות

לספרות

גונ -2012978-965סרומן: אובלומוב 

552-471-0
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וס'גכתר'ברברה מ, וסי'ג -2005965-07י?אתה אוהב אותי, אבא

1409-

גורכתרבתיה, גור רצח: לינה משותפת 

בקבוץ

1991ס

גורכתרבתיה, גור 1991סמוות בחוג לספרות

גורכתרבתיה, גור 1988סרצח בשבת בבוקר

גורכתרבתיה, גור -2004.965-07סמצלמים, רצח

1281-

גורכתרבתיה, גור -2000.965-07נמרגל בתוך הבית

0935-5

גורכתרבתיה, גור 1994סלא כך תיארתי לי

גורכתרבתיה, גור -2000.965-07סמבט כחול
0891-

,כנרתדורית מיה, גור

ביתן-זמורה

דביר, 

גור :(2)הסייר העשירי 

מלכודת הסיטרונים

-2019978-965נ

566-863-6

,כנרתדורית מיה, גור

ביתן-זמורה

דביר, 

גור :(1)הסייר העשירי 

מכת ברק

-2017978-965נ

566-399-0

גורמוטה, גור 1971נעזית בארמונות קהיר

הסוכנותמוטה, גור

היהודית

גור 1971נעזית הכלבה הצנחנית

ספריתיהודה, אריה-גור

פועלים

גור 1983נתעלולי טלי

ור'גבית-אחוזתמרגרט', ורג'ג :הנרי השמיני , אני

יומנו האישי של מלך

עם הערות מאת ליצן

החצר שלו

-2010978-965ס
7340-52-3

גורראש צעיראלי, גורדון תעלומת הליצן

המסתורי

1994נ

גורהארץ-מלחעידן, גורדון 2016סאפקט השוקולד

גורמשכלרודריק, גורדון -2011978-965נקרוב יותר

545-057-6

גורמשכלרודריק, גורדון -2008978-965נמנהרות

545-057-6

03-649998788' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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גורמשכלרודריק, גורדון -2009978-965נמעמקים

482-776-8

גורמשכלרודריק, גורדון -נפילה חופשית 

מנהרות

-2010978-965נ
545-057-6

גורעובד-עםנדין, גורדימר 1981סכבוד-אורח

גורמסדהרחל, גורדין 1988נידידי ראי

ור'גכתרפאולו, ורדנו'ג 2019סלטרוף את השמיים

ור'גכתרפאולו, ורדנו'ג סהגוף האנושי

ור'גכתרפאולו, ורדנו'ג בדידותם של

המספרים הראשוניים

-2010978-965-07ס

1660-0

גורשוקןיוסטין, גורדר רומן: עולמה של סופי 

על תולדות הפילוסופיה

1996נ

גורעובד-עםיצחק גורמזנו, גורן 1978סקיץ אלכסנדרוני

גורעובד-עםיצחק גורמזנו, גורן 1986סבלאנש

גורמשכלרן, גורן -2011978-965סורטיגו

545-195-5

גורניב.ש, גורפינקל :עלילותיה של טובה 

מפרשת חייה של נערה

אחת

1967נ

גורעובד-עםמקסים, גורקי סהאוניברסיטאות שלי

גושאופוסאמיטב, גוש -2012978-0-312סים של פרגים
42859-4

גותמשכלגיל, גותיה ילדה, ילד

מפלצת-וחתול

נ2010978-965-
545-149-8

הקיבוץתנחום, גיא

המאוחד

גיא :מלחמת השוקולד 

הרפתקאות דני וסוסון

1977נ

יא'גבית-אחוזתמא, יאן'ג -2008978-965סהסופר שגילגל אטריות

7340-30-1

גיבמשכלקמילה, גיב -2008978-965סהקול של תלמה

511-390-7

גיבאופוסקמילה, גיב -20070-385סהמתיקות שבבטן

66017-0

תשעסטלה, גיבונס

נשמות

גיב 2017סחוות קולד קומפורט
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אח-ידיעותפרנסואז דה, גיבר

-רונות 

ספרי חמד

גיב ספר השאלות הראשון

שאלות: שלי 

פילוסופיות לילדים

-2014978-965נ

545-703-2

גידכתרמלני, גידיאון נשים נשואות לא

מדברות על אהבה

-2012978-965-07ס
2057-5

,כנרתאורית, גידלי

ביתן-זמורה

גיד -2018978-965יאנשים נגעו בירח
566-592-5

,כנרתאורית, גידלי

ביתן-זמורה

דביר, 

גיד 2015ינונה ומחק האויר

,כנרתאורית, גידלי

ביתן-זמורה

דביר, 

גיד -2011978-965ינונה קוראת מחשבות
552-147-4

ספ-ידיעותמאי, יה'ג

רים

יה'ג 2015סמפוענח

גיזיבנהנאוה, גיזנברג 1999פ?מי נתן לי נשיקה

אח-ידיעותאמיטי', גייג

-רונות 

ספרי חמד

גיי 2015סשרודר

סוסמודןתיאודור סוס, גייזל 2002פהימים הצבעוניים שלי

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 1979יחתול תעלול

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל שגנב את חג' הגרינץ

המולד

2019י

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל אם יוצאים מגיעים

למקומות נפלאים

1992י

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 1994ייום הלדת שמח

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 1996יהלורקס

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל זרע הביפולו ועוד

ספורים אבודים

-2012978-965-07י
2072-8

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 1970יאדון בו עושה מו

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 1979יהקבים של המלך

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל C1979יחתול תעלול חוזר

סוסמודןתיאודור סוס, גייזל 2002פספר העין

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל רחוב תות ספור לא

פשוט

1990י

03-649998790' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 1994ילילה טוב

סוסמודןתיאודור סוס, גייזל 2001יבום-גיל בר

סוסמודןתיאודור סוס, גייזל הידד ליום שונשוני

!מיחד

2001י

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל 2002יים'הסניצ

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל רוצה להיות מנהל גן

חיות

2006י

גייכתרתיאודור סוס, גייזל 1982ילא רעב ולא אוהב

סוסדבירתיאודור סוס, גייזל 1991ייאצק הצב

סוסכתרתיאודור סוס, גייזל המלחמה האיומה על

החמאה

י

,כנרת'קווין פ, גייל

זמורה

גיי הסיפור: י שלי 'טואיצ

שטרם סופר

-2019978-965ס

566-998-5

גייעובד-עםוילארד, גיילין האותות: רגשות 

החיוניים לנו

1981ע

גייהכורסאניל, גיימן אוקיינוס בקצה

המשעול

-2014978-965ס
545-713-1

אח-ידיעותא ל, יימס'ג

רונות

יי'ג חמישים גוונים של

אופל

2012ס

אח-ידיעותא ל, יימס'ג

רונות

יי'ג חמישים גוונים של

אפור

2012ס

ספ-ידיעותא ל, יימס'ג

רים

יי'ג חמישים גוונים של

שחרור

2013ס

אח-ידיעותא ל, יימס'ג

-רונות 

ספרי חמד

יי'ג GREY (1): חמישים 

 - גוונים של אפור

סיפורו של כריסטיאן

-2015978-965ס
564-149-3

אח-ידיעותא ל, יימס'ג

-רונות 

ספרי חמד

יי'ג חמישים: (2)אופל 

-גוונים של אופל 

סיפורו של כריסטיאן

-2018978-965ס

564-712-9

יי'גשלגיוליה'ג, יימס'ג 2006סמחיר האהבה

הקיבוץהנרי, יימס'ג

המאוחד

יי'ג שלוש: מיזבח המתים 

נובלות

1989ס

,כנרתמוניקה, יימס'ג

ביתן-זמורה

יי'ג -2016978-965סמכור לחטא

566-313-6

יי'גקוראיםפיטר, יימס'ג 2011סעקבותיו של מת

03-649998791' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

גיימזרחי' מאולי, גייסלר -עגל -דוקטור כדור

ותרופת האמץ

2008י

גיימזרחי' מאולי, גייסלר -עגל -דוקטור כדור

ותרופת הצחוק

2007י

גיימודןנועה, גייר 2010יפוצקי

גילדני ספריםחיה, גילאור 1998יחגיגה בגשם

,כנרתאליזבט, גילברט

ביתן-זמורה

גיל -2011978-965סלירות בציפורים

552-033-0

,כנרתאליזבט, גילברט

ביתן-זמורה

דביר, 

גיל ,להתפלל, לאכול

מסע אחד של: לאהוב 

אישה אל עצמה

הודו, באיטליה

ואינדונזיה

2008ס

,כנרתאליזבט, גילברט

ביתן-זמורה

דביר, 

גיל -2010978-965סלהתחתן
517-662-9

,כנרתאליזבט, גילברט

ביתן-זמורה

דביר, 

גיל -2010978-965סגברים קשוחים
517-906-4

גילפןרות, גיליגן תשעה קיפולים יוצרים

ברבור נייר

2017ס

גילמטררותי ויטל, גילעד לילי בארץ הבגדים

הקטנים מדי

-2002965-509י

275-5

גילכנרתרותי ויטל, גילעד 2007נאורי ואבן הים

גילקרןרותי ויטל, גילעד הפחד לדרוס שליח

פיצה

2014נ

גינביתן-זמורהיוסי, גינסברג 1985סי'בחזרה מטואיצ

גינביתן-זמורהיוסי, גינסברג 2008סי'בחזרה מטואיצ

הקבוץליזה, גינצבורג

המאוחד

גינ 2005סמצפה לסופה

הקיבוץנטליה, גינצבורג

המאוחד

גינ שלושה: קולות הערב 

רומאנים קצרים

1994ס

הקיבוץנטליה, גינצבורג

המאוחד

גינ 1998סהעיר והבית

גינעובד-עםנטליה, גינצבורג 1988סלקסיקון משפחתי

03-649998792' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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הקיבוץנטליה, גינצבורג

המאוחד

גינ ארבעה: ולנטינו 

רומנים קצרים

2001ס

הקיבוץנטליה, גינצבורג

המאוחד

גינ רומאן: ככה זה קרה 

קצר

2005ס

גיפמשכלפגי, גיפורד מוקסי מקסוול לא

אוהבת את סטיוארט

ליטל

-2014978-965נ

545-697-4

גירמשכלמאיר, גירונדי :מיליזילדה היפה 

אביבית-רומנסה תל

-2002965-511ס

324-8

ספריתנעמי, גל

מעריב

גל 1994סרי'הרומן של רות וג

גלאמודןיגאל, גלאי 1987סבגד גוף

גלאתמוזיגאל, גלאי 1980ס היה גשום1969סתיו 

גלאפןדניאל, גלארה 2014סזקן ספוג דם

אח-ידיעותשולמית, גלבוע

-רונות 

ספרי חמד

גלב 2000סארבעה גברים ואשה

אח-ידיעותשולמית, גלבוע

רונות

גלב 2003סדרך עלמה

הקיבוץשולמית, גלבוע

המאוחד

גלב 2005סאשה קטלנית

הקיבוץשולמית, גלבוע

המאוחד

גלב 1993סהשקר הרביעי

גלבזהב-דגרוני, גלבפיש 2015נאגם הצללים

גלבעובד-עםתמר, גלבץ 2012סהמתים והחיים מאוד

גלבחרגולתמר, גלבץ -2006965-7120סמקופלת

83-7

הקיבוץעפרה, אבני-גלברט

המאוחד

גלב 2015נקירות שלא רואים

עפרה, אבני-גלברט

 

גלבצמרת 2001ישפנזמר

עפרה, אבני-גלברט

 

הקיבוץ

המאוחד

גלב 2003נסוד הבית הוורוד

עפרה, אבני-גלברט

 

גלב 2005נהמכוערים של דניאל

03-649998793' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:14

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אח-ידיעותרוברט, גלבריית

רונות

גלב 2014סקריאת הקוקיה

ספרירוברט, גלבריית

עליית הגג

גלב 2017סדרך הרשע

ספרירוברט, גלבריית

עליית הגג

גלב 2015סתולעת משי

גלוכנרתיעל, גלוברמן 1996סמנענע את העץ

ח-גלמודןרבקה, חן-גל 2009סהפרעות אטמוספריות

גלטכתרדניאל, גלטאואר 2011סכל שבעת הגלים

גלטכתרדניאל, גלטאואר 2010סטוב נגד רוח הצפון

גליכנרתדבי, גליורי :ספורים לפני השנה 

אגדות ומשלים עם

קריצה

2005י

גליכתרגבי, גלייכמן 2014סשיקוי חיי הנצח

ספריתימס'ג, גליק

מעריב

גלי 1991עמדע חדש נוצר: כאוס 

גלנמשכלפול, גלנון נ2009978-965-בולמוספר

482-913-7

גלסכתבמרק, גלסניק 2014ס48נביאים 

גלעמודןיהודה, גלעד האינדיאנים, החליל

ואני

1991י

.ביעקב, גלעד

ליכטנפלד

גלע 1983ס3.6.49פרנסואה 

גלעעובד-עםעורך, משה, גלעד 16: געגועים לשינויים 

סיפורי מסע ישראליים

-2005.965-13ס

1750-7

גלשדני ספריםרבקה, גלשטיין 2001נמבחן רשל

מב'גכתרמ"ו, מבנקו'ג -2013978-965-07סמתנת האפלה

2187-9

גמבכתרקיארה, גמברלה האורות בבתים של

אחרים

2012ס

זמור/אלפאארתור, נוב'ג

ביתן-ה

גנו הצעקה הראשונית

החדשה

1993ע

נו'גמטרליסה, נובה'ג 2010סעדיין אליס

03-649998794' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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נו'גמשכלפאם, נוף'ג -2019978-965ססיפורו של יתום

564-700-6

צלטנרדורית, גני

ספרים

היש -2018978-965ישרה אהרנסון

7362-38-9

צלטנרדורית, גני

ספרים

היש -2018978-965יגולדה מאיר

7362-38-9

נס'גאופוסיין'ג, נסן'ג 2006סהמשוואה של דנטה

נק'גמטרססי, נקינסון'ג 2017נ(1)חנות האמהות 

נק'גמטרססי, נקינסון'ג 2015נ(2)גמדי גינה לנצח 

נק'גמטרססי, נקינסון'ג 2017נ(3)השדוסקופ 

גנרמודןאניטה, גנרי 2006נאטלס החיות לילדים

גסקמשכלשרון, גסקין 2017סזמן השכחה

גסקמעריבויטני, גסקל 2011סשאלה של מזל

געשכתראלישבע, געש 1987פחרוזים בצבעים

גפלכתראופיר טושה, גפלה 2019סרשימות מארץ הכביש

גפלכתראופיר טושה, גפלה -2010978-965-07סביום שהמוסיקה מתה

1831-2

גפלכתראופיר טושה, גפלה 2013סעשתונות

גפלכתראופיר טושה, גפלה -2004.965-07סעולם הסוף

1273-9

גפלכתראופיר טושה, גפלה 2016סהאורחים

גפןניר-אריהאדיבה, גפן 2004סק'פנמה ג

גפןכנרתאדיבה, גפן הבית החדש של

הזברה גאלה

2015י

גפןביתן-זמורהאדיבה, גפן 1997סעוקף שיקגו

גפןביתן-זמורהאדיבה, גפן 2002ספיקדילי דרום

גפןביתן-זמורהאדיבה, גפן 2000סנשים שקופות

גפןביתן-זמורהאדיבה, גפן 2010סצל של מלאך

גפןדביריהונתן, גפן -2018978-965יאלימיאו

566-644-1

גפןדביריהונתן, גפן -2013978-965סכתר זמני

552-538-0

03-649998795' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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גפןדביריהונתן, גפן 1982נילד הכרובית

גפןדביריהונתן, גפן 2007סרומן אמריקאי

גפןדביריהונתן, גפן 2003נאלרגיה

גפןדביריהונתן, גפן כך... יום אחד

מתחילים כל הספורים

שענת אוהבת במיוחד

י

גפןמודןיהונתן, גפן -רחוק מהעץ 

קטעים: א "ת-יורק-ניו

והמלצות מהתפוח

הגדול

1997ע

גפןדביריהונתן, גפן 2002סחומר טוב

גפןנושייהונתן, גפן יהכבש הששה עשר

גפןדביריהונתן, גפן :מרק איקליפטוס 

הזמר שקרה לו מה

שהוא שר

2011נ

גפןדביריהונתן, גפן שירים שענת אוהבת

במיוחד

1969י

גפןדביריהונתן, גפן הכוכבים הם הילדים

של הירח

1974י

גפןדביריהונתן, גפן 1986ינכון-הדרקון הלא

גפןדביריהונתן, גפן 1999סאשה יקרה

,כנרתיהונתן, גפן

ביתן-זמורה

דביר, 

גפן מעשיה: ילד הכרובית 

עם שירים וגם ציורים

2015נ

גפןדבירשירה, גפן -2019978-965יחוט הזהבה

566-901-5

גפןעם עובדשירה, גפן -2008978-965-13יבלונה
1959-4

גפןעובד-עםשירה, גפן -2002.965-13יעל עלה ועל אלונה

1519-9

גפןעובד-עםשירה, גפן -2006965-13ילילה בלי ירח
1850-3

גפןדבירשירה, גפן 2014יאגם הדמעות

אגםאגםסלי, פרי'ג 2010נבנות הכי זוהרת

פר'גמשכלדיינה, פריס'ג סודה של אלמנת

הספירים

2018ס

03-649998796' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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אח-ידיעותדיינה, פריס'ג

-רונות 

ספרי חמד

פר'ג -2018978-965סבתו של סוחר המשי

564-703-7

ספ-ידיעותדיינה, פריס'ג

רים

פר'ג 2017סאשתו של מגדל התה

פר'גכתראוליבר, פרס'ג :אנחנו נמצאים כאן 

מדריך לחיים על כדור

הארץ

2018י

ספרי-פן סקה'פרנצ, קובי'ג

-חמד 

אח-ידיעות

רונות

קו'ג -2018978-965סהסיפור של עם אליס
564-785-3

יק'ג, קסון'ג

 

קס'גכנרת 2008יההזמנה: נסיכת הפיות 

קס'גאופוססטיב, קסון'ג -חאראיי  : (2)! כישוף

נמל המלכודות

1990נ

קס'גאופוססטיב, קסון'ג גבעות : (1)! כישוף

השמוטאנטי

1990נ

קס'גאופוססטיב, קסון'ג שבעת : (3)! כישוף

הנחשים

1990נ

קס'גאופוססטיב, קסון'ג טירת : (5)! כישוף

האימים

1990נ

קס'גאופוססטיב, קסון'ג מסיכות : (11)! כישוף

מייהאם

נ

קס'גאופוססטיב, קסון'ג כתר : (4)! כישוף

המלכים

1990נ

אח-ידיעותשירלי, קסון'ג

-רונות 

ספרי חמד

קס'ג -2017978-965סתמיד גרנו בטירה

564-534-7

גראניר-אריהמרשה, גראד הנסיכה שהאמינה

פנטזיה: באגדות 

פסיכולוגית

2002ס

גראניר-אריהמרשה, גראד 2006סקוטל הדרקונים העצוב

אח-ידיעותלורי, גראהם

רונות

גרא 2010ספי לובקה-החיים על

רא'גכנרתאדל, ראס'ג -2004.965-517סאל מול האור

229-5

03-649998797' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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גראביתן-זמורהגינטר, גראס סיפורים: הקופסה 

מחדר החושך

-2012978-965ס

552-216-7

גראביתן-זמורהגינטר, גראס [1996]סרומן; תוף הפח

,כנרתרנדה, ראר'ג

ביתן-זמורה

דביר, 

רא'ג -2009978-965סמפה של הבית

517-554-7

גרבבית-אחוזתיאיר, גרבוז יומן: בית בגליל 

קריאה וראייה

20149789655560ע
220

אח-ידיעותסטפני, גרבר

-רונות 

ספרי חמד

גרב -2017978-965נ(1)קרבל 

564-221-6

גרגאופוספיליפה, גרגורי -2015978-1סהנסיכה הלבנה
451626100

גרגאופוספיליפה, גרגורי -2017978-1-1767סאילוף המלכה
5879-4

גרגאופוספיליפה, גרגורי -2019978-1-4576סקללת המלך

2611-7

גרגאופוספיליפה, גרגורי 2005סבת בולין האחרת

גרגאופוספיליפה, גרגורי 2013סגבירת הנהרות

גרגאופוספיליפה, גרגורי 2006סהשוטה מחצר המלוכה

הקיבוץגיזה, גרדוני

המאוחד

גרד 1988נהאיש הלא נראה

גרדינשוףמג, גרדינר כשאמונה: יינה לייק 'צ

הופכת לדיבוק

2002ס

ספריתון'ג, גרדנר

פועלים

גרד 1979נדרקון דרקון

גרדכנרתסאלי, גרדנר -2014978-965נירח שבור
552-896-1

גרהכנרתבוב, גרהם 2012יאיך לרפא כנף שבורה

גרהכנרתבוב, גרהם 2014יאוטובוס ושמו עדן

מחברותקנת, גרהם

לספרות

גרה 2018נהרוח בערבי הנחל

גרהאדםקנת, גרהם 1986נהרוח בערבי הנחל

,כנרתשרה, גרואן

ביתן-זמורה

גרו -2012978-965סבית הקופים

552-251-8

03-649998798' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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,כנרתשרה, גרואן

ביתן-זמורה

דביר, 

גרו 2008סמים לפילים

,כנרתשרה, גרואן

ביתן-זמורה

דביר, 

גרו 2016סעל שפת המים

גרומטרון'ג, גרוגן 2006סמארלי ואני

גרומשכלאולה, גרויסמן -2009978-965סמזוודה על השלג

482-756-0

,כנרתבנואט, גרול

ביתן-זמורה

דביר, 

גרו 2008סספינות הלב

גרוביתןבנואט, גרול 1992סספינות הלב

.'רום ק'ג, רום'ג

 

גרוניר-אריה שלושה בסירה אחת

הספר : (מלבד הכלב)

המוער עם מסלולי

טיול בעקבות השלושה

2002נ

.'רום ק'ג, רום'ג

 

רו'גכתר 1988נשלושה בסירה אחת

.'רום ק'ג, רום'ג

 

רו'געדי -שלושה בסירה אחת 

מלבד הכלב

1972נ

גרועובד-עםארנון, גרונברג 2008סמבקש המקלט

גרומטראנדרו, גרוס 2008סהמרחב הכחול

גרוכנרתאנדרו, גרוס -2010978-965סגאות אפלה
517-810-4

הקבוץדוד, גרוסמן

המאוחד

גרו אתי החיים משחק

הרבה

2019ס

הקיבוץדוד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2005סמומיק

גרועובד-עםדוד, גרוסמן -2017978-965-13יבבה תותי

2586-1

הקיבוץדוד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2013יספר השיאים של פוז

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 1987סהזמן הצהוב

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו צמד: בגוף אני מבינה 

נובלות

2002ס

03-649998799' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 1992סנוכחים נפקדים

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2008סאשה בורחת מבשורה

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2014ססוס אחד נכנס לבר

גרועובד-עםדויד, גרוסמן 2011י?קמח-מי רוצה שק

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 1998סשתהיי לי הסכין

גרומשכלדויד, גרוסמן סיפור: דבש אריות 

שמשון

-2006965-511ס

909-2

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2000סמישהו לרוץ איתו

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2001סיש ילדים זיגזג

גרועובד-עםדויד, גרוסמן איתמר וכובע הקסמים

השחור

1992י

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 1983סרץ

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו :נופל מחוץ לזמן 

סיפור בקולות

2011ס

גרועובד-עםדויד, גרוסמן 1988יאיתמר פוגש ארנב

גרועובד-עםדויד, גרוסמן יאיתמר ציד החלומות

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 2015נקרב-דו

גרועובד-עםדויד, גרוסמן -2012978-965-13ייונתן בלש ממש
2327-0

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 1983סחיוך הגדי

הקיבוץדויד, גרוסמן

המאוחד

גרו 1991סספר הדקדוק הפנימי

גרועובד-עםדויד, גרוסמן -2004.965-13ירותי תישן ותישן

1667-5

גרוכתרדויד, גרוסמן -2000.965-07סחמורים

0883-9

03-6499987100' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריתלדיסלב, גרוסמן

פועלים

גרו 1979סלעוף בכנפיים שבורות

,כנרתלורן, גרוף

ביתן-זמורה

גרו -2017978-965סאלות גורל וזעם

566-556-7

גרוכתרלורן, גרוף הסודות של אגם

טמפלטון

-2008978-965-07ס

1657-8

גרטמעריב'דונה מ, גרטשן 2007סלנשק את פי הבתולה

גריכנרת'קית, גריבס -2011978-965יתרנגול בגדול
552-044-6

גרימטרון'ג, גריי 2015סמלחמת התשוקה

גריניר-אריהטמזין, גריי 2019סהיא לא שם

גריסירקיס. רסטפני, גריי הספור המפלא של

כלי הנגינה

1986י

גרידני ספרים.ל.ש, גריי 2018סלכודים

גרימשכלכריס, גריין -2013978-965נארנגול

545-742-1

גריקוראיםאמנדה', גריינג 2007סיומנו של מר דארסי

גריתמוזרבקה, גריכטר 1989נ(1)חבורה לענין 

גריתמוזרבקה, גריכטר :(10)חבורה לענין 

בתחומי פעולה שונים

1988נ

גריכנרתיקוב לודויג קרל, גרים 2003יאגדות האחים גרים

אח-ידיעותניקי, גרימס

רונות

פו הדב 2001ימישהו לא מוכן לחלוק

אח-ידיעותניקי, גרימס

רונות

פו הדב 2001ימישהו רב

אח-ידיעותניקי, גרימס

רונות

פו הדב 2001ימישהו מפחד מהחושך

אח-ידיעותניקי, גרימס

רונות

פו הדב 2001ימישהו עושה בלאגן

אח-ידיעותניקי, גרימס

רונות

פו הדב 2001ימישהו לא מקשיב

ון'ג, גרין

 

ספ-ידיעות

רים

גרי 2012נאשמת הכוכבים

03-6499987101' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:16

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ון'ג, גרין

 

גריהכורסא 2014נמחפשים את אלסקה

ון'ג, גרין

 

פינמשכל ספר: צרות בצרורות 

הקומיקס הגדול של

פיניאס ופרב

-2011978-965נ
545-294-5

ון'ג, גרין

 

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

פינ ספר? איפה פרי , היי

הקומיקס הגדול של

פיניאס ופרב

2013נ

ספריתין'ג, גרין

מעריב

גרי 2001סמר אולי

גריפןגרהם, גרין -2012978-965סהאמריקאי השקט
545-595-3

תשעגרהם, גרין

נשמות

גרי 2019סמסעותי עם דודתי

גרימשכלגרהם, גרין -2011978-965סברייטון רוק

545-327-0

גריפןגרהם, גרין -2012978-965סהאיש שלנו בהוואנה

545-487-1

גרימודןגרהם, גרין 1996סהמפסיד זוכה בכל

גריקוראיםדודי, גרין 2015יהדרך אל האפשר

גריניר-אריהטים, גרין 2004סהמלאך החמישי

גרימייזליקמלי, גרין 2009סCOM.אמא

,כנרתסאלי, גרין

ביתן-זמורה

גרי -2017978-965נשעת המכשף

566-573-4

גריכתרסטפני, גרין והכלב (3)הנסיכה פוזי 

של השכנים

2015נ

גריכתרסטפני, גרין הנסיכה פוזי

'והתהלוכה של כתה א

2014נ

גריכתרסטפני, גרין (2)הנסיכה פוזי 

והמתנה המשלמת

2014נ

גריאסטרולוגאבי, גרינברג כאב וחברים, פחד

אחרים

1994ע

גריעובד-עםברין, גרינווד כל מה שקרה שם

באמת

-2018978-965-13ס

2714-8

גריהכורסאטומי, גרינוולד ו'רלי ג'המדריך של צ

קסון לחופשת הקיץ'ג

-2014978-965נ

545-857-2

03-6499987102' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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אופירגרי, גרינשפן

ביכורים

גרי 2012סנגיעה של מלאך

גריכתראנדי, גריפית 2017נ קומות על עץ13

ספרי-פן אנדרו שון, גריר

-חמד 

אח-ידיעות

רונות

גרי -2018978-965סלס

564-237-7

גרימודןון'ג, גרישם 2016סמוניטין מפוקפק

גרימודןון'ג, גרישם 1999סהצוואה

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1995סהתא

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1994סעת להרוג

גרימודןון'ג, גרישם 2013סהסחטן

גרימודןון'ג, גרישם 2009ססחיטה

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1994סהלקוח

גרימודןון'ג, גרישם 1998ספרקליט רחוב

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1992סהפירמה

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1995סמוריד הגשם

גרימודןון'ג, גרישם 2008סהערעור

גרימודןון'ג, גרישם 2004סהמושבע האחרון

גרימודןון'ג, גרישם 2015סהרי הפחם

גרימודןון'ג, גרישם 2000סהאחווה

גרימודןון'ג, גרישם 2001סבית צבוע

גרימודןון'ג, גרישם 2005סמדלגים על החג

גרימודןון'ג, גרישם 1997סהשותף

גרימודןון'ג, גרישם 2002סהזימון

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1996סמשחק המושבעים

גרימודןון'ג, גרישם 2007סחף מפשע

גרימודןון'ג, גרישם 2003סמלך הנזיקין

גריביתן-זמורהון'ג, גרישם 1993סתיק שקנאי

רם'גכנרתאניטה, רם'ג 2001פבוני ארנבוני

03-6499987103' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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גרמכתרהלן, גרמיון 2015סהקנאה

,כנרתקיט, גרנוויל

ביתן-זמורה

דביר, 

גרנ 2009סהנהר הסודי

גרנכתרמשה, גרנות 1986נלהיות כמו כולם

גרנדני ספריםמשה, גרנות :הנער שחלם לעוף 

-סיפורו של אילן רמון 

האסטרונאוט הישראלי

הראשון

2007נ

גרנקרניצביה, גרנות 1973נהכל התחיל בנשיקה

הקיבוץצביה, גרנות

המאוחד

גרנ נגבורה באדום

גרנקרניצביה, גרנות :(3)חבורת נחשון 

בעקבות הפורצים

1981נ

הקבוץדניאל, גרנייה

המאוחד

גרנ -2018978-965-02סהשנה הארוכה ביותר

0868-4

גרסמטרקאמי, גרסיה 2011ניצורים יפהפיים

גרסמטרקמי, גרסיה 2014נאפלה יפהפייה

אח-ידיעותאבי, גרפינקל

רונות

גרפ 2015סבן יחיד

גרץעובד-עםנורית, גרץ :על דעת עצמו 

ארבעה פרקי חיים של

עמוס קינן

-2008978-965-13ע
2038-5

גרץדבירנורית, גרץ 2015סים ביני לבינך

'גרצמסדהנחמה, וק'גרצ 1976נשד משחת

גרקכתראוויטה, גרקו 2018סקולות של התחלות

גשוכתרסיגל, גשורי נישואים: לנשים בלבד 

מביצה משמימה- 

לממלכה קסומה

-2004.965-07ע

1265-8

גתעלמהענת, גת :(1)משלחת נוער 

סמינר הכנה

1995נ

חלועלמהענת, גת 1997נצריך שניים לטנגו

חלועלמהענת, גת 1994נאני שלך ואת שלי

חלועלמהענת, גת 1994נעניין של גיל

03-6499987104' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספרית.ו.י, גתה

פועלים

גתה סיסורי ורתר הצעיר

דאגאהבותפנלופה, דאגלס -2019978-965סנערת יום הולדת

7029-169

דאגאהבותפנלופה, דאגלס -2018978-965נ(2)עד שבאת את 

7648-58-2

דאוקוראיםאבהה, דאווסאר 2008סהקיץ ההוא בפריס

דאומודןלזלי, דאונר 2008סהפילגש האחרונה

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 2005סוסיפורים אחרים: עור 

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 2011נמר שועל המהולל

דאלמשכלרואלד, דאל נ2010978-965-אצבע הקסם

545-038-5

,כנרתרואלד, דאל

ביתן-זמורה

דביר, 

דאל 2003נהמכשפות

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 1964נרלי והשוקולדה'צ

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 1961נימס והאפרסק הענקי'ג

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 2000נמטילדה

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל רלי ומעופפלית'צ

הזכוכית

1982נ

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 1982סדודי אוסוולד

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 2016נדני אלוף העולם

,כנרתרואלד, דאל

ביתן-זמורה

דביר, 

דאל שירים עליזים וחרוזים

פוחזים

2007נ

דאלביתן-זמורהרואלד, דאל 2016נג"העי

,כנרתפאולה, דאלי

ביתן-זמורה

דאל 2017ס?אזה מין אמא את

דאנמשכלהלן, דאנמור -2011978-965סהבגידה

545-286-0

ספריתרלד'ג, דארל

פועלים

דאר 1984נצפורים וקרובים, חיות

דארמודןרלד'ג, דארל 2014נמשפחתי וחיות אחרות

03-6499987105' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ספריתרלד'ג, דארל

מעריב

דאר 1987נקרובתי רוזי

ספריתרלד'ג, דארל

מעריב

דאר 1992נחיות במזוודה-גן

דבוגווניםאילונה, קוזין-דבורק 2000סחצאי סיפורים

,כנרתעמי, דביר

ביתן-זמורה

דביר, 

דבי ההשערה של מיסטר

אספרגר

2013ס

הקיבוץתרצה, דביר

המאוחד

דבי 2013נהילדה של דודה לולה

דגןעם עובדאביגדור, דגן -1989965-13סהרובע החמישי

0642-4

דגןדביראביגדור, דגן 1983ססיפורים ירושלמיים

דגןדביראביגדור, דגן 1982סמינואט

דגןעובד-עםאביגדור, דגן 1979סבינת השכוי

ספריתאביגדור, דגן

פועלים

דגן 1984סרחוב ושמו ממילא

דגןעובד-עםאביגדור, דגן 1984סהשען מסמטת המזלות

ספריתאביגדור, דגן

פועלים

דגן סליצני החצר

ספריתאביגדור, דגן

פועלים

דגן 1989סכולם היו דודי

דגןחרגולחגי, דגן -2005965-7120סלמלך אין בית

62-4

א-דהמיגל, דה אונמונו סערפל

ב-דהמודןאן'ז, דה ברונהוף 1997יהמלך בבר

הקיבוץארי, דה לוקה

המאוחד

ל-דה 2007סבשם האם

הקיבוץארי, דה לוקה

המאוחד

ל-דה 2003סשלי, אתה

,אקזופרי-דה סנט

אנטואן

ספרית

פועלים

ס-דה 1998סאדמת אנוש

,אקזופרי-דה סנט

אנטואן

ספרית

פועלים

ס-דה בצירוף: טייס קרב 

מכתב לבן ערובה

-2009978-965-02ס

0518-8

03-6499987106' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

,אקזופרי-דה סנט

אנטואן

ס-דהעובד-עם 1982נהנסיך הקטן

דה קכתרסבסטיאן, דה קסטל 2018נ(1)קלע הכשף 

ר-דהמטרקרולינה, דה רוברטיס 2015ספרלה

/אמנות אדמונד, יס'אמיצ-דה

אייל

א-דה 1958נהלב

א-דהעמיחיאדמונד, יס'אמיצ-דה 1986נהלב

ספריתסימון, בובואר-דה

פועלים

ב-דה 2001סהמאנדרינים

ב-דהביתן-זמורהסימון, בובואר-דה 1984סאשה שבורה

ב-דהביתן-זמורהסימון, בובואר-דה 2011סאשה שבורה

ב-דהעובד-עםאונורה, בלזק-דה 1964ס(עור היחמור)הקמיע 

ב-דהעובד-עםאונורה, בלזק-דה 1991סאשה בת שלושים

ב-דהביתן-זמורהלואי, ברניר-דה 2006סציפורים בלי כנפיים

ב-דהביתן-זמורהלואי, ברניר-דה -2010978-965סבת של פרטיזן
517-620-9

ב-דהביתן-זמורהלואי, ברניר-דה מלחמת האזורים

התחתונים של  דון

עמנואל

-2004.965-517ס
287-2

ו-דהמשכלאדמונד, ול-דה הארנבת עם עיני

הענבר

-2012978-965ס

545-284-6

ל-דהכנרתטסה, לו-דה -2004.965-517סתאומות
231-7

הקיבוץארי, לוקה-דה

המאוחד

ל-דה 2003סמונטדידיו: הר אדוני 

הקיבוץארי, לוקה-דה

המאוחד

ל-דה 2010סהיום שלפני האושר

הקבוץארי, לוקה-דה

-המאוחד 

ספרי סימן

קריאה

ל-דה 2005סלא כאן, לא עכשיו

הקיבוץארי, לוקה-דה

המאוחד

ל-דה 2004סשלושה סוסים

מ-דהמסדהסלודור, מדריגה-דה 1965נבת האצטקים

03-6499987107' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:17

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

מ-דהמזרחי' מקסאוויה, מונטפן-דה 1982סמחלקת הלחם

מ-דהעובד-עםאנרי, מונתרלן-דה 1961סהרווקים

מ-דהמעריבנלסון, מיל-דה 1991סספר לקסם אישי-בית

מ-דהכתראלפרד, מיסה-דה 2008סוידויו של ילד המאה

מ-דהמזרחי' מפול, מיסה-דה תעלולי מר רוח וגברת

גשם

נ

פ-דהביתן-זמורהטימותה, פומבל-דה 2009נטובי לולנס

,כנרתטטיאנה, רוניי-דה

ביתן-זמורה

דביר, 

ר-דה 2008סהמפתח של שרה

,כנרתקרן, דהרי

ביתן-זמורה

דביר, 

דהר 2009סלשומקום ובחזרה

דהרביתן-זמורהקרן, דהרי -2012978-965נMלי
552-499-9

דואמודןמריה, דואניס 2012סזמן בין התפרים

דואמודןאנתוני, דואר 2015סכל האור שאיננו רואים

דובכנרתמריאן, דובו 2012פלהפיל פיל

דובכנרתסטיבן, דובינס -2001.965-509סנער במים

046-9

,כנרתמארק, דוגן

ביתן-זמורה

דוג -2013978-965סהוצאה להורג שגרתית

552-451-2

דודעצמיתמיכל בן, דוד 2017יכח הזהב של יואב

דודכתראלפונס, דודה 1975נקטינא

דודכתראלפונס, דודה ;טרטרין איש טרסקון 

טרטרין בהרי האלפים

1989נ

דוהקוראיםיליאן'ג, דוהרטי ספורי קוסמים

ומכשפים

2010י

אח-ידיעותיליאן'ג, דוהרטי

-רונות 

ספרי חמד

דוה :(4)תיכון לילה 

המאבק

2015נ

אח-ידיעותיליאן'ג, דוהרטי

-רונות 

ספרי חמד

דוה -2014978-965נ:(3)תיכון לילה 

545-824-4

03-6499987108' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ספ-ידיעותיי'סי ג, דוהרטי

רים

דוה :(1)תיכון לילה 

כשכולם משקרים

-2012978-965נ

545-520-5

ספ-ידיעותיי'סי ג, דוהרטי

רים

דוה שקר: (2)תיכון לילה 

לבן ושקר שחור

-2014978-965נ
545-520-5

ספ-ידיעותיי'סי ג, דוהרטי

רים

דוה :(5)תיכון לילה 

.סופמשחק

-2015978-965נ

545-520-5

דווכנרתלואיק, דווילייה -2014978-965נהמחבוא
554-745-2

דוועם-אורוד'ג, דוורו 2000סמלאך לאמילי

דוימודןטל', דוידוביץ 2011סמנגו אחרון לפרידה

דויבית-אחוזתחיותה, דויטש 2014סאם אשמע קול אחר

מחברותארתור קונן, דויל

לספרות

דוי שובו של שרלוק

כל הסיפורים: הולמס 

'כרך ב

-2010978-965נ
517-837-1

דוימודןרודי, דויל 2001ננקמת הצחקקניות

דוימודןרודי, דויל האישה שנכנסה

בדלתות

2000ס

דולביתן-זמורהרוזנשר  ציפורה, דולן 2009סאנחנו ננוח

',מוסטוביץ-דולנגה 

טדיאוש

דולעובד-עם הקריירה של ניקודם

דיזמה

1991ס

דולעובד-עםמחמוד, אבאדי-דולת 2012סשקיעת הקולונל

דונכנרתרוני', דונביץ -2011978-965סעמוק מבפנים
552-125-2

דונמשכלרוני', דונביץ -2007965-482סנרדף

479-5

ידיעותאמה, דונהיו

-אחרונות 

ספרי חמד

דונ -2010978-965סחדר

545-151-1

דונניר-אריהאמה, דונהיו 2017סהפלא של אנה

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2011978-965יזוג
552-030-9

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון הנסיכה מראלה

והנעלים המכשפות

-2008978-965נ

566-634-2

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2016978-965יזוג והרופאים

566-363-1

03-6499987109' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון 2016יבבות של ניר

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון 2006יהלויתן והשבלול

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2010978-965יהטרול

517-634-6

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון מה, חפושית, חפושית

?מה ראית? שמעת

-2013978-965י

552-624-0

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון הענק  הכי גנדרן

בעולם

-2003.965-517י
122-1

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2012978-965יק ועץ ההוקוס פוקוס'ג
552-340-9

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון 2005יטרופותי הבת

דונהד ארציוליה'ג, דונלדסון 2000יטרופותי

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2012978-965יאני הוא עכברוע
552-491-8

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון 2008נהנסיכה מראלה

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון הנסיכה מראלה והסוס

המעופף

2009נ

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2009978-965יעץ-איש

517-548-6

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון 2014פלקוף יש בעיה

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון הנסיכה מראלה

ואבעבועות הדרקון

-2018978-965י

566-634-2

ספריתוליה'ג, דונלדסון

מעריב

דונ 2002יטרמפ על מטאטא

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2009978-965יחנונוזאור רקס
517-339-0

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2013978-965ייודעת-תולעת כל

552-667-7

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון -2005965-517פלשועל אין גרבים

291-0

דונכנרתוליה'ג, דונלדסון 2008ידגיג

דונאגםוליה'ג, דונלדסון 2008יקוף היום וקופת הלילה

דונמטררלי'צ, דונלי 2017סחטופה

שרה, דוננט

 

דונביתן-זמורה 2008סהקורטיזנה

03-6499987110' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

שרה, דוננט

 

דונכנרת 2007סהולדת ונוס

שרה, דוננט

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

דונ 2011סלבבות במנזר

הקיבוץ.מ.פ, דוסטויבסקי

המאוחד

דוס 1961סהחטא ועונשו

אח-ידיעות.מ.פ, דוסטויבסקי

-רונות 

ספרי חמד

דוס רומן: המתבגר 

בשלושה חלקים

2008ס

ספרי.מ.פ, דוסטויבסקי

עליית הגג

דוס 1995סהחטא ועונשו

דוקסימנים.ל.א, דוקטורוב 2010סהומר ולנגלי

דוקביתן-זמורה.ל.א, דוקטורוב 2001סהיריד העולמי

דוקסימנים.ל.א, דוקטורוב 2015סאצל אנדרו במוח

,דוקסיאדיס

אפוסטולוס

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

דוק הדוד פטרוס והשערת

גולדבך

2002ס

דוקכתרהלן, דוקרטי 2017יספורו של אביר

ספריתמשה, דור

פועלים

דור נעלילות ראמה

דורכתראילן, כהן-דוראן -2001.965-07סנכדו של הסרדין

1021-3

דורכתרליזי, דורון -2002.965-07סהיתה פה פעם משפחה

1089-2

דותכתרדודו, דותן 1986ננסיעה טובה

דותכתרדני, דותן על משולש הפוך בין

כאן לירח

1993ס

דותמודןשלומית, דותן 2011יהגדי שעשה מווו

דותטוטםשרון, דותן -2014978-965נ בייבaאינסט

91972-6-2

דזטפועליםדינה, דזטלובסקי 1998ידני הקטן והשוטר נסים

ספריתדינה, טלובסקי'דז

פועלים

דזט 1986יהחתול שיצא לטיול

ט'דזקוראיםדינה, טלובסקי'דז יאגדה על עץ הפלאים

03-6499987111' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

,כנרתדונטלה, די פייטרנטוניו

זמורה

פ-די -978-965סאמא של הים

566-954-1

דיאספר לכלססיל ון, דיאגסר 2010נאחת ויחידה

דיאספר לכלססיל ון, דיאגסר 2011נאחת ויחידה בועטת

דיאמטראניטה, דיאמנט 2010סהיום שאחרי הלילה

דיאמטראניטה, דיאמנט 2002סנמל מבטחים

דיאמטראניטה, דיאמנט הימים האחרונים של

דוגטאון

2007ס

דיאמטראניטה, דיאמנט 2016סהנערה מבוסטון

דיאמטראניטה, דיאמנט 2000סהאוהל האדום

מחברותונוט'ג, דיאס

לספרות

דיא חייו הקצרים

והמופלאים של אוסקר

וואו

-2009978-965ס

517-305-5

דיבמודןדמיאן, דיבן :(2)שומרי ההיסטוריה 

סירקוס מקסימוס

2013נ

דיבמודןדמיאן, דיבן :(1)שומרי ההיסטוריה 

ראשית הסערה

2012נ

דיבמודןדמיאן, דיבן :(3)שומרי ההיסטוריה 

ספינת לילה אל סין

2015נ

דיגקוראיםנינה, דיגילוב פחיות לפעוטות

דידמודןפול-אן'ז, דידילורן הקורא ברכבת של

6:27

2016ס

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

מחברות

לספרות

דיו 2006סמלכת החלומות

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

דיוכנרת סדבר מדהים אחד

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

מחברות

לספרות

דיו 2006סנושא הקונכייה

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

מחברות

לספרות

דיו 1999סאחות לבי

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

מחברות

לספרות

דיו 1997סאדונית התבלינים

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

דיו 20149789655528סנערת ההרדוף

824
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יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

מחברות

לספרות

דיו 1998ססיפורים: תנאי נישואים 

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

דיו ראי: 2אחוות הקונכייה 

האש והחלום

-2013978-965נ
552-427-7

יטרה'צ, דיוואקרוני

י'בנרג

מחברות

לספרות

דיו :1אחוות הקונכייה 

נושא הקונכייה

2006נ

ספריתפול, דיווידס

מעריב

דיו (4)מלחמות הכוכבים 

משימה מהר יודה: 

1995נ

,כנרתברוק, דיוויס

ביתן-זמורה

דיו -2015978-965סלמצוא ולאבד

566-435-4

אח-ידיעותדרו, דיוולט

רונות

דיו 2016יהצבעים בשביתה

דיוקוראיםסוזנה, דיוידסון מבט מקרוב על ארץ

הפיות

י

דיודני ספריםסוזנה, דיוידסון 2007נאנה פרנק

דיולולולרי, דיויס 2009ימסע בין חרקים

המרכזרונלד ד, דיויס

לתיקון

ליקויי

למידה

דיס :הדיסלקסיה כמתנה 

מדוע חלק מהאנשים

החכמים אינם יכולים

לקרוא וכיצד הם

יכולים ללמוד

-2000.965-555ע

043-5

דיומסדהאלכסנדר, דיומא ירובין הוד

דיוכתראלכסנדר, דיומא 1978נהצבעוני השחור

דיוהכורסאקארן, דיון -2017978-965סבתו של מלך הביצה
926-251-9

דיטמטרטוני, דיטרליצי החיפוש אחר וונדלה

(1)

2015נ

דיטמטרטוני, דיטרליצי עלילות ספיידרוויק

מדריך שימושי: (1)

2004נ

דיטמטרטוני, דיטרליצי עלילות ספיידרוויק

משקף האבן: (2)

2004נ

דיטמטרטוני, דיטרליצי עלילות ספיידרוויק

זעמו של מולגארת: (5)

2005נ

דיטמטרטוני, דיטרליצי עלילות ספיידרוויק

עץ הברזל: (4)

2004נ
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דיטמטרטוני, דיטרליצי עלילות ספיידרוויק

סודה של לוסינדה: (3)

2004נ

דיטמטרטוני, דיטרליצי בעקבות עלילות

שירת : (1)ספיידרווויק 

הנחלילית

2008נ

דיטמטרטוני, דיטרליצי :מדריך ספיידרוויק

טיפול, גידול. פיות

והאכלה

2008נ

דיימטרסילביה, דיי 2016ס(5)האחת שאיתך 

דיימטרסילביה, דיי 2013ס(3)מחוברת אליך 

דיימטרסילביה, דיי 2016ס(2)משתקפת בך 

דיימטרסילביה, דיי 2015ס(4)שבויה בידיך 

דיימטרסילביה, דיי 2015ס(1)חשופה לעיניך 

דיימודןניק, דייבק כשקפיטן פלינט עדיין

היה אדם טוב

2013ס

דיימודןיעל, דיין 2014עמנגד

דייביתן-זמורהמיה טבת, דיין 2011סאלף שנים לחכות

דיכבוסתןארנסט, דיכטר יהזכרונות של סשה

דילעם עובדסיגלית, דיל -2006965-13נאנשי הקירות
1857-0

דילעם עובדסיגלית, דיל -2007965-13נהעין-טירת כחולי
1928-0

דילעובד-עםסיגלית, דיל -2005965-13נהפנימייה שלא היתה

1770-1

דילעובד-עםסיגלית, דיל -2006.965-13נתלתלים מכושפים

1560-1

דילעובד-עםסיגלית, דיל 2015נשעון הקסמים

דילעובד-עםסיגלית, דיל -2008978-965-13נהבובה
2055-2

הקיבוץתרזה-מאריה, לאשה-די

המאוחד

ל-די 1998סמעבר בצל

דילאגםבוב, דילן 2010יתמיד צעיר

דיןסלעדברה, דין השוטה הקדושה

מפטרבורג

2013ס
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דיןמודןדברה, דין 2006סהמדונות של לנינגרד

דיןכנרתקימברלי, דין שאול החתול והשכן

החדש שממול

2016י

נ-דיכתררימונה, נור-די -2013978-965-07יאלונה לא לבד

2170-1

דינמעריברימונה, נור-די 1989יגברת ביתא, מר אלפא

ספריתרמונה, נור-די

מעריב

דינ 1983יאיך ילד גדל

ספריתרמונה, נור-די

מעריב

דינ 1989סחיי שרה

נ-דיכתררמונה, נור-די 1994נארן בת, ארן בן

דינכתררמונה, נור-די 1995פאלונה לא

גרומשכלדיסני ממערב-גרוויטי פולס

למוזר

נ

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

דיס -2001.965-482י כלבים וגנבים102
113-3

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

דיס 2015ימלך האריות

ספ-ידיעותוולט, דיסני

רים

דיס 2006נ!שאגה: מלך האריות 

דיסמודןוולט, דיסני הפתעה: היפה והחיה 

לבל

2011י

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

דיס יונגל'ספר הג

דיסמשכלוולט, דיסני סוף מעשה במחשבה

!תחילה

-2007965-7256י
47-X

ספ-ידיעותוולט, דיסני

רים

דיס טינקרבל ופיית

הפיראטים

2014י

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

פינ השמים: פיניאס ופרב 

הם הגבול

2013נ

ידיעותוולט, דיסני

הוצאה

לאור

דיס 5-סיפורי הרפתקאות ב

דקות

-2004.965-482י

169-9

דיסיבנהוולט, דיסני 1985יסינבד המלח

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

דיס 2000י2צעצוע של סיפור 
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אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

ה-פו יגן של הפתעות

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

דיס 1997יהרקולס

אגמ-ידיעותוולט, דיסני

ונט

דיס -2003.965-482ימוצאים את נמו

163-

אח-ידיעותוולט, דיסני

רונות

דיס :משמר האריות 

השאגה חוזרת

2016י

אח-ידיעותאהוד, דיסקין

-רונות 

ספרי חמד

דיס 2016סזאב בודד בירושלים

דיסעופריםענבל, דיסקין 2001יהאיש שלא ידע לדמין

,כנרתונסה, דיפנבאו

ביתן-זמורה

דביר, 

דיפ -2011978-965סשפת הפרחים
552-098-9

,כנרתונסה, דיפנבאו

ביתן-זמורה

דביר, 

דיפ 2016סלא ביקשנו כנפיים

אוצדני ספריםרוזי, דיקינס אוצר ספורים לפני

השנה

2009י

ק-דיביתן-זמורהקייט, קמילו-די :סיפורו של דספרו 

,נסיכה, מעשה בעכבר

קצת מרק וסליל חוט

-2009978-965נ
517-328-4

ק-דיזמורהקייט, קמילו-די -978-965נהפילה של הקוסם
566-858-2

,כנרתקייט, קמילו-די

ביתן-זמורה

דביר, 

-די המסע המופלא של

אדוארד טולין

2012נ

ק-דיביתן-זמורהקייט, קמילו-די :פלורה ויוליסס 

ההרפתקאות המאוירות

2016נ

ק-דיביתן-זמורהקייט, קמילו-די 2002נמר-הכל בגלל סופר

דיקביתן-זמורהרלס'צ, דיקנס -2012978-965סבין שתי ערים
552-244-0

תשערלס'צ, דיקנס

נשמות

דיק 2018סדוקטור מריגולד

דיקמזרחי' מרלס'צ, דיקנס 1972נניקולס ניקלבי

דיקעופריםרלס'צ, דיקנס 2001נבית ממכר עתיקות
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דיקמודןרלס'צ, דיקנס 2010נאוליבר טוויסט

דיקכתררלס'צ, דיקנס סודו הנורא של ברנבי

'רדג

1987נ

דיקכרמלרלס'צ, דיקנס כתבים מן העיזבון של

מועדון הפיקוויקים

2017ס

-כנרת ואל'ז, דיקר

מודן

דיק האמת על פרשת הארי

קברט

2014ס

מחברותמרגריט, דיראס

לספרות

דיר :שיעור הפסנתר 

מודראטו קנטבילה

2015ס

דירנור-די' דווריס, דירי 1999ספרח המדבר

דירכנרתאנדריאס, דירסן לצחצח שנים זה אסור

!בהחלט

2008י

ספריתטל, דכינגר

מעריב

דכי 1991נאדם-קוף אחרי בן

דליכנרתסהאר, אני'דליג 2015סילדי עץ הסיגלון

דליכנרתמיכל, דליות -2019978-965י!ככה לא מדברים
566-781-3

דליכנרתמיכל, דליות -2012978-965י!אבל הוא התחיל

552-469-7

דליכנרתמיכל, דליות 2013י!רוני, בתאבון

דליקשתמיכל, דליות -965-7130[2008]עאין ילדים רעים

34-4

ספריתדון, דלילו

מעריב

דלי 2009סאיש נופל

דליביתן-זמורה.סמואל ר, דליני 1987סדאלגרן

דליקוראיםאווה, דלירה 2015נמכתבי אהבה למתים

דמיכנרתדמי 2009יהבגד הרעב

דמיבבלדמי -2007965-512יהעציץ הריק

130-5

דמיכנרתדמי -גרגר אחד של ארז 

ספור עם

2008י

דמיכנרתדמי 2012יאמון' תות ענח

דמימשכלדמי 2008יליאנג ומכחול הקסמים
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,כנרתלנה, דנהאם

ביתן-זמורה

דביר, 

דנה שיעורים: לא כזאת 

שלמדתי כאישה צעירה

20149789655529ס

036

הקיבוץאפרת, דנון

המאוחד

דנו סיפור: טקס , בית, עץ

בשלוש פעימות

2012ס

דנו10מדיה עינת, דנון 2014סילדה של אחרים

דנלכתריאצק, דנל -2009978-965-07סללה

1688-2

דנקבית-אחוזתאמנון, דנקנר ימיו ולילותיו של

הדודה אווה

-2008978-965ס

7340-37-0

דנקמטרעירית, קאופמן-דנקנר 2011סמול שמים ריקים

דנתמטרו'ג, דנתורן 2019סחטאים והפרעות קלות

מחברותקוויטה, דסוואני

לספרות

דסו הכלה הכפרית

מבוורלי הילס

2007ס

דסטמודןלורן, דסטפנו 2012בהקמילה: (1)הגן הכימי 

דפומסדהדניאל, דפו חייו- רובינסון קרוזו 

וקורותיו

1967נ

ספריתין'רז,' דפורז

מעריב

דפו האופניים הכחולים

((1942-1939

1987ס

הקיבוץאביבה, דקל

המאוחד

זיל מרפאת החיות של

ה'רוחל

1990נ

דקלכתרגלעד, דקל 2015נאריק והדובה

,כנרתנטשה', דראגניץ

ביתן-זמורה

דרא -2012978-965סכל שעה, כל יום

552-383-6

דרגמודן'רג'ג, דרגומן 2009סהמלך הלבן

דרוכתראלן, דרו הדברים שעל פני

האדמה

2009ס

הקיבוץמוריס, דרואון

המאוחד

דרו 1989נהאגודלים של טיסטו

דרוכתראימי, דרוס הבודד מעמק' ורג'ג

שומאיש

1983י

ספריתיוסף, דרור

פועלים

דרו 2004סאבי הצב
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דרועם עובדאיתן, פריאר-דרור -2015978-965-13סהאצבעות על הגבעה

2520-5

אח-ידיעות'שרון מ, דרייפר

-רונות 

ספרי חמד

דרי -2017978-965ניוצאת מדעתי

545-920-3

,כנרתניקולס, דריסון

ביתן-זמורה

דביר, 

דרי מדריך לציפורים של

מזרח אפריקה

-2011978-965ס

552-018-7

הקבוץיימס'ג, דשנר

המאוחד

דשנ סיפור: צופן המגפה 

בניית המבוך

2018נ

הקבוץיימס'ג, דשנר

המאוחד

דשנ 2018נ(1)עין התודעה 

הקיבוץיימס'ג, דשנר

המאוחד

דשנ 2015נמבחני הכווייה

הקיבוץיימס'ג, דשנר

המאוחד

דשנ 2016נהרץ במבוך

דשנמודןיימס'ג, דשנר מרד: (1)טבעת הנצח 

בזמן

2013נ

הקיבוץיימס'ג, דשנר

המאוחד

דשנ 2016נתרופת המוות

מחברותמארק, האדון

לספרות

האד -2013978-965סהבית האדום

552-549-6

מחברותמארק, האדון

לספרות

האד 2008סבעיה קטנה

מחברותמארק, האדון

לספרות

האד המקרה המוזר של

:הכלב בשעת לילה 

מהדורה לנוער

-2004.965-517נ
249-

האדביתן-זמורהמארק, האדון המקרה המוזר של

הכלב בשעת לילה

2004ס

האדכנרתמארק, האדון -2010978-965נ!בום

517-704-6

,כנרתקתרין, האו

ביתן-זמורה

דביר, 

האו רוקחת הרפואות

מסיילם

-2011978-965ס
517-916-3

האוכרםאודרי, האוורד 1987סשאיפות

האומסדהנתנאל, האותורן 1969נעדן הילדים-גן

03-6499987119' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:20

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

מחברותאיידה, היגינס-האטמר

לספרות

האט ההיסטוריה של

רומן על: ההיסטוריה 

ברלין

20149789655528ס

732

האטכנפייםבן, האטקה 2018נ(1)ק האדיר 'ג

האליהלמארק, האלטר 2009סמריה הבתולה מנצרת

האנמודןכריסטין, האנה 2019סהלבד הגדול

האנמודןכריסטין, האנה 2016סהזמיר

,כנרתסופי, האנה

ביתן-זמורה

האנ תעלומה: ארון סגור 

חדשה בסדרת הרקול

פוארו

-2017978-965ס

566-559-8

,כנרתסופי, האנה

ביתן-זמורה

האנ :רצח בראשי תיבות 

תעלומה חדשה

בסדרת הרקול פוארו

-2015978-965ס

566-151-4

האנכנרתארין, האנטר אל (1)לוחמי הפרא 

היער

2015נ

האנכנרתארין, האנטר יער (3)לוחמי הפרא 

הסודות

-2017978-965נ
566-526-0

האנכתרגייל, האנימן אלינור אוליפנט ממש

בסדר

ס

/עדן הלן, האנף

רשפים

האנ 1989ס84רינג קרוס 'דרך צ

האקביתן-זמורהאלדוס, האקסלי 1985סעולם חדש מופלא

מחברותאלדוס, האקסלי

לספרות

האק -2010978-965סאי
517-747-3

הארקוראים'בת, הארווד הצמיד האבוד של

הים-בת

2010י

הארשלגיסיקה'ג, הארט 2001סחתונה כפרית

,כנרתואן'ג, האריס

ביתן-זמורה

דביר, 

האר אפרסקים לאדוני

הכומר

2014ס

הארכנרתואן'ג, האריס 2007סנטלמנים ושחקנים'ג

הארכנרתואן'ג, האריס 2005סעל חבל דק

הארואן'ג, האריס סנעלי סוכרייה

הארכנרתואן'ג, האריס 2006סשוקולד

03-6499987120' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:20

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הארכנרתואן'ג, האריס 2004סחמשת רבעי התפוז

הארכתריין'ג, האריס -2008978-965-07סהתצפיות

1660-8

הארכנרת'רובי ה, האריס -2009978-965י!תשלחו את אריק לירח

517-336-9

,כנרתרוברט, האריס

ביתן-זמורה

דביר, 

האר -978-965סעד שיצא עשן לבן

566-839-1

הארביתן-זמורהרוברט, האריס 2008ססופר צללים

הארביתן-זמורהרוברט, האריס הטרילוגיה: אימפריום 

הרומאית

2009ס

הארביתן-זמורהרוברט, האריס 2010סלוסטרום

הארביתן-זמורהרוברט, האריס 2006ספומפיי

הארביתן-זמורהרוברט, האריס 1998סארץ אבות

הארמודןמישל, האריסון 2010נ האוצרות13

הברכתררנה, הברון מסע אל מסתרי ים

המלח

1985נ

הגימודןאורסולה, הגי 2004סהחלום על אמה בלאו

הגיפרדסירון, הגין -2005.965-7171סמסיבת הפתעה
17-2

,כנרתתמר, הגר

ביתן-זמורה

דביר, 

הגר 2012סבכוונה תחילה

הקיבוץתמר, הגר

המאוחד

הגר :חיים רגילים לגמרי 

סיפורים קצרים

2000ס

הגרכתרהנרי רידר, הגרד -2011978-965-07נבת מונטסומה
1985-2

הגרשרברקהנרי רידר, הגרד 1967נהקרב על הטירה

הגרכתרהנרי רידר, הגרד נ2011978-965-07-מכרות המלך שלמה

1999-9

ספריתיעל, הדיה

פועלים

הדי 1997סשלושה סיפורי אהבה

הדיעובד-עםיעל, הדיה -2011978-965-13סרביעי בערב

2261-7

03-6499987121' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:21

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הדיעובד-עםיעל, הדיה -2005965-13סעדן

1783-3

הדיעובד-עםיעל, הדיה -2001.965-13סתאונות
1496-6

מרגרט, הדיקס

פיטרסון

39מודן בלב: (10) רמזים 39

הסכנה

2012נ

הדלמודןמריה דהוואנה, הדלי 2008סשנת הכן

,כנרתענת, הדס

ביתן-זמורה

דביר, 

הדס 2014סקורינה

הואעובד-עם'יו, הוא 'קורותיו של שו

סוחר דם, גואן-סאן

-2007965-13ס

1925-9

הובאסטרולוגרובין, הוב 2010סרוצח מלכותי

ספ-ידיעותראסל, הובן

רים

הוב -2018978-965סיומן צבים

564-710-5

הובי.א.פפיליפ, הוברט  והמקרה1ס "חלא

המוזר של הערפדילו

אביב-בתל

2009נ

הובהד ארצימרי אן, הוברמן 1998ישבעה אכלנים משנים

הובכנרתמרי אן, הוברמן :שורה אתה , שורה אני

ספורים קצרצרים

לקריאה ביחד

2008י

הוגמטרטרייסי, הוג הלוחשת לתינוקות

פותרת את כל הבעיות

2006ע

הוגמטרטרייסי, הוג סודותיה של הלוחשת

מסייעת: לפעוטות 

להורים להתחבר

ולתקשר עם ילדיהם

2008ע

הוגמטרטריסי, הוג סודותיה של הלוחשת

כיצד: לתינוקות 

להתחבר ולתקשר עם

תינוקות

2002ע

הוגעבריתפטר, הוג -2008978-965סהילדה השקטה
7318-43-0

הוגשוקןפטר, הוג חוש השלג של

העלמה סמילה

1997ס

03-6499987122' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:21

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הוגכתרפטר, הוג ילדיהם של שומרי

הפילים

-2014978-965-07ס

2225-8

הוגמזרחי' מויקטור, הוגו נקוזט

הוגכתרויקטור, הוגו 1978נ2כרך : עלובי החיים 

ספריתויקטור, הוגו

מעריב

הוג 1987נארגאל'ז-בוג

הוהספר לכלוולפגנג, הוהלביין ילדי ארץ הירח האגדי

(2)

2006נ

הוהספר לכלוולפגנג, הוהלביין 2006נ(1)ארץ הירח האגדי 

הווקוראיםג.א, הוורד 2013נשסועה

,כנרתכריס, הוטון

ביתן-זמורה

דביר, 

הוט 2015י!'ורג'ג, אוי לא

הוככנרתתמר, הוכשטטר דונו והדברים הבלתי

רגילים שקרו לו

-2018978-965נ

566-604-5

הולכדיםאדם, הול 1983סהמשימה פקין

הולמטרטרקווין, הול תעלומת האיש שמת

צוחק

2014ס

הולכנרתקתרין, הולברד 2008ילינה כוכבת המופע'אנג

הולמשכלואן'ג, הולוב 20149789655458נאתנה החכמה

121

הולמטרנואה, הולי 2005סחתונות של אחרים

ספריתאן, הולם

פועלים

הול 1983נאני דוד

הולאהבות.ארלי נ'צ, הולמברג -2018978-965נקוסמת הנייר
7648-612

הולכתרורנר, הולצווארת על חלד קטן שרצה

לדעת מי עשה לו על

הראש

1989י

הוסמודןסירי, הוסטוט 2008סתוגותיו של אמריקאי

הופסנדיקאנה, הופ 2017סהנשף

הופכנרתבת, הופמן -2011978-965סלהציל את סיסי

552-130-6

03-6499987123' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:21

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

.אהינריך, הופמן

אפשטי-לוין

מודן-ן

הופ ציורים; יפתח המלכלך

עליזים וחרוזים זריזים

י

הופכתריואל, הופמן 1991סכריסטוס של דגים

הופכנרתמרי, הופמן 2012יספר המשפחות הגדול

ספ-ידיעותמרי, הופמן

רים

הופ 2007נעיר המסכות

ספ-ידיעותמרי, הופמן

רים

הופ 2008נעיר הכוכבים

ספ-ידיעותמרי, הופמן

רים

הופ 2008נעיר הפרחים

הקיבוץעפרה, הופנברג

המאוחד

הופ 2008יהמכשפה אימליה

הופספר לכלקתי, הופקינס בנים וכל מיני, בנות

סודות: עניינים 

מות'ממסיבת פיג

2006נ

הופספר לכלקתי, הופקינס בנים וכל מיני, בנות

נשיקות: עניינים 

קוסמיות

2004נ

הופביתן-זמורהרינת, הופר -2018978-965יאלטע זאכן
566-698-4

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2003יחנן הגנן

,כנרתרינת, הופר

ביתן-זמורה

דביר, 

הופ -2018978-965יהסינור של רוני

566-813-1

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2009יהחתולה של אילת

הופכנרתרינת, הופר -2004.965-517ימפלצת סגלה

282-1

הופביתן-זמורהרינת, הופר -2009978-965י?מי ראה את אילת

517-308-6

הופביתן-זמורהרינת, הופר -2012978-965ישנה עם שני

552-393-5

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2015יציפי וצוף

הופביתן-זמורהרינת, הופר הענק; הגמד הגבוה 

הנמוך

-2011978-965י
552-181-8

הופביתן-זמורהרינת, הופר -2003.965-517יחנן הגנן

085-3

03-6499987124' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:21

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הופביתן-זמורהרינת, הופר -2011978-965ישבלול בצנצנת

517-999-6

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2006ייום של תם

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2015יענת שתים שלוש

הופביתן-זמורהרינת, הופר -2017978-965ימישו

566-567-3

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2014יענן על מקל

הופביתן-זמורהרינת, הופר :קפודה עם מזודה 

ועוד כמה שירי חידה

2008י

הופביתן-זמורהרינת, הופר 2007יהצב בצבוץ

הופכרמלהילדה, הופרט 2000סדוקטור ורוניקה

הופמסדהשמואל, הופרט 1973נאריות בירושלים

הוקמשכללוסי, הוקינג המפתח הסודי של

ליקום' ורג'ג

-2008978-965נ

482-657-0

ספרית.סטיבן ו, הוקינג

מעריב

הוק -קיצור תולדות הזמן 

מן המפץ הגדול עד

חורים שחורים

1989ע

הוקכתרפולה, הוקינס 2015סהבחורה על הרכבת

הורדני ספריםגרג, הורביץ 2017סהאיש משומקום

הורדני ספריםגרג, הורביץ 2016סXפרויקט 

הורמשכלגרג, הורביץ -2013978-965סמטווח קרוב

545-255-6

אנתוני, הורוביץ

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

הור 2007נעדשי השוקולד של הבז

אנתוני, הורוביץ

 

הורביתן-זמורה 2013נאלכס ריידר

אנתוני, הורוביץ

 

הורביתן-זמורה 2008נבטווח פגיעה

הורמעריבויליאם, הורווד 1981סיער דנקטון

הוריסודחנה, הורן יזרע של צנונית

הוריסודחנה, הורן 2011פזרע של צנונית

הוריסודחנה, הורן ינפלה לי שן

03-6499987125' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:21

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הורקשתשפרה, הורן -1998.965-90130סהיפה בנשים

7-8

הורעובד-עםשפרה, הורן -2004.965-13סהימנון לשמחה
1695-0

ספריתשפרה, הורן

מעריב

הור 1996סארבע אמהות

הורעובד-עםשפרה, הורן -2002.965-13סתמרה הולכת על המים

1556-3

,כנרתשפרה, הורן

ביתן-זמורה

דביר, 

הור -2012978-965סמחול העקרבים

552-264-8

הורמודןניק, הורנבי 2006סארוכה הדרך למטה

ספריתקרל, היאסן

מעריב

היא 2007סילדת טבע

היאמטרקרל, היאסן 2008נמתח על המים

היבכתרוליה'ג, היברלין 2017ססוזן שחורת העין

היגספר לכלכריס, היגינס המשפחה המצחיקה

של יוצאת לחפשה

2015נ

ספ-ידיעותנאוקי, היגשידה

רים

היג 2016עלמה אני קופץ

היישוקןמוניק רפל, היי 1982סארבע רוחות השמים

זמור-כנרתמאט, הייג

דביר-ה

היי -978-965סאיל לעצור את הזמן

566-943-5

,כנרת'ורג'ג, הייגן

ביתן-זמורה

דביר, 

היי 2008סמשפחת למנט

תשעאלפרד, הייז

נשמות

היי 2016סמאוהב

היימודןאילן, הייטנר 2018ס7,250

היימודןאילן, הייטנר מלך החומוס ומלכת

האמבטיה

2004ס

,כנרתמין'בנג, הייל

ביתן-זמורה

דביר, 

היי האבולציה של ברונו

ליטלמור

2014ס

03-6499987126' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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הייכנרתשנון, הייל  :(3)הנסיכה בשחור 

ושבט הארנבים

הרעבים

-2018978-965נ

566-815-5

הייכנרתשנון, הייל  :(2)הנסיכה בשחור 

ומסבת הנסיכות

המשלמת

-2017978-965נ
566-187-3

הייכנרתשנון, הייל -2016978-965נ(1)הנסיכה בשחור 
566-187-3

הייעם-אוראורנה, היילינגר 1992סחורף

הייביתן-זמורה'ג' מ, היילנד 2008סקחי אותי אלי

ספריתסטפן, היים

פועלים

היי 1993סקולין

היייד ושםאווה, היימן -2019978-965ניומנה של אווה
201-028-5

הייכתררוברט, היינלין 1980סגר בארץ נוכריה

היימסדהרוברט, היינלין הגבעות הירוקות של

הארץ

1954ס

הילמודןאנטוניו, היל 2012סמשחקי קיץ קטלניים

הילשוקןאריק, היל 1985פפנוקי הולך לגן

שוקןאריק, היל

לילדים

היל אחותו הקטנה של

פנוקי

1990פ

הילשוקןאריק, היל 1996פפנוקי הולך למסיבה

הילשוקןאריק, היל 1999פפנוקי מסתכל ומקשיב

הילשוקןאריק, היל -2009965-19פ?איפה פנוקי

0113-6

,כנרתנייתן, היל

ביתן-זמורה

דביר, 

היל 2017סהניקס

הילתכלתסוזנה לנארד, היל החברים הראשונים של

סיפור על: הירח 

ידידות בלתי רגילה

2019י

הילתגאדגר, הילזנראט ספור): הנאצי והספר 

(נקמה

1994ס

הילאהבותשמרית, הילל -2017978-965סהמריונטה
7648-38-4
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הילכתראתי, הילסום יומנה: חיים כרותים 

של אתי הילסום

1943-1941

1985ס

היממטרארז, הימן 2015נארץ היצירות האבודות

הייאחציפי, הימן 1992יזיק ורון בלונה פארק

הינמסדהרוברט, הינלין 1981סהאבן המתגלגלת

ויקטוריה, היסלופ

 

ידיעות

-אחרונות 

ספרי חמד

היס -2019978-965סהאנשים שאהבנו

201-040-7

ויקטוריה, היסלופ

 

היסמשכל -2008978-965סהריקוד של סוניה
482-774-4

ויקטוריה, היסלופ

 

אח-ידיעות

רונות

היס 2007סהאי של סופיה

ויקטוריה, היסלופ

 

אח-ידיעות

רונות

היס 2012סחוטים מקשרים

ויקטוריה, היסלופ

 

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

היס -2015978-965סהזריחה
564-010-6

היצמעייןאלפרד, קוק'היצ 2005סהזמנה לרצח

אח-ידיעותליאורה, קוק'היצ

רונות

דיס 2016ימואנה

הירכתרטקשי, היראידה 2017סחתולה אורחת

הירמסדהתור, הירדל 1966נטיקי-מסע קון

הכהפרס-מסדהמנחם, הכהן 1980יספר החגים

הלבקוראיםתמר, רוג-הלברג 2012פמשפחות בספארי

ספריתו'ג, הלדמן

מעריב

מסע :(1)מסע בין כוכבים 

עולם בלי קץ

1994נ

הקיבוץמנחם, הלוי

המאוחד

הלו 1979נעוף החול

הקיבוץ.ע, הלל

המאוחד

הלל יאני פשוש בטח ואולי

הקיבוץ.ע, הלל

המאוחד

הלל 1971יבוקר טוב

הקיבוץ.ע, הלל

המאוחד

הלל 1978ידודי שמחה
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הלל.ע, הלל ושאר- מזבוב עד פיל 

הלל. החיות של ע

י

ידיעותמירב, הלפרין

-אחרונות 

ספרי חמד

הלפ -2019978-965סמה יש לאהוב בדורון

201-094-0

הלפמשכלמירב, הלפרין 20149789655459סבעלי לא בבית

562

הלקכנרתלזלי, הלקוסקי -2009978-965יצמריקו

517-513-4

הלרעובד-עםוזף'ג, הלר 1987סאלוהים יודע

הלרמשכלוזף'ג, הלר -2008978-965-51ס22מלכוד 

831-5

המאכתרישראל, המאירי 1994סחזירים

המאעובד-עםישראל, המאירי 1985סהלבנים

המאעובד-עםישראל, המאירי 1990סליל זכרון

המועובד-עםאלכסנדר, המון -2004965-13סאיש משום מקום

1710-8

הקיבוץאלכסנדר, המון

המאוחד

המו 2010ספרויקט לזרוס

המיפןארנסט, המינגווי 2014סהזקן והים

המיעובד-עםארנסט, המינגוויי 1972סאיים בזרם

המיפןארנסט, המינגוויי 2009סהקץ לנשק

המיביתן-זמורהארנסט, המינגוויי -1986965-03סלמי צלצלו הפעמונים

0377-4

המיפןארנסט, המינגוי -2011978-965סגן העדן

545-381-2

ספריתקאוי הרט, המינגס

מעריב

המי 2008סהיורשים

המנעובד-עםעזרא, המנחם 1977סאשמורות

המסשוקןקנוט, המסון 1985ספאן

המרבית-אחוזתאילנה, המרמן 2016סאישה לבדה

המרעובד-עםאילנה, המרמן מסע: במזל סרטן 

לבלי שוב

2001ס
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הקיבוץיהודית, הנדל

המאוחד

הנד מחזור: המקום הריק 

סיפורים

2007ס

הקבוץיהודית, הנדל

/המאוחד 

כתר

הנד 1988סכסף קטן

הנדספר ראשוןרז, הנדלר 2015סבעקבות הדרך

הנדכנרתודית ריאן'ג, הנדריקס -2004.965-517סלחם לבדו
203-1

אח-ידיעותגריר, הנדריקס

-רונות 

ספרי חמד

הנד -2019978-965סהבעל של שתינו

564-395-4

הנסיבנהים'ג, הנסון 1983יהחבובות

הנרעובד-עם.או, הנרי 1983סאחרי עשרים שנה

קס'גכנרתין'ג, הנרי 2008יהזמנה לארץ הפיות

הנשקוראיםמארק, הנשו 2018סהאיש האחרון בטהרן

הסהשוקןהרמן, הסה 1977סהאחוזה רוסהלדה

הסהשוקןהרמן, הסה 1977סגרטרוד

הפנכתר.א. ת, הפנהיימר 1979עמושבות בחלל

הפנכתראברהם, הפנר 1987סכולל הכל

הקסכנרתאלדוס, הקסלי דבר נורא קרה לגברת

עורב

1986י

,זמורהגיל, הראבן

ביתן

הרא 1993סארוחת צהריים עם אמא

הראכתרגיל, הראבן -2000.965-07סשאהבה נפשי
0916-9

הראקשתגיל, הראבן -2003.965-7130סחיי מלאך
13-1

הראבית-אחוזתגיל, הראבן -2010978-965סלב מתעורר

7340-56-1

הראכתראורית, הראל -2004.965-07סזה לא שאני לא אוהבת

1256-9

ספריתאורית, הראל

מעריב

הרא 1993סשם זמני

הראכתראורית, הראל 1996סנשיקה צרפתית
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הראכתראורית, הראל -2009978-965-07סכל היודע דבר

1711-7

הראמסדהנירה, הראל 1973נכשאסנת ואני

זברהנירה, הראל

הפקות

הרא 2000ימפתח הלב

הראכתרנירה, הראל 1981נספורי הבית המשותף

הקיבוץנירה, הראל

המאוחד

הרא 2007יסבא בישל מרק

הראמסדהנירה, הראל 1990נקופסה קשורה בסרט

ראשדני ספריםנירה, הראל 2005ידבים

הקיבוץנירה, הראל

המאוחד

הרא 1994יתגידי איך קוראים לך

הראבית-אחוזתעורכת, נירה, הראל שירי: שרשרת זהב 

:מופת לילדים

מביאליק ועד יהונתן

גפן

-2007965-7340י
28-4

הראעקדשלמה, אל-הר 1990נהיסעורים של איצי גבע

כלנכנרתמתרגמת, תמי, הראל :כולנו נולדים חפשיים 

הצהרת זכיות האדם

בתמונות

2008י

הרבכתרפרנק, הרבט 1985סתחיית המתים

הרבעובד-עםפרנק, הרברט 1978סחולית

הרבביתן-זמורהפרנק, הרברט 1987סעיניו של הייזנברג

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר חלמן

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר נזק

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004יי'מר אפצ

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר חטם

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר גאותן

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר חמדן

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר לכלוך

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר דגדוג

הרגמודןר'רוג, הרגריבס 2004ימר שמח
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הרגפרס-מסדהר'רוג, הרגריבס 1978יסבא זמן

הרדתומס, הרדי 1987סהרחק מהמון מתהולל

הרזמזרחי' מה'הרז 2011נשבעת כדורי הבדולח

הרזמזרחי' מה'הרז 2011נכרישי הים האדום

הרזמזרחי' מה'הרז 2011נ"קרן-חד"תעלומת ה

הרזמזרחי' מה'הרז 2011נפרשת קלקולוס

הרטרימוניםמיכל, הרטשטין 2013סמשפחה הורגת

הריביתן-זמורהימס'ג, הריוט כל היצורים גדולים

כקטנים

1979ס

הריביתן-זמורהימס'ג, הריוט 1983סאת כולם ברא אלוהים

הריביתן-זמורהימס'ג, הריוט נבונים, כל הדברים

כמופלאים

1981ס

הריתמוז'תומס א, הריס אתה- אני בסדר 

בסדר

1980ע

הרימשכלים'ג, הריסון -1998.965-448 סרוחות של תשוקה
521-4

הריעובד-עם.דוד ל, הריסון 1975יספר ספורי הענקים

הריכתרפאולה, הריסון האבן: כח הנסיכות 

הזוהרת

2015נ

הריכתרפאולה, הריסון תליון: כח הנסיכות

הכסף

2015נ

הריכתרפאולה, הריסון :כח הנסיכות

ההבטחה הסודית

2015נ

הריכתרפאולה, הריסון תעלומה: כח הנסיכות 

לאור ירח

2014נ

הריכתרפאולה, הריסון פנינת: כח הנסיכות 

המשאלות

2013נ

הריעם עובדקתרין, הריסון -1998965-13סהנשיקה

1250-5

הריעם עובדקתרין, הריסון -2005965-13סים-אישה כלב

1787-6

הריעובד-עםקתרין, הריסון או: כיסא הקשירה 

ביקור מטעם האגודה

לשחרור הרגל

-2001.965-13ס

1495-8
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-הרכתריזהר, לב-הר קצב התמוססות

הקרחונים

2013ס

ל-הרמשכליזהר, לב-הר 2002ספובידיליה

הרלמשכלה"מ, הרלונג -2010978-965נאבודים בלב ים

545-044-6

הרלמודןביל, הרלי 2010יהולכים לאכול

הרלכרמלאברי, הרלינג 2012סהאיש בכובע הקסקט

הרמאהבותאיימי, הרמון -2018978-965סהחוקים של מוזס

7648-513

הרמאיימי, הרמון -2017978-965סמחול ואפר

7648-48-3

הרמהכורסאקריסטין, הרמל -2015978-965סהחיים שנועדו לי
564-036-6

הרמהכורסאקריסטין, הרמל -2013978-965סהמתיקות שבשכחה
545-710-0

הרמהכורסאקריסטין, הרמל -2018978-965סרק עוד יום אחד

926-250-2

ליאן, הרן

 

הרןכנרת 2007סנוגה הירח

ליאן, הרן

 

הרןכנרת 2006סשלג על עצי הדובדבן

ליאן, הרן

 

הרןכנרת -2009978-965סרשת השמים רחבה
517-587-5

ליאן, הרן

 

הרןכנרת 2008סצריחת האנפה

ליאן, הרן

 

הרןכנרת פסיעות על רצפת

הזמיר

2005ס

ספריתרעיה, הרניק

פועלים

הרנ 1991ניומן מן החדר האטום

הרפמודןאניטה, הרפר 2008י!זה לא הוגן

הרקכנרתדבורה, הרקינס -2012978-965סליל המכשפות
552-347-8

הררדביריובל נח, הררי מחשבות על המאה

21-ה

-2018978-965ע

566-745-5
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הרשכתרטובה, הרשקוביץ -1989965-07נמכתב מהגמד ספורון

0022-6

הרשכתרטובה, הרשקוביץ 1980 נקוקי חבקוקי

הרשכתרטובה, הרשקוביץ 1982נקוקי חבקוקי השובב

ואלעובד-עםרוברט, ואלזר 1989סיאקוב פון גונטן

ואלעובד-עםרוברט, ואלזר 1978סעוזר לכל עת

מחברותמיקלוש, ואמוש

לספרות

ואמ -2009978-965סספר האבות
517-534-9

סנדי-תמירוייקי, ואנג

ק

ואנ -2019978-965סכימיה

564-662-7

ואןכנרתהליין, רוין-ואן 2008סמחנק

וארביתן-זמורהויליאם, וארטון 1983סציפורי

וארביתן-זמורהון'ג, וארלי 1987סגילוי עיניים

ובראלומותרן, ובר אני והאין רוכבים על

אופניים

2016ס

,כנרתתמרה, ובר

ביתן-זמורה

ובר -2013978-965סאיזי
552-543-4

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ [2018]ייין אוסטן'ג

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ -2018978-965יסימון דה בובואר

7362-48-8

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ -2017978-965יפרידה קאלו
7362-42-6

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ 2018יאודרי הפברן

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ -2017978-965יאמיליה ארהרט

7362-42-6

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ 2018יקוקו שאנל

צלטנרס'איסבל סנצ, וגארה

ספרים

קטנ -2017978-965יאגתה כריסטי
4362-47-1

וגנביתן-זמורהל'אנז, וגנשטיין 2011ספרדה משנחאי

ספריתדיוויד פוסטר, וואלאס

פועלים

ווא משהו כייפי לכאורה

שלא אחזור עליו לעולם

2012ס

03-6499987134' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אח-ידיעותיין'ג, וובסטר

-רונות 

ספרי חמד

ווב -2006965-448נאבא ארך הרגלים

836-1

.עלית הגגל'נייג, ווברטון

אח-ידיעות

.רונות

חמד-ספרי

ווב היסטוריה של

הפילוסופיה לצעירים

מכל הגילים

-2015978-965נ
545-553-3

פטרישיה, ווד

 

וודכתר 2009סההגרלה

וודחרגולפלהם גרנויל, וודהאוס :יבס 'ג, טוב ויפה

הפרשה הסבוכה של

והטבח אנטול... גאסי

-2005965-7120ס
58-6

וודמודןתסריטאי, וס'ג, וודון ליל השידור: (3)באפי 

החוזר

1998נ

וודמודןתסריטאי, וס'ג, וודון באפי ציידת הערפדים

רוח זאב ערבות: 2

1998נ

וודמודןתסריטאי, וס'ג, וודון 1999נאורחים: (4)באפי 

וודמודןתסריטאי, וס'ג, וודון באפי ציידת הערפדים

הקציר: 1

1998נ

39מודןוד'ג, ווטסון צלילה: (6) רמזים 39

עמוקה

2012נ

39מודןוד'ג, ווטסון מעבר: (4) רמזים 39

לקבר

2011נ

ווטכתרטום, ווטסון חולם על: (3)כלב קו 

גלידה

2017נ

ווטכתרטום, ווטסון רודף אחרי: (2)כלב קו 

פיצה

-2016978-965-07נ

2500-6

ווטכתרטום, ווטסון ספור ממש: כלב קו 

טוב עם ציורים די

גרועים

2015נ

ווטכתר'סטיבן ג, ווטסון -2011978-965-07סלפני השינה
1941-8

ווטמטרשרה, ווטרס 2009סמשמרת לילה

רומחמיצובמרגרט, וויז רשומות רומח הדרקון

דרקונים של: ('א)

דמדומי הסתיו

1999נ

רומחמיצובמרגרט, וויז אגדות רומח הדרקון

מבחן התאומים: ('ג)

1992נ

03-6499987135' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:24

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

רומחמיצובמרגרט, וויז רשומות רומח הדרקון

דרקונים של ליל: ('ב)

החורף

1999נ

רומחמיצובמרגרט, וויז רשומות רומח הדרקון

דרקונים של שחר: ('ג)

האביב

1999נ

רומחאופוסמרגרט, וויז 1997נדרקוני להבת קיץ

אח-ידיעותאוסקר, ווילד

-רונות 

ספרי חמד

ווי 2006סתמונתו של דוריאן גריי

וויסטימצקיאוסקר, ווילד 1987יהענק וגנו

רומחמיצובמייקל, וויליאמס :(4)שישיית המפגשים 

השבועה והמידה

1993נ

ווימשכלקלין'ג, ווילסון -2004.965-511נסודות
510-0

ווימשכלקלין'ג, ווילסון הסיפור של טרייסי

ביקר

-2007965-482נ

269-6

ווימשכלקלין'ג, ווילסון -2009978-965נילדות רעות

482-822-2

וויאופוסאליסון, וויר 2015סליידי אליזבת

וולבבלמישל, וולבק -2019978-965ססרוטונין

512-288-6

וולבבלמישל, וולבק -2011978-965סהמפה והטריטוריה

512-209-1

וולבבלמישל, וולבק 2015סכניעה

וולכתרפיי, וולדון 1987סמזכרת נצח

וולאגםקוין, וולדרון 2010יהחיות-אי הבנות בגן

וולכנרתפאביו, וולו 2017סהחיים עצמם

וולסיגליותאליאס ואגנס, וולונד (1)על -מדריך לגבורות

המשימה

2020נ

-וולטיר 

מארי ארואה-פרנסואה

וולעובד-עם 1981יהכלב והסוס

וולכתרלואיז, וולטרס המזוודה של גברת

סינקלייר

20149789650722ס
777

03-6499987136' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

וולכנרתדיויד, ווליאמס -2018978-965נשדת השיניים

566-774-5

וולכנרתדיויד, ווליאמס -2013978-965נמיני מיליארדר
552-580-9

וולביתן-זמורההילמה, ווליצר 1986סלבבות

וולאמציהלאורה, וולמר :די שלי 'האיידיאייצ

מסע לעולם הפרעת

הקשב והריכוז דרך

אגדה והדרכה מעשית

-2008978-965נ
7259-15-3

וולמודןאנט'ג, וולס 2014סכוכב הכסף

וולמודןאנט'ג, וולס סטירת הזכוכית

וולכתרלו, וולס 1979נחור-בן

וולמודןרבקה, וולס 2002סיא-הסודות של יא

וולהכורסאאליסון, וולף :קץ האחווה הנשית 

כיצד נשים עובדות

יוצרות חברה חדשה

20149789655451ע

139

וולכתרינה'וירג, וולף -1985965-07סמכלול סיפורים קצרים

0091-9

מפעליםינה'וירג, וולף

אוניברסיט

איים

וול 1975סאל המגדלור

וולמשכלינה'וירג, וולף 2010סגברת דאלווי

,זמורהיניה'וירג, וולף

מודן, ביתן

וול 1998סמרת דאלוויי

וולדני ספריםסנדרין, וולף :אוקסה פולוק 

התקווה האחרונה

2012נ

וולבית-אחוזת-1971, אורית, וולפילר 20149789655560סשווייצריה זה כאן

244

וולמעריבקרול, וולפר 2003סנערת הסיגריה

וולקוראיםגורדון, וולק 2009נהכוכב שלנו

וולדבירעודד, וולקשטיין -2019978-965סהסבך

566-979-4

וולמודןיימס'רוברט ג, וולר הגשרים של מחוז

מדיסון

1993ס

03-6499987137' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

וולכנרתמייקל, וולש רומן על: בחלוף הזמן 

קזבלנקה

-2001.965-509ס

109-0

ידיעותרוזי, וולש

-אחרונות 

ספרי חמד

וול -2019978-965סתחזור אלי

564-607-8

ווממטרגוונדולין, וומאק 2017סצייר הזכרונות

וונביתן-זמורהקורט, וונגוט ,יברך אותך אלוהים

ר קבורקיאן"ד

2002ס

וונביתן-זמורהקורט, וונגוט -2011978-965סציפור, תראה

552-085-9

וונביתן-זמורהקורט, וונגוט 1998סרעידת זמן

ווקביתן-זמורההרמן, ווק 1985סורי מורנינגסטר'מרג

ווקביתן-זמורההרמן, ווק 1980ס'כרך ב. רוחות מלחמה

ווקביתן-זמורההרמן, ווק 1980ס'כרך א. רוחות מלחמה

ווקכנרתשרלוט, ווק יהחתול של רון

ווקמטרסארי, ווקר 2017סדיאטלנד

ווקמודןקיית, ווקר 1994ילשחרר את ווילי

,כנרתאנני, וורד

ביתן-זמורה

וור -2019978-965סצלקות אפלות

566-898-8

וורכתראדית, וורטון -2013978-965-97סבית השמחה

2125-1

הבט-משרדאריה, וורם

חון

וור רציונליות וקידמה

במדע

-2004.965-05ע

1249-7

וותדני ספריםא"ל, רלי'וות 2016במלאכים

ויגמודןדלפין דה, ויגאן 2018סאל מול הלילה

וידאסטרולוגגור, וידאל 2012סבריאה

ויוכתרודית'ג, ויורסט אלכסנדר והיום האים

ונורא וגרוע ולא טוב

בכלל

-2012978-965-07י

2024-7

ויטאוקיאנוסאלוין ברוקס, ויט 2013נהחצוצרה של לואי

וייטמטרני'ג, ויט 2008סחותם הסולטן

ויטכתרדירק, ויטנבורן 2010ספרמקון

03-6499987138' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

וייביתן-זמורה.ב.א, וייט 1982נתרועת הברבור

וייביתן-זמורהאלוין ברוקס, וייט 2007נחוות הקסמים

,כנרתדיוויד, וייטהאוס

ביתן-זמורה

דביר, 

ויי 2012סמיטה

אח-ידיעותקולסון, וייטהד

-רונות 

ספרי חמד

ויי -2018978-965סמחתרת המסילה

564-480-7

ויימודןעוזי, וייל 2013סחמישה חלומות

,כנרתדן, ויילטה

ביתן-זמורה

ויי -2011978-965ספאבל ואני

552-137-5

ספריתברברה, ויין

מעריב

ויי 2009סהמינוטאור

ויימודןניפר'ג, ויינר 2013סואז הגעת

ויימודןניפר'ג, ויינר 2009סישנן בנות

ויימודןניפר'ג, ויינר 2005סרעידות אדמה קלות

ויימודןניפר'ג, ויינר 2004סבנעליה

וייכנרתבעז, וייס 2001יהחלד בונה בית

וייתבונהמיקי, וייס -2004.965-90660ססוס טרויאני

0-7

וייעובד-עםמרגרט, וייס 1996סאחראן ונביאו

ויימודןלורן, וייסברגר 2007סכל מי שנחשב

ויידני ספריםאירית, מינקוביץ-וייסמן שביל האותיות

המכושפות

2015נ

וייהכורסאאנדי, וייר 2014סלבד על מאדים

/יבנה אוסקר, וילד

מודן-תמוז

ווי 1977יהנסיך המאושר

וילמודן- תמוז אוסקר, וילד 1988יהידיד המסור

וילביתן-זמורהלורה אינגלס, וילדר 1977נבית קטן בערבה

הבט-משרדבארטון, וילי

חון

ויל 1980עמלת הקוד ברברוסה

וילמשכלון'ג, ויליאמס -2011978-965ססטונר

545-269-3

03-6499987139' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ספ-ידיעותון'ג, ויליאמס

רים

ויל 2016סרס קרוסינג'בוצ

וילעובד-עםון'וולטר ג, ויליאמס -1998965-13סמטרופוליטן

1254-8

וילרי'מרג, ויליאמס איך: ארנב הקטיפה או

צעצועים נעשים

אמתיים

2014נ

מחברותאמבל, אליס-ויליאמס

לספרות

ויל עלי בבא וארבעים

השודדים ועוד תשעה

אלף: עשר סיפורים 

לילה ולילה

1988נ

וילכנרתניאל, וילימס -1998.965-286סארבעה מכתבי אהבה

725-

אח-ידיעותמו, וילמס

-רונות 

ספרי חמד

ויל -2018978-965נהספור של דיוה ופשפש

564-311-4

אח-ידיעותמו, וילמס

רונות

ויל 2016נהחבר שלי עצוב

אח-ידיעותמו, וילמס

רונות

ויל 2016נ!אנחנו בתוך ספר

-פו אורלי, פדרבוש-וילנאי

הוצאה

מוכרת

ויל 1997ידברים שקורים באמת

וילכנרת'דניאל ה, וילסון 2014סמלחמת הרובוטים

וילגרףרלס'רוברט צ, וילסון 2004סהכרונוליטים

בובמודןשרה, וילסון 2011יהאמא הכי טובה

דניאלהלה'אנג, וילקס

-נור -די

ידיעות

-אחרונות 

ספרי חמד

ויל ספר: כל ההתחלות 

הטבע הראשון שלי

1990נ

דניאלהלה'אנג, וילקס

-נור -די

ידיעות

-אחרונות 

ספרי חמד

ויל ספר: כל ההתחלות 

המדע הראשון שלי

1990נ

הקיבוץאורי, וינברג

המאוחד

וינ 1988סתולעי משי אדומות

03-6499987140' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

וינביתן-זמורהואן'ג,' וינג 1983סמלכת השלג

וינמודןליסה, וינגייט 2017סלפני שהיינו שלך

וינאגםאלעד, וינגרד דברים שגורמים לי

לחשוב

2012י

וינחרגולנט'ג, וינטרסון למה לך להיות

מאושרת אם את יכולה

?להיות נורמלית

2017ס

,כנרתשרה, וינמן

ביתן-זמורה

דביר, 

וינ 2012סכשאלוהים היה ארנב

וינניר-אריהקלין'ג, וינספיר 2010סכמו נוצה ברוח

וינתכלתהנרי, וינקלר :(7)יפסר 'האנק צ

והרובוט המשתולל

2019נ

וינתכלתהנרי, וינקלר לא: (5)יפסר 'האנק צ

שותים קציצות דרך קש

2018נ

וינתכלתהנרי, וינקלר :(2)יפסר 'האנק צ

ותעלולי הכלב הארוך

2017נ

וינתכלתהנרי, וינקלר :(4)יפסר 'האנק צ

עושה קסמים

2017נ

וינתכלתהנרי, וינקלר גונב: (1)יפסר 'האנק צ

את ההצגה

2017נ

וינתכלתהנרי, וינקלר :(3)יפסר 'האנק צ

והצפרדע המשגע

2017נ

דורהמודןאריק, וינר דורה הולכת לבית

הספר

2006י

ויניסודמלכה, וינריב 1982יגמדי לילה ואני

וינאביהמירה, וינשטיין :להיות מישהו אחר 

ספור לפורים

2012י

אגדקוראיםעיבוד, עשי, וינשטיין יק ושעועית הפלא'ג

אגדקוראיםעיבוד, עשי, וינשטיין אגדת: אגם הברבורים 

עם רוסית

2004י

אגדקוראיםעשי, וינשטין ספר: עולם האגדות 

הזהב

(2003)י

אגדקוראיםעורכת, עשי, וינשטין 2000יהנסיכה על העדשה

אגדדני ספריםעורכת, עשי, וינשטין 2000ישבעת העורבים
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ויסכתריוהן דוד, ויס משפחת רובינזון

השוויצרית

1976נ

ויסעופריםיוהן דוד, ויס משפחת רובינזון

השוויצרית

1995נ

ויצמטריוני, ויצמן 2018סדוהרים במקום

ויקבית-אחוזתואן'ג, ויקרשם מי הוא: מפתח לאבא 

היה ולמה הוא התאבד

2011ס

ולדכנרתפי, ולדון -2003.965-509סהפיתוי של בולגרי
366-2

ולדמודןאילת, ולדמן 2014סאהבה ואוצרות אחרים

ולדמודןאילת, ולדמן כרוניקה: אמא רעה 

,של חטאי אימהות

אסונות קטנים ורגעי

חסד אקראיים

2010ס

ולדניר-אריהאילת, ולדמן אהבה ועוד משימות

בלתי אפשריות

2007ס

ולנמשכלני'ג, ולנטיין -2012978-965נאיגי ואני
545-485-7

ולנמשכלני'ג, ולנטיין יום הולדת: איגי ואני 

שמח

-2014978-965נ

545-691-2

ולסמפהרוזמרי, ולס -2004.965-7184ייוקו ועגורי הניר

72-

ג-וןכנרתגווידו, ון גנכטן 2003פספר השנה הגדול

ג-וןכנרתגווידו, ון גנכטן 2008יקנגורה

ג-וןכנרתגווידו, ון גנכטן 2003יאקי העכביש הרגיש

ג-וןכנרתגווידו, ון גנכטן 2007פטוסיקים

אח-ידיעותאדוורד ואן דה, ונדל

רונות

ונד 2016נסופי והפינגווינים

,כנרתמריולינה, ונציה

ביתן-זמורה

דביר, 

ונצ -2009978-965סאני חיה כבר אלף שנים

517-371-0

אח-ידיעותטרייסי, וסט

-רונות 

ספרי חמד

גרו כוחות: גרוויטי פולס 

נסתרים

-2016978-965נ

568-016-4

וסרביתן-זמורהיעקב, וסרמן 1985סבעל האווזות
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תשעיעקב, וסרמן

נשמות

וסר 2017סהזהב של קחמרקה

וקסמודןונדי, וקס  במבצעDaddy-דייגו ו

חלוץ

2012י

ספ-ידיעותהלן, וקר

רים

וקר 2013סיני'הגולם והג

אח-ידיעותרנה, ורבין

רונות

ורב 2011סכמה טוב לחיות

ורגכתרפרד, ורגאס 2019סקר כקרח

ורגמטראברהם, ורגיז 2009סקרבת דם

ורדכתרון'ג, ורדון 2016סאגם הזאבים

ורדכתרון'ג, ורדון 2012סעצמי עיניים חזק

ורדכתרון'ג, ורדון 2011סחשוב על מספר

ורדכתרון'ג, ורדון 2013סתנו לשד לישון

ורדכתרון'ג, ורדון 20149789650722ספיטר פן חייב למות

מתוקן) 746

ורדביתן-זמורהיצהר, ורדי -2011978-965סאת כל הדברים

552-092-7

ורופןרונלדו, ורובל 2015סלתרגם את חנה

ורוכתרסנדרו, ורונזי -2011978-965-07סכאוס רגוע

1884-8

ורטכנרתתמר, זהבי-ורטה מולו וצגאי חוצים את

הים

-2019978-965י

566-848-3

ורממאיר-סלאטימור, ורמש 2016סהוא חזר

ורןעופריםול'ז, ורן סביב העולם בשמונים

יום

נ

ורןמודןול'ז, ורן 2017נמסע אל בטן האדמה

ורןיסודול'ז, ורן 1972נחלק שני: קאפיטן נמו 

ורןמסדהול'ז, ורן 1974נירושת המליונים

ורןכתרול'ז, ורן עשרים אלף מיל

מתחת למים

2011נ

שמעו-יוסףול'ז, ורן

ני

ורן 1960ננקמת המורד
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ורןעמיחיול'ז, ורן 1976נהודו השחורה

ורןעמיחיול'ז, ורן סביב העולם בשמונים

יום

1974נ

ורןברונפמןול'ז, ורן 1973נביערות אפריקה

ורןכתרול'ז, ורן -2012978-965-07נמיכאל סטרוגוב

2009-4

ורןעמיחיול'ז, ורן מסע אל מרכז כדור

הארץ

1981נ

ספריתול'ז, ורן

פועלים

ורן החובל גרנט-ילדי רב

'כרך ב

1981נ

ספריתול'ז, ורן

מעריב

ורן 1984נמסע אל בטן האדמה

,כנרתול'ז, ורן

ביתן-זמורה

דביר, 

ורן מסביב לעולם

מדורה: בשמונים יום 

מוערת ומאוירת

2008נ

סוסכתרבוני, ורת -2014978-965-07י?איפה גרים הגורים
2236-4

סוסכתרבוני, ורת -2013978-965-07יקר זה נהדר

2136-7

סוסכתרבוני, ורת הענקים שליטי

המעמקים

20149789650722י

838

זבאכתר'ורג'וינפריד ג, זבאלד -2002.965-07סהמהגרים
1111-2

זבאכתר'ורג'וינפריד ג, זבאלד -2006965-07סאוסטרליץ
1492-8

הקיבוץתמר ורטה, זהבי

המאוחד

זהב סוגיהארה הסמוראי

שסירב לציית

-2019978-965-02נ

0885-1

הקיבוץתמר ורטה, זהבי

המאוחד

זהב האשה ששינתה את

סיפור חייה: אמריקה 

ר סטואו'של הרייט ביצ

2017נ

זהרביתן-זמורהרקפת, זהר -מלחמת טרויה 

מיתולוגיה יונית לילדים

1996י

זהרביתן-זמורהרקפת, זהר 1996ימסעות אודיסאוס

זהרביתן-זמורהרקפת, זהר 1997יהרקולס וגבורים אחרים

זהרביתן-זמורהרקפת, זהר 1996יתבת פנדורה

זהרכנרתרקפת, זהר 2007ימיתולוגיה יוונית לילדים
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אח-ידיעות'קתלין ו, זואיפלד

רונות

הדב-פו 2001יהחלום הרע של פו

אח-ידיעות'קתלין ו, זואיפלד

רונות

פו הדב -2001.965-482יהשמרטף החדש של רו
074-9

אח-ידיעות'קתלין ו, זואיפלד

רונות

פו הדב -2000.965-482יהשכונה של פו הדוב

074-9

אח-ידיעות'קתלין ו, זואיפלד

רונות

פו הדב -2001.965-482יפו, סבלנות

074-9

זוותכלתגבריאל, זווין 2018סיין יאנג הצעירה'ג

זווכתרגבריאל, זווין סיפורי חייו של מר

פיקרי

20149789650721ס

947

זולכתראמיל, זולא 1987סתרז ראקן

,כנרתורדן'ג, זוננבליק

ביתן-זמורה

דביר, 

זונ בנות ועוגת, תופים

שברים

2011נ

זוסאופוסמרקוס, זוסאק 2010סהשליח

זוסכרמלמאיר, זוסמן -2002.965-407סאהבתי את ברלין

362-5

ור'זכתררפאל, ורדאנו'ז הפרק השני של החיים

מתחיל כשמבינים שיש

רק פרק אחד

2018ס

הקיבוץלידיה', ורז'ז

המאוחד

ור'ז 2007סהרוח שורקת בעגורנים

זורכנרתדניאל, וריס'ז 2008ינתן האביר הקטן

זטהפועליםרוברט, זטהאלר -2017978-965-02סחיים שלמים

0849-3

מחברותיוסף, זידאן

לספרות

זיד -2013978-965סעזאזל

552-715-5

אח-ידיעותחני, זיו

-רונות 

ספרי חמד

זיו 1990סשרב

זיותירושעודד, זיו 2004יחיים וחיות

זיומערכתעליזה, זיו -2002.965-7014סקשה זה לא מלה
70-0

זיומודןרקפת, לי-זיו 2009סקול של פרפרים
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בוריס, זיידמן

 

זייעובד-עם המינגווי וגשם

הציפורים המתות

2006ס

זילביתן-זמורהזאב, זילבר 2010סרחוב אחר

זילעובד-עםר'רוג, זילזני -1981965-13סממלכות התוהו

0063-9

זילעובד-עםר'רוג, זילזני -1980965-13סבסימן החדקרן
0015-9

זילעובד-עםר'רוג, זילזני 1980סתשעה נסיכים לאמבר

זילעובד-עםר'רוג, זילזני 1980סתותחי אוואלין

זילעובד-עםר'רוג, זילזני -1981965-13סידו של אוברון
0025-4

זינדבירורד, זינגר -2018978-965סנעולה

566-764-6

זינעובד-עםישראל יהושע, זינגר 1987סבית קרנובסקי

זינביתן-זמורהישראל יהושע, זינגר 1987סהאחים אשכנזי

זינעובד-עםזינובי, זיניק 1989סגומחה בפנתיאון

סוסכתרדוקטור, זיס יש לי צרות אבל לא

כאלה

1986י

זיסכתרכליל, זיסאפל 2000סבטבעת זו

,כנרתאוליבייה-פרנס, יסבר'ז

ביתן-זמורה

דביר, 

יס'ז 2015סהטבחית של הימלר

זיסעובד-עםפטריק, זיסקינד -2009965-13ססיפורו של מר זומר
0861-3

זיסעובד-עםפטריק, זיסקינד :על אהבה ומוות 

ארבעה סיפורים ומסה

2005ס

זיסמודןפטריק, זיסקינד 1988סהבושם

הקיבוץנתן, זך

המאוחד

זך 2004ססיפורים: קוף המחט 

,שפרירה, זכאי

מתרגמת

שאלמודן שאלתיאל שלתי קואק

הנצחון המוזר: 

באליפות המשולשת

1991י

זלוזימזון' ששרה, זלוף 2000יערן הגנן

זלוזימזון' ששרה, זלוף 1998ילא רוצה לתת לך יד
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זלוזימזון' ששרה, זלוף :הסוד של יעלי 

(הפיפי)

1996י

,כנרתירון, זליכה

ביתן-זמורה

דביר, 

זלי 2008עהגווארדיה השחורה

זמיבבליבגני, זמיאטין 1999סאנחנו

ספריתישראל, זמיר

פועלים

זמי 1998סעגיל באוזן

זמיעובד-עםמיכל, זמיר -2008978-965-13סמתקנים ואטרקציות
1983-9

זפרמפהאילנה, זפרן -2005965-521עסיפור ורוד

020-0

,זקאשתראדית, זק על: אהבת הסירנות 

יצרים ויצירה, יוצרות

2015ע

קו'זכתראמנון, קונט'ז 2009סחידת מותי

קו'זכתראמנון, קונט'ז 1994סמלכודת דבש

זקסעצמיתארני, זקס 2009עקודם קול אמא

ספ-ידיעותמרב, פורטל-זקס

רים

זקס 2016סמלאכים באופק

זרחאפיקנורית, זרחי 2017סחידת הכפולים

,כנרתנורית, זרחי

ביתן-זמורה

דביר, 

זרח -2010978-965ימלכי מונרו מורדוך

517-722-0

זרחדבירנורית, זרחי דודה מרגלית נפלה

אל השלולית

-2011978-965י

552-158-0

הקיבוץנורית, זרחי

המאוחד

זרח י"סיגי וחוט"בוטיק 

זרחעם עובדנורית, זרחי -2003.965-13נעלמה או היום השישי

1622-5

הקיבוץנורית, זרחי

המאוחד

זרח ירפות בליל ירח'שתי ג

מלא

2011י

זרחמשכלנורית, זרחי הספר הפנטסטי של

נורית זרחי

-2008978-965נ

511-456-0

זרחביתן-זמורהנורית, זרחי 1993סאמן המסכות

זרחמסדהנורית, זרחי 1989נאביגיל מהר המלכים
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ספריתנורית, זרחי

פועלים

זרח :הילדה רובין הוד 

סיפור התבגרותה של

ילדה

1982נ

זרחעובד-עםנורית, זרחי -2001.965-13יאמבטים
1521-0

אח-ידיעותנורית, זרחי

רונות

זרח 1999סמשחקי בדידות

זרחביתן-זמורהנורית, זרחי 2011נילדת חוץ

זרחמסדהנורית, זרחי 1976יהנמר שמתחת למטה

ספריתנורית, זרחי

פועלים

זרח 1979נלא לגרש את נני

זרחמשכלנורית, זרחי 1997סמכונית כמו אורכידאה

אח-ידיעותנורית, זרחי

רונות

זרח 2016ייינה'צ

זרחקוראיםנורית, זרחי מחלת הגעגועים של

רחוק זה קרוב: סולי 

במקום אחר

2004י

זרחמשכלנורית, זרחי -2004.965-511יפעם היה ופעם לא

343-4

זרחרימוניםנורית, זרחי 2013יפוקסיה ופוקסין

ספריתנורית, זרחי

פועלים

זרח שירים: אלף מרכבות 

ועוד שירים

1979י

נורית, זרחי

 

זרחביתן-זמורה 2011נילדת חוץ

זרחכתרשמי, זרחין 2011סעד שיום אחד

,כנרתראווי', חאג

ביתן-זמורה

דביר, 

חאג 2009סהרולטה של דה נירו

חבומשכלחוה, חבושי -2000.965-448נדושה

476-5

חבוכתרחוה, חבושי 1991נכשזה קורה

הקיבוץחוה, חבושי

המאוחד

חבו 2004נההתערבות

חובכתרגיל, חובב 1995סקיטש

אח-ידיעותימימה, חובב

רונות

חוב -2017978-965סאורנים

564-483-8
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אח-ידיעותגילית, חומסקי

-רונות 

ספרי חמד

חומ -2012978-965סגחליליות

545-414-7

חאלד, חוסייני

 

חוסמטר 2013סקולות מן ההרים

חאלד, חוסיני

 

חוסמטר 2003סרודף העפיפונים

חוסמטרחלד, חוסיני 2007סאלף שמשות זוהרות

חוראנדלוסאליאס, חורי -2002.965-508סבאב אלשמס
003-

חורמטררימונד, חורי 2006סהטמפלר האחרון

,כנרתעלמה וייך, חושן

ביתן-זמורה

דביר, 

חוש 2012סכף רגלו של הסוס

ספ-ידיעותמיכל, חזון

רים

חזו שירלי שמש הגדולה

מכולם

-2011978-965נ
545-538-0

חזומשכלמיכל, חזון -2014978-965סבית הסודות

545-411-6

ספ-ידיעותמיכל, חזון

רים

חזו -2013978-965נשירלי שמש מנצחת

545-538-0

ספ-ידיעותמיכל, חזון

רים

חזו 2014נשירלי שמש חוזרת

חזןביתןעוזיאל, חזן 2014סזה לא אותו הבית

ספריתעזיאל, חזן

פועלים

חזן 1987נאל שלגי האטלס

הקיבוץקרין, חזקיה

המאוחד

חזק 2002סכמו סנונית

חייכנרתאסתי ג, חיים -2013978-965סאנשי פינות
552-523-6

,כנרתחיים, חיימוף

ביתן-זמורה

דביר, 

חיי 2006סירפאן בחלומות'צ

חילואלון, חילו סאני'אחוזת דג

חילחרגולאלון, חילו -2004.965-7210סמות הנזיר

33-0
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חכםאיילותרונית, חכם חמש מכשפות הלכו

לטייל

1993י

חכםח"מטרונית, הרסון-חכם למי: מלך הזנבות או

הזנב הארך ביותר

1987י

חמימטרדן, חמיצר חידני שומר על

ספורי: הסביבה 

חידניות לילדים

2011י

אח-ידיעותאלעד, חן

-רונות 

ספרי חמד

חן -2017978-965נאלישע

568-070-6

חנוכנרתמאיה, חנוך מה. זה מה שאני חושב

?דעתך

-2013978-965י

552-743-8

חנומשכלמאיה, חנוך -2003.965-511יתפילילה
413-9

חסקמוזהגילי, חסקין סיפור: שבוי בקסמה 

שהיה

2006ס

חפרכתררוני, חפר -2003965-07ימבלו'האוצר של צ

1189-9

אח-ידיעותאמיר, חצרוני

רונות

חצר 2013ספיצוחים

חצרכתר-1968, ניר, חצרוני 20149789650722סשלוש מעטפות

791

,כנרתמתן, חרמוני

ביתן-זמורה

חרמ -2014978-965סארבע ארצות
552-767-4

,כנרתמתן, חרמוני

ביתן-זמורה

דביר, 

חרמ היברו פבלישינג

רומן: קומפני 

-2011978-965ס

517-919-4

חרשכתראמיר, חרש רומן: יתבטל העולם 

בלשי

-2013978-965-07ס

2127-5

חרשכתראמיר, חרש 2013סיתבטל העולם

הספריהאנטוניו, טאבוקי

החדשה

טאב 1996סרקוויאם; חוט האופק 

,כנרתאודי, טאוב

ביתן-זמורה

דביר, 

טאו -2011978-965סיודאיקה
517-969-9

הקיבוץגדי, טאוב

המאוחד

טאו מה היה קורה אם היינו

שוכחים את דוב

1992ס
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טאומשכלגדי, טאוב -2009978-965סאלנבי

482-851-2

טאוכתרגדי, טאוב 1990נדברים שאני לא מגלה

גדי, טאוב

 

טאוכנרת המכשפה מרחוב

ט'מלצ

2001נ

טאובוקטיקסמנתה, טאוול 2018סתקלת מלתחה

זמור-כנרתגבריאל, טאלנט

דביר-ה

טאל -978-965סשלי ורק שלי

566-867-4

מחברותאמי, טאן

לספרות

טאן 1992סאשת אל המטבח

מחברותאמי, טאן

לספרות

טאן 2001סבתו של מרפא העצמות

מחברותאמי, טאן

לספרות

טאן 2007סלהציל דגים מטביעה

מחברותאמי, טאן

לספרות

טאן 1996סמאה החושים הנעלמים

,כנרתאמי, טאן

ביתן-זמורה

דביר, 

טאן :היפוכו של גורל 

אסופת הרהורים

2006ס

מחברותאמי, טאן

לספרות

טאן 1990סחוג שמחת המזל

טאסעובד-עםפיטר, טאסקר -2008978-965-13סנשיקת הבודהא

2022-4

טאקמודןקזואקי, טאקאנו 2016סלהרוג את האחד

ספריתדונה, טארט

מעריב

טאר 1994סההיסטוריה הסודית

טארמודןדונה, טארט 2015סהחוחית

אח-ידיעותראובן, טבול

רונות

טבו 2012סבעוד לילה

הקבוץניפר'ג, טגה

-המאוחד 

ספרית

פועלים

טגה סבא שלי היה: אמון 

יורה בי

-2016978-965-02ס
0750-2

טהיכתרסבה, טהיר 2019נ(3)האויב בשער 

טהיכתרסבה, טהיר 2017נ(2)לפיד בלילה 
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טהיכתרסבה, טהיר 2015נ(1)הניצוץ שבאפר 

טהרנתןיורם, טהרלב גברת אחת מרחוב

בצלאל

י

טואמודןחנה, טואג 2009סלאורה

טובבבלקולם, טובין -2011978-965סברוקלין

512-211-4

טודמעריבאוליביה, טוד 1979סשנת הסרטן

טודאהבותאנה, טוד -2015978-965ב...אחרי ש

7648-88-9

מחברותמארק, טוויין

לספרות

טוו מסע תענוגות בארץ

הקודש

-2009978-965ס

517-415-1

ספ-ידיעותמרק, טווין

רים

טוו 2008נהרפתקאות תום סויר

טוימזרחי' ממרק, טוין 1987נעלילות הקלברי פין

טויניר-אריהמרק, טוין הרפתקאותיו של טום

הספר המוער: סוייר 

נ2009

טוימזרחי' ממרק, טוין נהרפתקאות תום סויר

טוייזרעאלמרק, טוין נתום סאויר

טויכתרמרק, טוין 1978נהמלך והעני-בן

ספריתברברה, טוכמן

מעריב

טוכ :מצעד האיוולת 

מטרויה ועד ויטנאם

1986ע

טולכתריותם, טולוב -2009978-965-07סזה שמחכה

1710-0

הספריה'ליב ניקוליביץ, טולסטוי

החדשה

טול 1999סואחרים' איוואן איליץ

טולעובד-עם'ליב ניקוליביץ, טולסטוי -1999.965-13ס'כרך א- אנה קארנינה 
1387-0

טולעובד-עם'ליב ניקוליביץ, טולסטוי -1999.965-13ס'כרך ב- אנה קארנינה 

1387-0

טולביתן-זמורה.ר.ר.ג, טולקין 1983נהנפח מווטון רבא

טולביתן-זמורה.ר.ר'.ג, טולקין שני: (2)שר הטבעות 

הצריחים

1998נ

טולביתן-זמורה.ר.ר'.ג, טולקין :(1)שר הטבעות 

אחוות הטבעת

1998נ
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טולביתן-זמורה.ר.ר'.ג, טולקין :(3)שר הטבעות 

שיבת המלך

1998נ

טולביתן-זמורה.ר.ון ר'ג, טולקין הרפתקאות תום

ועוד חרוזים: בומבדיל 

מן הספר האדם

2001נ

ון רונלד'ג, טולקין

רעואל

טולביתן-זמורה לשם, או: ההוביט 

ובחזרה

-2012978-965נ
552-398-0

ון רונלד'ג, טולקין

רעואל

טולביתן-זמורה סיפורים מממלכת

הסכנה

-2012978-965נ

552-290-7

טומבית-אחוזתהאמה, טומה פרשת המכשף

הסוציאליסט

2009ס

טופביתןדודו, טופז 1981סכתם לידה

טופכנרתטליה, טופז 2001סוהיינו שם שתיים

טורדביר'איון סרגיביץ, טורגניב 1994סאבות ובנים

טורביתן-זמורהפול, טורדיי 2008סדיג סולומונים בתימן

ספריתסקוט, טורו

מעריב

טור 1994סהודאה באשמה

טורספר לכל.דינה ק, טורנר 1979יאפרים הסקרן

ספריתחגי, טיומקין

מעריב

טיו -2015978-965סתיק ספקולטיבי

564-108-0

אח-ידיעותחגי, טיומקין

-רונות 

ספרי חמד

טיו -2014978-965סIVFתיק 

545-906-7

מחברותמרים, טייבז

לספרות

טיי -2012978-965סלב פועם, ציפור קטנה
552-333-1

ספ-ידיעותאן, טיילר

רים

טיי 2016ססליל של חוט כחול

טייקוראיםננסי, טייר 2000סחברים ובעלים

טילביתן-זמורהקרסמן, טילור 2001סמען לא ידוע

טילכנרתננסי, טילמן 2008יבלילה שבו נולדת

טימכנרתליאו, טימרס -2011978-962יזפת

552-000-2

טיסביתן-זמורהאנט, טיסון ביתו החדש של

ברבאבא

1977י
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טיסכתרהקטור, טיסון -2010978-965-07סיופיו של העולם

1791-9

טישעובד-עםיצחק, טישלר 1970סאחרונים על הרכס

טלקודקודאלכסנדרה, טל שירים: עולמי היפה 

וספורים בחרוזים

1982י

,כנרתודי'ג, טל

ביתן-זמורה

דביר, 

טל -2011978-965סהחלילן

552-027-9

טלדני ספריםלירז, טל המסע המפלא לכתה

'א

2015י

אח-ידיעותרמי, טל

-רונות 

ספרי חמד

טל 1997 סוידוי גורלי

טלגכנרתריינה, טלגמאייר -978-965נרוחות

566-929-9

טלגכנרתריינה, טלגמאייר -2015978-965נ(1)הרעיון של קריסטי 

566-859-9

טלגכנרתריינה, טלגמאייר -2015978-965נ(2)האמת של סטייסי 

574-014-1

טלגכנרתריינה, טלגמאייר -2018978-965נדרמה
566-675-5

טלגכנרתריינה, טלגמאייר 2014נחיוך

זמור-כנרתריינה, טלגמאייר

דביר-ה

טלג 2017נאחיות

ספריתסימה, טלמון

פועלים

טלמ פרוטוקול מזכירות

הקיבוץ

1996ס

אח-ידיעותהלנה מגר, טלמור

רונות

טלמ 2014סלא יכולה לשתוק

טלמרימוניםלימור, טלמור משפחות, משפחות

!מליון לפחות

2010י

טלשמטרעמוס, טלשיר 2017סרומן שחור לבן

טלשביתן-זמורהענת, טלשיר -2010978-965סאם אשכחך

517-820-3

טלשעובד-עםרחל, טלשיר -2009978-965-13סמושלם

2100-9

טנאבוסתןרות, טנא טילס 1973נהקיץ הארוך ביותר
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טנימודןירו'ונאיצ'ג, טניזקי 2009סיש המעדיפים סרפדים

טננמאיר-סלעטוביה, טננבאום 2014ע!יהודי'תפוס ת

אח-ידיעותסילביה, טננבאום

-רונות 

ספרי חמד

טננ 2014סרחובות של אתמול

טפוכנרתננסי, טפורי -2009978-965פאווזה כחולה

517-467-0

טפרפועליםיונה, טפר 2016ילויתן קטן בכנרת

הקיבוץיונה, טפר

המאוחד

טפר 2013נכתוב בחול ומים

הקיבוץיונה, טפר

המאוחד

טפר 2004יבינה נוסעת מבנימינה

הקיבוץיונה, טפר

המאוחד

טפר 2007י?מה יש לך בסל

יונה, טפר

 

הקיבוץ

המאוחד

טפר אבנים קטנות של

אהבה

2007נ

טקנפלאמומו, טקנו 2011ימומו וביצי החלומות

טרבעובד-עםדוד, טרבאי -2004.965-13ססטלקר

1687-

טרבכתרדוד, טרבאי 20149789650723סהמעברים המאושרים

125

טרוכתרמוניק, טרואונג 2013סמריר בפה

אח-ידיעותפמלה, טרוורס

-רונות 

ספרי חמד

טרו -2018978-965נמרי פופינס

564-667-2

טרוכנרתאנרי, טרויה -2000.965-286עקתרינה הגדולה

986-4

טרועובד-עםאנתוני, טרולופ 2001סנינה בלטקה

טרוביתן-זמורהואנה'ג, טרולופ -2004.965-517סקרבת משפחה

263-5

טרוביתן-זמורהואנה'ג, טרולופ 2002סלהתחתן עם הפילגש

טרואוריוןגיל, טרונסקי 2015יארון הקסמים של טליה

,כנרתונתן'ג, טרופר

ביתן-זמורה

דביר, 

טרו -2010978-965סמכאן אני ממשיך
517-702-2
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טרוביתן-זמורהונתן'ג, טרופר 2008סאיך לדבר עם אלמן

,כנרתונתן'ג, טרופר

ביתן-זמורה

דביר, 

טרו 2013סרק עוד דבר אחד

טרוקודקודיוסף, טרוצקי :הבובה חולה ! דוקטור

שירים לילדים

י

טרוקודקודיוסף, טרוצקי :חברת המפלאים 

ספור בציורים

1982נ

טרוקודקודיוסף, טרוצקי 1982יזכרונות חלפון המלפפון

טרידיונוןניפר'ג, טרייג השטן נמצא בפרטים

הקטנים

2015ס

ידי-סימניםרוז, טרמיין

אחרונו-עות

חמד-ת

טרמ 2017ססונטה לגוסטב

טרמסימניםרוז, טרמין -2009978-965סחלומות פרטיים

482-923-6

טשגדני ספריםנט'ג, יאן'טשג 2011נהחיים שלי בספר

טשגדני ספריםנט'ג, יאן'טשג 2012נהחיים שלי בסרט

טשגדני ספריםנט'ג, יאן'טשג 2014נהחיים שלי כליצן

יאלכנרתארווין ד, יאלום -2012978-965סבעיית שפינוזה

552-343-0

יאלעובד-עםארווין ד, יאלום -1994965-13סכשניטשה בכה

0999-7

יאלכנרתארווין ד, יאלום מכתב: מתנת התרפיה 

גלוי לדור חדש של

מטפלים ומטופלים

-2002.965-286ע

265-8

יאלכנרת.ארווין ד, יאלום -2000.965-286סאמא ומשמעות החיים
964-3

יאנכנרתין לואן'ג, יאנג .אווטאר: (1)הקרע 

כשף האוויר האחרון

-2016978-965נ
566-337-2

יאנכנרתין לואן'ג, יאנג .אווטאר: (2)החיפוש 

כשף האוויר האחרון

-2018978-965נ

566-810-0

יאנכנרתין לואן'ג, יאנג .אווטאר: (2)ההבטחה 

כשף האוויר האחרון

-2017978-965נ

566-464-5

יאנכנרתין לואן'ג, יאנג .אווטאר: (3)ההבטחה 

כשף האוויר האחרון

-2017978-965נ
566-585-7
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יאנכנרתין לואן'ג, יאנג .אווטאר: (1)החיפוש 

כשף האוויר האחרון

-2018978-965נ

566-679-3

יאנכנרתין לואן'ג, יאנג .אווטאר: (1)ההבטחה 

כשף האוויר האחרון

-2016978-965נ
566-337-2

יאנמשכללואיזה, יאנג -2011978-965סיקירתי רציתי לספר לך

545-118-4

,כנרתסמנתה, יאנג

ביתן-זמורה

דביר, 

יאנ -2017978-965סהדבר האמיתי היחיד
566-431-7

,כנרתסמנתה, יאנג

זמורה

יאנ -978-965סגיבור שלי
566-955-8

,כנרתסמנתה, יאנג

ביתן-זמורה

יאנ -2013978-965סאהבה ברחוב דבלין

552-634-9

,כנרתסמנתה, יאנג

זמורה

יאנ -2018978-965ס(2)כל דבר קטן 

566-825-4

,כנרתשרה, יאנג

ביתן-זמורה

דביר, 

יאנ -2011978-965סעריסת האויב

517-976-7

סנדי-תמיראן, יאנגסון

ק

יאנ -2019978-965סאחכה לך במוזיאון

564-802-7

יאנמודן-כתרריק, יאנסי הגל)הכוכב האחרון 

(3החמישי 

2017נ

יאנמודן-כתרריק, יאנסי 2015נ(1)הגל החמישי 

יאנמודן-כתרריק, יאנסי הגל)הים האינסופי 

(2החמישי 

2015נ

יביעם עובדיונתן, יבין -2004.965-13סי'באבא ג

1701-9

יביעובד-עםיונתן, יבין -2008965-13יאחלה אח
1793-0

יבייונתן, יבין -2006965-13נזהבים
1852-

יביעובד-עםיונתן, יבין החתול דלעת משנה

את הדעת

-2011965-13י

1685-3

יבלמודןאלה, יבלונסקי 2012סהניסוי הגדול

,כנרתנעה, ידלין

ביתן-זמורה

ידל -2019978-965סאנשים כמונו

566-894-0

03-6499987157' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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,כנרתנעה, ידלין

ביתן-זמורה

דביר, 

ידל 2013סבעלת הבית

ידלביתן-זמורהנעה, ידלין 2016סשטוקהולם

ידעכתררונית, ידעיה -2001.965-07סעור

0989-4

הקיבוץ.ב.א, יהושע

המאוחד

יהו 1997סמסע אל תום האלף

.ב.א, יהושע

 

הקיבוץ

המאוחד

יהו 1994סהשיבה מהודו

הספריהאברהם ב, יהושע

החדשה

יהו .גירושים מאוחרים

2010מהדורת 

2010ס

הקיבוץאברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 2007סדואט- אש ידידותית 

הקיבוץאברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 2001סהכלה המשחררת

הקיבוץאברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 2014סניצבת

הקיבוץ.אברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו שליחותו של הממונה

:על משאבי אנוש 

פסיון בשלושה פרקים

2004ס

הקבוץ.אברהם ב, יהושע

-המאוחד 

ספרי סימן

קריאה

יהו 2018סהמנהרה

יהושוקן.אברהם ב, יהושע 1981סהמאהב

הקיבוץ.אברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 2011סחסד ספרדי

הקיבוץ.אברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 1994סהשיבה מהודו

הקיבוץ.אברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 1975ס1974עד חורף 

יהושוקן.אברהם ב, יהושע :בזכות הנורמליות 

חמש מסות בשאלות

הציונות

1980ס

הקיבוץ.אברהם ב, יהושע

המאוחד

יהו 1990סמר מאני

03-6499987158' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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יהלדורמשה, יהלום נאת ואני, חברים

יהלדורמשה, יהלום  :(3)החבורה הסודית 

בעקבות המרגלים

נ

,כנרתריטה, פורוז-יהן

ביתן-זמורה

דביר, 

יהן -2010978-965יהלב של שירז

517-724-4

יובבית-אחוזתאמנון, יובל -2018978-965סהדרך לוורנאסי
556-068-8

הקיבוץהדסה, יובל

המאוחד

יוב 2013יאמא שלי תמיד ממהרת

יובקשתיורם, יובל -2001.965-7130עסערת נפש

03-4

אח-ידיעותנורית, יובל

-רונות 

ספרי חמד

יוב דבליו דבליו דבליו

עזאזל

-2003.965-448נ

503-6

יובדליה פלדנורית, יובל על פי- משלי שועלים 

ברכיה הנקדן

1982נ

פדןקמחינורית, יובל 1999י...החתול בצנצנת

יובקמחינורית, יובל פגלית עגולית

יובקמחינורית, יובל פ!להפך

יובקמחינורית, יובל פעסוקה בלי הפסקה

יובקמחינורית, יובל פמעללים עם הגדולים

יובקמחינורית, יובל מעשה בקופסה עם

מכסה

פ

יובקמחינורית, יובל פחברים יקרים

יובקמחינורית, יובל פבמרפאה

יובקמחינורית, יובל פאני מתפשט בעצמי

יובקמחינורית, יובל פגל הולך לגן

יובקמחינורית, יובל פצעצועים נפלאים

יובכנרתשירלי, יאיר-יובל -2013978-965יהנץ על העץ

552-665-3

יובכנרתשירלי, יאיר-יובל -2012978-965יתומס ואני
552-218-1

יובכנרתשירלי, יאיר-יובל 2014ידיאן ואני

03-6499987159' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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יובכנרתשירלי, יאיר-יובל 2014ילודוויג ואני

יובכנרתשירלי, יאיר-יובל 2012יהלן ואני

יובמטרמיכל, פיקרסקי-יובל 2018סתלושה

,כנרתברנה, יובנוף

זמורה

יוב -2019978-965נבורחת

566-959-6

יוגמודןפרי'ג, נידיס'יוג 2012סעלילת הנישואים

יוזעמיחיתומאס, יוז בית הספר של תום

בראון

1975נ

יולפועליםלאה, יוליוס המכנסים החדשים של

אבא

-2004965-02י
0219-6

יולמודןין'ג, יולן 2007י?איך דינוזאורים אוכלים

,כנרתניקולה, יון

ביתן-זמורה

יון -2018978-965נגם השמש היא כוכב
566-726-4

יונביתן-זמורהאריקה, יונג הסיפור האמיתי: פאני 

על הרפתקאותיה של

ונס'ג-פאני הקאבאוט

2001ס

יונכתריונס, יונסון זקן בן המאה ואחת

שחשב שהוא חושב

יותר מדי

2019ס

יונכתריונס, יונסון הזקן בן המאה שיצא

מהחלון ונעלם

-2011978-965-07ס

1940-1

יונכתריונס, יונסון האנאלפביתית שידעה

לספור

-2014978-965-07ס

2262-3

יונכתריונס, יונסון הרוצח שחלם על

מקום בגן עדן

2016ס

יוסאחוזת ביתמריו ורגס, יוסה -2016978-965סהרומנטיקן
556-051-0

יוסביתן-זמורהמריו ורגס, יוסה המחברות של דון

ריגוברטו

2002ס

יוסבית-אחוזתמריו ורגס, יוסה -2007965-7340סתעלוליה של ילדה רעה

23-3

יוסכתרמריו ורגס, יוסה 1984סדודה חוליה והכתבן

יוסמשכלננסי, יוסטון -2001.965-511ססימנו של המלאך
009-5

יוסמודןמסעב חסן, יוסף 2010עבן החמאס
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,כנרתמלאלה, יוספזאי

ביתן-זמורה

יוס הנערה: אני מלאלה 

שנאבקה למען

ההשכלה ונורתה על

ידי הטאליבאן

-2014978-965ס

552-917-3

ספריתמרגריט, יורסנאר

פועלים

יור 1990ססיפורים אוריינטליים

,כנרתמיכאל, יורת

ביתן-זמורה

יור -2018978-965ס(2)האיש שצפה בנשים 

566-613-7

,כנרתמיכאל, יורת

ביתן-זמורה

יור -2017978-965ס(1)סודות אפלים 
566-393-8

יושכתרבננה, יושימוטו 1996סהמטבח

יזהביתן-זמורה.ס, יזהר 1992סמקדמות

הקיבוץמשה, יזרעאלי

המאוחד

יזר 2001סאיימוס ואחרים

יחיקשתשלי', יחימוביץ -2003.965-7130סמשחקי זוגות
16-6

יחיקשתשלי,' יחימוביץ 2001סאשת איש

ייטבית-אחוזתרד'ריצ, ייטס 2008סחלון פנורמי

,כנרתהונג, יינג

ביתן-זמורה

דביר, 

יינ 2005סמאהבת סינית

ילןדבירמרים, ילן 20149789655526יהמסע אל האי אולי
820

ילןמרים, שטקליס-ילן יאצו רצו גמדים

ילןדבירמרים, שטקליס-ילן יספר דני

צלטנרקובי, ימאדה

ספרים

ימא 2015י?מה עושים עם רעיון

ינאכתרהגר, ינאי -2004.965-07סמכונת הנצח של אלכס
1320-4

ינאאלפאעורכת, הגר, ינאי :שם יש שושנים 

סופרות ישראליות

כותבות ארוטיקה

2003ס

,כנרתיעל, ינאי

ביתן-זמורה

דביר, 

ינא 2012סאבוא בלי אוויר

03-6499987161' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:30

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

ינאכתרצבי, ינאי 2009סמאוחר מדי

ינאכתרצבי, ינאי -2006965-07ססנדרו, שלך

1498-7

ינגמשכלה נמו'ארצ, ינג :אגם -פרידה מאמא

נעורים בקצה העולם

-2005.965-511ס

329-9

ינסכנרתאנה, ינס -978-965ימפלצת הצבעים
574-000-4

ינסקרןטובה, ינסן 2015סספר הקיץ

ספריתרפי, יעקובי

מעריב

יעק 1990עספר לידידות-בית

יעקעצמיתיעקב, יעקובסון יאינשטין

יעקעצמיתיעקב, יעקובסון הכרסא המעופפת של

סבא

י

יעקעצמיתיעקב, יעקובסון 2016יהאניה

יעקהוצאת טליעקב, יעקובסון [2014]יוק'הג

הקיבוץאליעזר, יערי

המאוחד

יער כמו סרט: הצטלבויות 

תיעודי

2004ס

יערביתן-זמורהאליעזר, יערי 1989סבחזרה לטיטניק

יצחאדרמעבד, י, יצחק הספורים המדהימים

ביותר בעולם

1985נ

יצחפרדסאיתי, יצחקי 20149781618381סנבואה צוענית

088

יצחביתן-זמורהרותי, יצחקי 1997יסורגת בצבעים

יקוכתררוי, יקובסן 2015סהבלתי נראים

יקוכתררוי, יקובסן 2011סילדת פלא

יקיאחיאסףאורנה, יקיר :העולם שבקצה החוט 

הוא עולם הזכרונות

המתוקים

2002נ

ירועובד-עםנועה, דיין-ירון 2016סשירה גאולה

ירועובד-עםנועה, דין-ירון -2007965-13סמקימי

1917-4

ירחביתן-זמורהיובל, ירח 2016סהשתיקות
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ישוכתרחיה, ישורון המורה: לא אומרים

חמורה

1989נ

ישוכתרחיה, ישורון 1986נאחרת לגמרי

ישוכתרחיה, ישורון 1988נחשבתי שאסור להגיד

ישימודןשרית, לוי-ישי 2019סאישה מעבר לים

ישימודןשרית, לוי-ישי מלכת היופי של

ירושלים

2013ס

ישפביתן-זמורהאסנת, ישפה 1997יהאגדה על השיח הקטן

ישפמסדהאסנת, ישפה 1993פגן הבוכים

ישרעובד-עםיעל, ישראל 1993סיצאתי לחפש מחסה

הקיבוץענת, ישראלי

המאוחד

ישר 2000נלראות בעיניים עצומות

כץעובד-עםיואב, ץ"כ -2011978-965-13סג"נתב
2248-8

כבימודןגיתית, כבירי 2013ס1כביש מספר 

אח-ידיעותאיריס אליה, כהן

-רונות 

ספרי חמד

כהן -2018978-965סגבר אישה ציפור
564-364-0

אח-ידיעותאיריס אליה, כהן

-רונות 

חמד-ספרי

מאי-טל- 

כהן סבתא טורבו ואלפי

התנינים הבכינים

-019978-965נ
564-935-2

כהןאלבר, כהן 1978ססולל

כהןעובד-עםאלדד, כהן מנגינה כחלה עם

תלתלים

2012י

ספ-ידיעותאתי, כהן

רים

כהן 2007יחות הפתגמים

כהןאסטרולוגדרור, כהן ,סיפורים: קצה הרחוב 

שירים בפרוזה, קטעים

2001ס

כהןסלעזיו, כהן 2008סחמש אבנים

כהןסלעזיו, כהן אבל)נגמר הקוסקוס 

(גם הדג טעים

2009ס

כהןמודןמאיר, כהן אטלס החלל לילדים

,על כוכבים: ולנוער 

גלקסיות ומסעות בחלל

2005נ
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כהןגווניםמשה, כהן 2013סיוצר הרוח

כהןאבנורנורית, כהן 1991יאצבע בפה זה לא יפה

כהנדני ספריםנורית, כהן 1993ינשיכה או נשיקה

כהנדני ספריםנורית, כהן מברשת השניים

הראשונה

1994י

כהןעצמיתניר, כהן 2018סרעיס

כהןעמרם, כהן נשודדים בצהרים

כהןעובד-עםשלומית, כהן 1985יהמחבוא של הרוח

הקיבוץעמליה, כרמון-כהנא

המאוחד

כהנ 1984סלמעלה במונטיפר

ספריתשלומית, אסיף-כהן

פועלים

-כהן :ארמון אלף הדלתות 

אגדות

2003נ

,כנרתשלומית, אסיף-כהן

ביתן-זמורה

כהן -2017978-965יביצה מרבעת
566-527-7

הקיבוץשלומית, אסיף-כהן

המאוחד

-כהן 1991יגשם של נשיקות

שלומית, אסיף-כהן

 

ספרית

מעריב

כהן 2006ננער העפיפונים

כהןאהבותענבל, זיליאני-כהן -2018978-965סעלמה ולאו

7648-60-5

כהןכתרדניאל, שגיא-כהן 1980סמר פריפקה

,כנרתתמר, כוכב

ביתן-זמורה

דביר, 

ממצ -תומס אדיסון 

הממציא שהאיר את

העולם

-2010978-965י

517-824-1

,כנרתתמר, כוכב

ביתן-זמורה

דביר, 

ממצ בוני- האחים ריט 

המטוסים הראשונים

בעולם

2007י

תמר, כוכב

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

ממצ 2007יגלילאו גלילי

ספריתכוש

פועלים

כוש 1964פשמוליקפוד

,כנרתדני, כספי

ביתן-זמורה

דביר, 

כספ -2009978-965סארבע רוחות אהבה

517-325-3
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כץכתראורי יצחק, כץ האיש שנתקע לו

הפרצוף הזועף

2019ס

כץתמוזגלית, כץ 2005ילבן-ענן אפר

כץמודןערן, כץ 2013עחמש מתנות למוח

כץקלסיקלטתקארן, כץ 2007פ נשיקות לפני השנה10

כצנדבירעדנה, כצנלסון :דיאלוג עם ילדים 

,כיצד להקשיב לילדים

-כיצד לענות להם 

מדריך להורות

אופטימית יותר

2005ע

,כנרתסם, כרייסטר

ביתן-זמורה

דביר, 

כרי 2012ס'מורשת סטונהנג

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1967סברח- הנדון למוות 

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי גברת מארפל

בתעלומת הרצח

המשולש

1989ס

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1967סמודעת הרצח

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1967ס מערכות3-דרמה ב

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי סמוות על הנילוס

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי הרצח המסתורי

בסטאייל

1993ס

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1987סמסך המוות

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1989סעשרה כושים קטנים

כריאביבאגטה, כריסטי 2002סרצח ללא רוצח

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי סוד האיש בחליפה

החומה

1989ס

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי המסתורין באחוזת

אנדרבי

1967ס

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1967סגברת מארפל

כרימזרחי' מאגטה, כריסטי 1967ס המדרגות13תעלומת 

כריאדם.פ, כריסטיאנה 1982ס.כריסטיאנה פ, אני

,כנרתלרס סובי, כריסטנסן

ביתן-זמורה

כרי 2008סחצי אח
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כרמעובד-עםדניאלה, כרמי -2011978-965-13סעזים

2239-6

כרמכתרדניאלה, כרמי 1985נן"הפיצוץ ברחוב אהל

כרממזרחי' מאבנר, כרמלי הספורטאים הצעירים

נלחמים

1977נ

כרממזרחי' מאבנר, כרמלי הספורטאים הצעירים

הכדור לא בפנים: (3)

1979נ

כרממזרחי' מאבנר, כרמלי 1983נאלון במלכודת

כרממזרחי' מאבנר, כרמלי במבצע (1)הימאים 

מעלילות: סנונית 

המחתרת וההעפלה

נ

כרממזרחי' מאבנר, כרמלי 2001נ!בעט, אלון, בעט

כרממזרחי' מאבנר, כרמלי נאיתן בארץ התעלומות

אח-ידיעותליאורה, כרמלי

-רונות 

ספרי חמד

כרמ 2002נאהבה אינדיאנית

כרמדני ספריםליאורה, כרמלי 1997נספורו של גור

לאבעובד-עםפיליפ, לאברו 1986סהסטודנט הזר

לאומטרונדי, יון-לאו 2012סטינג-הדרך אל ואן

לאועובד-עםדונה, לאון -2009978-965-13סאקווה אלטה

2081-1

הקיבוץשלמה, לאופר

המאוחד

לאו 2013סכפר הטווסים

לאומשכליצחק, לאור 20149789655458סאהבת עולם

060

הקיבוץיצחק, לאור

המאוחד

לאו 1993סמאכל מלכים, עם

לאולדוריונריד'ג, לאוריצן ניאדי הנער האינדיאני

לאממטרוולי, לאמב 1997סהזדמנות נוספת

לאממטרוולי, לאמב 1999סשומר אחי

לאממטרוולי, לאמב 2015סכמים אנחנו

לאמעקדורד, לאמילי מסתורין ואהבה

סיפורים מטובי

הסופרים בעולם

1993ס
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לאפפןרוזמנד, לאפטון -2012978-965סאחות

545-335-5

ספריתאנדרה, לאקאז

מעריב

לאק 1981סכרך שני: המנהרה 

הבט-משרדאן'ז, לארטגי

חון

לאר 1982סהצנטוריונים

לארבבלאריק, לארסון :בגן חיות הטרף 

אהבה, דיפלומטיה

ואימה בבית הרייך

השלישי

2015ע

לבמעריבאיתי, לב 2005סחנה

לבעובד-עםאלאונורה, לב :סוג מסוים של יתמות 

עדות של מסע

1989ס

לבקשתאלאונורה, לב 1996סהבוקר הראשון בגן עדן

לב.ב.נאלאונורה, לב שיחות עם המאהב של

ועם אשתו

2011ס

לבעקדעורכת, דלית, לב 10: עשרת הדיברות 

ספורים ישראלים

זמננו-בני

1994ס

לבכתריגאל, לב 1993סהבוגד

לבכתריגאל, לב 1986סהסוכן

ספריתיגאל, לב

מעריב

לב הצעקה האחרונה של

המלך מינוס

1979ס

לבכתריגאל, לב 1989סנסיך ירושלים

לבכנרתיגאל, לב 1987נתעלומת חותם הזהב

אח-ידיעותענת, אדלר-לב

רונות

א-לב 2013סכותבת ומוחקת אהבה

הקיבוץדפנה, לביא

המאוחד

לבי 2002סאמא לא אשמה

אח-ידיעותיעל, לביא

רונות

לבי 2011סמפיקת מלחמות

לבייפעת, לביא יגם דגים דוהים

לבנכתרחנה, לבנה -2005965-07נהחברה שלי אלין

1389-1
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לברכתראורי, לברון -2011978-965-07סהילד הלא נכון

1976-0

לברכתראורי, לברון -2009978-965-07סחצי הוכחה
1748-3

לגרעובד-עםסלמה, לגרלף מסע הפלאים של

הולגרסון [1]נילס 

הבר-הקטן עם אוזי

שני כרכים

1985נ

לגרעובד-עםסלמה, לגרלף מסע הפלאים של

הולגרסון [2]נילס 

הבר-הקטן עם אוזי

שני כרכים

1985נ

לגרמודןסלמה, לגרלף מסע הפלאים של

נילס בחברת אווזי הבר

1974נ

לגרמודןדיויד, לגרקרנץ הנערה שהשיבה עין

תחת עין

2017ס

לגרמודןדיויד, לגרקרנץ 2015סהנערה ברשת העכביש

אח-ידיעותרוסה, לגרקרנץ

-רונות 

ספרי חמד

לגר אסף הרפתקאותיו של

בכתות: מטבורג 

ל"ת וגימ"בי, ף"אל

-2017978-965נ

564-460-9

אח-ידיעותרוסה, לגרקרנץ

-רונות 

ספרי חמד

לגר 2016נהלב שלי קופץ וצוחק

ספ-ידיעותרוסה, לגרקרנץ

רים

לגר 2017נכשהייתי הכי מאושרת

צרויה, להב

 

להבכנרת 2002נכפכפי העץ של אנדריי

ספריתשי, להב

מעריב

להב -2005965-523סלך לעזה
022-8

ג-להביתן-זמורה'אורסולה ק, גווין-לה 1985נ(1)ים -הקוסם מארץ

ג-להביתן-זמורה'אורסולה ק, גווין-לה 1987נהחוף הרחוק ביותק

ג-להאופוס'אורסולה ק, גווין-לה 2009סלאוויניה

ג-להביתן-זמורה'אורסולה ק, גווין-לה 1983נהקברים של אטואן

להיעובד-עםומפה'ג, להירי -2009978-965-13סקרקע לא מוכרת

2111-5

להיעובד-עםומפה'ג, להירי 2014סהבקעה
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להיעובד-עםומפה'ג, להירי 2001ספרשן המחלות

הקיבוץאריאל, להמן

המאוחד

להמ 2006סעד העונג הבא

פ-להאלומותפונטין-לה 100: פונטין -משלי לה

ספורים נחמדים מאד

1991נ

ק-להביתן-זמורהון'ג, קארה-לה ,פחח)החפרפרת 

(מרגל, חייל, חייט

-2011978-965ס

552-172-6

ק-להכנרתון'ג, קארה-לה -2001.965-509סהגנן המתמיד
094-9

ק-להכנרתון'ג, קארה-לה 1991סהצליין החשאי

ק-להכנרתון'ג, קארה-לה 2009סאיש מבוקש מאוד

ק-להכנרתון'ג, קארה-לה -2003.965-517סחברים מוחלטים

157-4

ק-להכנרתון'ג, קרה-לה 1989סבית רוסיה

ק-להכנרתון'ג, קרה-לה 1993סמנהל לילה

לוכנרתמרי, לו -2014978-965נעילוי: (2)אגדה 
552-839-8

לוכנרתמרי, לו -2013978-965נאגדה
552-326-3

לוכנרתמרי, לו -2015978-965נאלוף: (3)אגדה 

566-095-1

לואביתן-זמורהס"ק, לואיס ,האריה: סיפורי נרניה 

המכשפה וארון

ברוכים. הבגדים

הבאים לנרניה

2005י

לואכנרתס"ק, לואיס 2005נהמסע בדורך השחר

לואכנרתס"ק, לואיס 2007נהנסיך כספיאן

לואביתן-זמורהקליב סטפלס, לואיס 2005נכס הכסף

לואביתן-זמורהקליב סטפלס, לואיס 2005נאחיינו של הקוסם

לואביתן-זמורהקליב סטפלס, לואיס 2005נהקרב האחרון

לואביתן-זמורהקליב סטפלס, לואיס 1982נהסוס ונערו

סטיפלס-קלייב, לואיס

 

מחברות

לספרות

לוא האריה המכשפה וארון

הבגדים

2000נ
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.במירה, לובה

ליכטנפלד

לוב 1986נאי הילדים

לובעובד-עםסלאבומיר, לובינסקי 1984סיאנושק

לובמודןארנולד, לובל 2003נצפרדי וקרפד חברים

לובמודןארנולד, לובל 2003נצפרדי וקרפד ביחד

לודכנרתאיוט', לודג 2007פצבעים

לודכתרמין'בנג, לודוויג 2019סיני מון'ג

אח-ידיעותדיוויד, לוויט

-רונות 

ספרי חמד

לוו 2008סהפקיד ההודי

לוושוקןרלס'צ, לווינסקי -2009978-965-19סהדוד מלניץ

0759-3

לוועבריתמרינה, לוויצקה -2008978-965סתותים

7318-42-3

לוטכנרתאורי, לוטן -החיים כבצל 

אוטופיקציוגרפיה

1995ס

לוילוי ינץ יסיפורי איש היער

,כנרתאיתמר, לוי

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי -2019978-965סעד שנולדתי

566-797-4

,כנרתאיתמר, לוי

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי 2016סרעידת האדמה של הוגו

לויכתראליה, לוי 1988נספורה של כלבה

לויביתן-זמורהינץ, לוי -2019978-965נ(2)מבול של צרות 

566-892-6

לויביתן-זמורהינץ, לוי הרפתקאות דוד אריה

בערבות רומניה (1)

2007נ

,כנרתינץ, לוי

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי תוחלת החיים של

האהבה

2015ס

לויביתן-זמורהינץ, לוי המורה דרורה לא

מפלצת

-2014978-965נ
552-773-5

לויביתן-זמורהינץ, לוי -2017978-965נכשסבא אליהו היה קטן
566-584-0
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ינץ, לוי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי הרפתקאות דוד אריה

ונגל הסיבירי'בג (2)

2009נ

ינץ, לוי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי הרפתקאות דוד אריה

בקוטב המערבי (4)

2011נ

ינץ, לוי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי הרפתקאות דוד אריה

ביערות הסהרה (5)

2012נ

ינץ, לוי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי הרפתקאות דוד אריה

באוקינוס הטיבטי (6)

2014נ

ינץ, לוי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי הרפתקאות דוד אריה

במדבר השוויצרי (3)

2010נ

אח-ידיעותמארק, לוי

-רונות 

ספרי חמד

לוי 2013סחייה השניים של אליס

לויעם עובדפרימו, לוי -2003.965-13סההפוגה
1535-0

הקיבוץפרימו, לוי

המאוחד

לוי 2004ס?אימתי, אם לא עכשיו

הקבוץפרימו, לוי

/המאוחד 

כתר

לוי 1987סהטבלה המחזורית

לויעובד-עםפרימו, לוי 1988ס?הזהו אדם

לויעובד-עםרועי בית, לוי 2014סהרים אני רואה

,כנרתענת, לויט

ביתן-זמורה

דביר, 

לוי יומנה של אישה

מודרנית

2011ס

לוימשכלענת, לויט -2000.965-448סניקול ופייר

561-3

לויביתן-זמורהגייל קרלסון, לוין 2006נאלה המכושפת

לוימטר'יימס א'ג, לוין 2009סהמחברת הכחולה

הקיבוץחנוך, לוין

המאוחד

לוי 1999ימסע הדוד מקס

אח-ידיעותרוניץ, מלץ-לוינשטיין

רונות

לוי 2014נהזדמנות לעבר חדש
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אח-ידיעותרונית, מלץ-לוינשטיין

-רונות 

ספרי חמד

לוי מסע- בין ים לים 

בעקבות שמי

2008נ

רונית, מלץ-לוינשטיין

 

אח-ידיעות

רונות

לוי 2006ננס של אהבה

רונית, מלץ-לוינשטיין

 

אח-ידיעות

רונות

לוי 2006נתריסים ירוקים פתוחים

לוימשכלרונית, מלץ-לוינשטין -סודות בירושלים 

!מצלמים, שקט

-2013978-965נ

545-698-1

לוימשכלרונית, מלץ-לוינשטין מסע: מעבר לפינה 

בעקבות שמי

-2007965-482נ

367-5

הקבוץנעמי, לויצקי

המאוחד

לוי 2019סילדה רעה

הקיבוץנעמי, לויצקי

המאוחד

לוי בתוככי: העליונים 

המשפט העליון-בית

2006ס

לוילבנדב, לויתן 2009סמכתב לנכד מאת סבא

לוןרימוניםאוש, לון 2014ננל והכתה החדשה

לונכנרתלורן, לונג -2010978-965יאריק

517-784-8

לונמטרמלינדה, לונג ים לא מחליפים-שודדי

חתולים

2007י

לונמטרמלינדה, לונג 2005יככה נעשיתי שודד ים

לונמודןמאיה, לונדה 2020סתולדות הדבורים

לונמודןק'ג, לונדון 2009נפנג הלבן

לונעופריםק'ג, לונדון נזאב הים

לונכתרק'ג, לונדון 1982נפנג הלבן

לונכתרק'ג, לונדון אודיסאה- קול קדומים 

בצפון

1975נ

לונרשפיםק'ג, לונדון 1982סעמק הנשמות האבודות

לונכתרירון, לונדון :לו הייתי פיראט 

זכרונות

20149789650723ס

019

הקיבוץמרסלה, לונדון

המאוחד

לונ 2004ילו של אלישע'הצ
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לוסכנרתמרי, לוסון -2009978-965סהצד השני של הגשר

517-544-8

לוסמודןאריק ואן, לוסטבאדר 1993סה לבן'נינג

לופמזרחי' מהיו, לופטינג 1986נדוקטור דוליטל המלך

לופמודןיו, לופטינג סיפורו של דוקטור

דוליטל

2013נ

לופעמיחייו, לופטינג נדוליטל הרופא

לופמסדהיו, לופטינג 1975נעלילות דוליטל הרופא

לופמזרחי' מיו, לופטינג 1986נמסעות דוקטור דוליטל

לופעופריםיו, לופטינג ר דוליטל והאגם"ד

הקסום

1996נ

,כנרתליסה, לוץ

ביתן-זמורה

דביר, 

לוץ 2009סספלמן חקירות

לוקשלגי'ורג'ג, לוקאס :(3)מלחמת הכוכבים 

די'שובו של הג

1983נ

ספ-ידיעות'א, לוקהארט

רים

לוק 2014נהיינו שקרנים

לורכנרתפיטקוס, לור -2018978-965ננלחמים כאחד

566-738-7

לורכנרתפיטקוס, לור -2011978-965נאני מספר ארבע

517-939-2

לורכנרתפיטקוס, לור -2012978-965נכוחה של מספר שש
552-319-5

לורכנרתפיטקוס, לור -2013978-965נעלייתו של מספר תשע
552-594-6

לורכנרתפיטקוס, לור -2017978-965נ10גורלה של מספר 

552-319-5

לורכנרתפיטקוס, לור 2015נ7נקמתה של מספר 

לורכנרתפיטקוס, לור המפלה של מספר

חמש

-2014978-965נ

552-766-7

לורעובד-עםיו, לורי -2012978-965-13סמכירת חיסול
2274-7

לורכתרלויס, לורי 2015נשליח: (3)המעניק 

לורמאי-טללויס, לורי 2012נאנסטסיה
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לורכתרלויס, לורי 2014נ(1)המעניק 

לורמאי-טללויס, לורי אנסטסיה אחראית על

הבית

2007נ

ספ-ידיעותלויס, לורי

רים

לור משפחה: וילובי 

מהספרים

2017נ

לורכתרלויס, לורי 2015נבן: (4)המעניק 

לורכתרלויס, לורי הכחול: (2)המעניק 

האבוד

2014נ

/כתר מלקולם, לורי

הקבוץ

המאוחד

לור 1986סמתחת להר געש

לורמפהדורון, לוריא סיפור: חשיפה כפולה 

בלשי אמיתי על אמנות

-2004.965-7184ס

70-3

לורכתראנטואן, לורן האישה עם הפנקס

האדום

2015ס

לוראהבותכריסטינה, לורן -2019978-965ס(2)זר יפיפה 
7648-62-9

לוראהבותכריסטינה, לורן -2018978-965ס(1)מנוול יפיפה 
7648-54-4

לורביתן-זמורהאיאן, לורנס אדונם של חיילי

הצעצוע

-2009978-965נ

517-319-2

לזרביתן-זמורההדרה, לזר 1987סנראה לאחרונה

ליעובד-עםהרפר, לי 1990סאל תיגע בזמיר

ליעובד-עםהרפר, לי 2015סאל תיגע בזמיר

ליאכתרדיאן וי, ליאנג 2009סינג'אשת הסוד מבייג

ליבניר-אריהמריו, ליביו האם אלוהים הוא

?מתמתיקאי

2010ע

ליבשוקןעמיה, ליבליך 1984סקיבוץ מקום

הקיבוץאירנה, ליבמן

המאוחד

ליב 1986נהמון חברים

ליבירון גולןאירנה, ליבמן 1991נימי מבחן

הקיבוץאירנה, ליבמן

המאוחד

ליב נהילדה בלבן

ליבכתראירנה, ליבמן 1984נמשפחה שכזאת
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ליבגוונים.א, ליבנה 2012סככלות הכל

ליבכנרתטרי, ליבנסון -2019978-965נאיזי וברי

566-997-8

ליבכנרתטרי, ליבנסון -2018978-965נקייטי ואני

566-787-5

ספריתסביון, ליברכט

פועלים

ליב -1992965-07סתפוחים מן המדבר
0329-2

ליבכתרסביון, ליברכט 1998סאיש ואישה ואיש

ליבכתרסביון, ליברכט 2000סנשים מתוך קטלוג

ליבכתרסביון, ליברכט -2002.965-07סמקום טוב ללילה
1131-7

ספריתסביון, ליברכט

פועלים

ליב 1988ססוסים על כביש גהה

לידפרידמן. שברברה, לידיקה מדריך : 16 עד 12-מ

לנערה המתבגרת

נ

אלטרנטיבוין'ג, לידלוף

ת

ליד לגדל: עקרון הרצף 

ילדים מאושרים

1998ע

ליהניר-אריהדניס, ליהיין 2011סבמרחק אור ירח

,כנרתדניס, ליהיין

ביתן-זמורה

ליה 2005סשאטר איילנד

ליטכנרתאריק, ליטוין שאול החתול וארבעה

כפתורים מגניבים

-2013978-965י

552-719-3

,כנרתאליזבת, ליטל

ביתן-זמורה

ליט 2017סבתי היקרה

,כנרתונתן'ג, ליטל

ביתן-זמורה

דביר, 

ליט 2008סנוטות החסד

לייכנרתשמואל, וולציג-ליימן או מלחמת: מלחמיץ 

המיצים

1995נ

לייפועליםי'אנג, לייק :על-דני דינגל ממציא

מתכת המופלץ-האוטו

-2019978-965-02נ
0948-3

תשענל, ליישון

נשמות

ליי 2018סצבע החלב

ליכיבנהעורך, יוסף, ליכטנבום 1956נאגדות צפוניות

ליכניר-אריהטום, ליכטנהלד 2012יענונת
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,כנרתניקולאי, לילין

ביתן-זמורה

ליל -2010978-965סחינוך סיבירי

517-860-9

ליממשכלקתרין, לים -2001.965-448סהשפחה

867-1

לינביתן-זמורהאסטריד, לינדגרן אלוף הבלשים

בלומקויסט

1982נ

לינמסדהאסטריד, לינדגרן הילדים מרחוב

הרעשנים

1987נ

מחברותאסטריד, לינדגרן

לספרות

לינ 1966נמיו שלי, מיו

לינביתן-זמורהאסטריד, לינדגרן 2009יברך-בילבי גרב

לינביתן-זמורהאסטריד, לינדגרן 2015נמדיקן

לינמשכלאסטריד, לינדגרן 2016נלוטה עוזבת את הבית

ספריתאסטריד, לינדגרן

פועלים

לינ 2011נארי-האחים לב

לינביתן-זמורהאסטריד, לינדגרן -2017978-965נקרלסון על הגג

566-392-1

לינבית-אחוזתאלווירה, לינדו -2011978-965סמילה אחת שלך

7340-69-1

לינאגםמורין, לינדלי מסמכיה הפרטיים של

פנינת המזרח

2009ס

לינמטרברוק, לינדנר :עלילות ספיידרוויק

מאלורי על המשמר

2008נ

לינטפראריאלה, לינדסטרום -2004.965-7226סכשאלוהים עוצם עין

10-4

לינקשתעירית, לינור 1997סהסנדלרית

לינקשתעירית, לינור -2002.965-7130סבנות בראון

11-5

לינבית-אחוזתעירית, לינור 20149789655560סגברת ורבורג

237

לינביתן-זמורהעירית, לינור 1996סהבלונדינית הסודית

לינביתן-זמורהעירית, לינור 1993סשתי שלגיות

לינביתן-זמורהעירית, לינור 1991סשירת הסירנה

הקיבוץחגי, ליניק

המאוחד

לינ 2011סדרוש לחשן

03-6499987176' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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לינכתרקיט-שרה', לינץ 20149789650722סדבש וחתונה

869

לינמודןקיט-שרה', לינץ 2007סלאכול עם מלאכים

ליסמודןדיויד, ליס 2006ססוחר הקפה

ליסמשכלאורית, ירון-ליסטק 20149789655457סנעמי בשלמותה

902

ליפרוזינה, ליפי סנחלה

ליפלדוריויליאם, ליפקינד נלוא נער האיים

ליפצבעוניםדב, ליפשיץ 2009סמיתר סמוי

לםכתרסטניסלב, לם -2003.965-07ססולאריס

1157-0

למבמטרון דר'ג, למברט 1997סמעגל אבנים

למפעובד-עם.ת'.ג, למפדוזה 1964ססיפורים: הברדלס 

למפלדורימרים טן פי, למפל ימישו ועדו גם

למפמשכלעדה, למפרט מסע: נפש ערומה 

אישי אל נפש-מדעי

האדם

-2007965-482ע

449-3

לנגשוקןאנט, לנגן מבקר ילדים, פליקס

מכתבים: בעולם 

מרתקים של הארנב

חובב המסעות

-2005965-19י
0683-9

לנגשוקןאנט, לנגן פליקס במזודה

על ארנב: המעופפת 

קטן שהקיף את העולם

-2003.965-19י
0601-4

לנגשוקןאנט, לנגן :פליקס במנהרת הזמן 

הארנב האהוב במסע

מרתק אל העבר

2001י

לנדביתן-זמורהאורנה, לנדאו -2012978-965ינמרת

552-386-7

לנדביתן-זמורהאורנה, לנדאו :עוד אהבה אחת ודי 

רומן

-2009978-965ס

517-334-5

לנדחרגולנילי, לנדסמן -2010978-965-13סבטוב וברע
2140-5

לנסוכטנברגאלפרד, לנסינג 2000סאנדיורנס

03-6499987177' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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מחברותזיגפריד, לנץ

לספרות

לנץ 2010סדקה דומיה

לסטכנרתאליסון, לסטר 2008יאולי נדמין

סנדי-תמירים'ג, לסטר

ק

לסט -2017978-965סשטום

564-441-8

לסיעובד-עםדוריס, לסינג 1978סמחברת הזהב

לסיביתן-זמורהדוריס, לסינג 1994סמוקף יבשה

לעאביתן-זמורהאיריס, לעאל 2008סאש בבית

לפיבבלחיים, לפיד -2002.965-512סהמחילה
018-

לפיחרגולחיים, לפיד -2007978-965סהצבי הבוער

7120-94-1

לפיביתן-זמורהחיים, לפיד :אהבות ראשונות 

ספורים תעודיים

ישראלים

1993ס

-קשת יאיר, לפיד

הוצאה

לאור

לפי -2005965-7130סהאשה השניה

26-3

,זמורהיאיר, לפיד

ביתן

לפי 1989סהראש הכפול

לפיקשתיאיר, לפיד -2007965-7130סשקיעה במוסקבה
30-1

לפיקשתיאיר, לפיד 2001סהחידה השישית

לפיכתריאיר, לפיד זיכרונות אחרי מותי

(טומי)סיפורו של יוסף 

לפיד

2010ס

יאיר, לפיד

 

לפיכתר 2009נסיפור אבירים: אלבי 

,כנרתליהיא, לפיד

ביתן-זמורה

דביר, 

לפי 2008סאשת חיל

לפיכנרתליהיא, לפיד 2006ילחש הקסמים

לפיקשתליהיא, לפיד 2001ססודות ששמרתי בבטן

לפיכתרשולמית, לפיד -2006965-07סחוות העלמות

1433-2

03-6499987178' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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לפיכתרשולמית, לפיד -2012978-965-07סמותחן: טעות אנוש 

2068-1

לפיכתרשולמית, לפיד -2007978-965-07ססוף עונת הלימונים
1585-4

לפיכתרשולמית, לפיד -2009978-965-07סמקומון
1708-7

לפיכתרשולמית, לפיד 1991ספיתיון

לפיכתרשולמית, לפיד -2011978-965-07סואולי לא היו

1913-5

לפיכתרשולמית, לפיד 1997סחול בעיניים

לפיכתרשולמית, לפיד 1982סגיא אוני

לפיכתרשולמית, לפיד -2000.965-07ספילגש בגבעה

0961-4

לפיכתרשולמית, לפיד 1988ננערת החלומות

,כנרתאליס, לפלנט

ביתן-זמורה

דביר, 

לפל 2012סאם רק היית זוכרת

לקבמודןקמילה, לקברג 2019סשומר המגדלור

לקבמודןקמילה, לקברג 2014סמעבר לדלת הסגורה

לקבמודןקמילה, לקברג 2015סהילד הנעלם

לקבמודןקמילה, לקברג 2012סנסיכת הקרח

לקבמודןקמילה, לקברג 2013ססתת האבן

תשערינג, לרדנר

נשמות

לרד תספורת והרפתקאות

אחרות

2017ס

,כנרתיל'ז,לרואה 

ביתן-זמורה

דביר, 

לרו 2009סשיר אלבמה

לרממסדהישראל, לרמן 1983נהלילה קצר

לרמעובד-עםישראל, לרמן 1966נכל השבט הזה

39מודןפיטר, יס'לרנג מאורת: (7) רמזים 39

הנחש

2012נ

39.2מודןפיטר, יס'לרנג .(3)באמצע הלילה 

קהילים נגד וספרים

2013נ

03-6499987179' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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39מודןפיטר, יס'לרנג גנב: (3) רמזים 39

החרבות

2011נ

לרנמשכלפיטר, יס'לרנג -2014978-965נהקולוסוס מתעורר
545-831-2

לרנמשכלפיטר, יס'לרנג 2016נקבר הצללים

לרנמשכלפיטר, יס'לרנג 2017נקללת המלך

לרנמשכלפיטר, יס'לרנג 2017נסדק בזמן

לרנמשכלפיטר, יס'לרנג 2014נאבודים בבבל

לרסמודןסטיג, לרסון 2009סנערה עם קעקוע דרקון

לרסמודןסטיג, לרסון הנערה שבעטה בקן

הצרעות

2011ס

לרסמודןסטיג, לרסון 2010סהנערה ששיחקה באש

ידיעותמרב, לשם

-אחרונות 

ספרי חמד

לשם -2008965-511נארן מלך האריות

884-3

לשםביתן-זמורהרון, לשם 2005סאם יש גן עדן

לשםביתן-זמורהרון, לשם -2009978-956-17סמגילת זכויות הירח
508-0

מחברותונתן'ג, ם'לת

לספרות

ם'לת 2017סמעבר לגדר

מחברותסימון, מאואר

לספרות

מאו -2011978-965סחדר הזכוכית
552-091-0

מאטשלגיאן, מאטר 1988סמיתרים ברוח

מאיכנרתמוכתר, מאי 2006סמחוללת

מאייסודקרל, מאי ניורשי וינטו

מאימודןסטפני, מאייר 2017סהכימאית

הקבוץסטפני, מאייר

המאוחד

מאי החיים השניים הקצרים

של ברי טאנר

-2011978-965-02נ

0611-6

ספריתסטפני, מאייר

פועלים

מאי נ2010978-965-02-שחר מפציע
0567-6

מאיפועליםסטפני, מאייר -2009978-965-02נ(1)דמדומים 
0444-0

מאיפועליםסטפני, מאייר ליקוי: (3)דמדומים 

חמה

-2009978-965-02נ

0444-0

03-6499987180' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריתסטפני, מאייר

פועלים

מאי נ2009978-965-02-מולד הירח

0522-5

מאיכנרתפרנסס, מאיס :תחת שמש טוסקנה 

להיות בבית באיטליה

2000ס

מאיניר-אריהדאון, מאיר 2011ס שעות13

מאיניר-אריהדאון, מאיר 2012ספסגת השטן

הקיבוץ.יעקב צ, מאיר

המאוחד

מאי 2012סגם ציפור

מאיכתרמירה, מאיר 1977יהצב של אורן

ספריתמירה, מאיר

פועלים

מאי פעם היה ילד שלא

רצה לישון לבדו

1981י

מאיכתרמירה, מאיר 1986י?מי הוא זה ואיזה הוא 

מאיכתרמרסר, מאיר 1978יפחדרון בארון

ספריתניקולס, מאיר

מעריב

מאי ברניני חוזר' ורג'ג

הביתה

1983ס

מאירשפיםאהרן, מאירוביץ לפתע פתאום בא

שירים: אלינו אורח 

לילדים

1987י

מריאן, מאלון

 

מאלמודן 2010נ חדרים68

ספריתתומאס, מאן

פועלים

מאן 1977ס2הר הקסמים 

ספריתתומאס, מאן

פועלים

מאן 1977ס1הר הקסמים 

הבט-משרדתומאס, מאן

חון

מאן 1965סמוות בוונציה

מאןעובד-עםתומאס, מאן :('א)בית בודנברוק 

שקיעתה של משפחה

1985965-13ס

מאןעובד-עםתומאס, מאן :('ב)בית בודנברוק 

שקיעתה של משפחה

1985965-13ס

,כנרתיל'ג, מאנסל

ביתן-זמורה

מאנ -2013978-965סעד הירח ובחזרה

552-495-6

מאנמשכלרוברט', מאנץ הנסיכה שלבשה

שקית ניר

-2012978-965י

545-554-0

03-6499987181' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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מחברותפרי'ג, מאסון

לספרות

מאס חיי: כשפילים בוכים 

החיים-הרגש של בעלי

1996ע

ידיעותאנדרה, מאקין

-אחרונות 

ספרי חמד

מאק -1998965-448סצוואה צרפתית

497-8

מארכתרשאנדור, מאראי -2009978-965-07סהאמיתית
1713-1

מאררסלינגניקולס, מארי 2011עביוגרפיה: פרנץ קפקא 

מארמטרמייגן', מארץ 2019ס(2)מלכה מתריסה 

מארמטרמייגן', מארץ 2019ס(1)מלך חסר רחמים 

מארשוקןגבריאל גרסיה, מארקס הסיפור העצוב שלא

ייאמן על ארנדירה

התמה וסבתה האכזרית

-1986965-19ס
0032-6

מארכתרגבריאל גרסיה, מארקס -1986965-07סעיניים של כלב כחול

1327-1

מארעם עובדגבריאל גרסיה, מארקס -2003.965-13סלחיות כדי לספר
1664-0

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס 1985סאהבה בימי כולרה

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס 1972סמאה שנים של בדידות

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס עשר סיפורים-שנים

נודדים

1992ס

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס 1989סגנרל במבוך

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס זיכרונות מהזונות

העצובות שלי

-2005.965-13ס

1744-2

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס 1998סידיעה על חטיפה

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס כרוניקה של מוות ידוע

מראש

1997ס

מארעובד-עםגבריאל גרסיה, מארקס על אהבה ושדים

אחרים

2000ס

,כנרתקייטי, מארש

ביתן-זמורה

דביר, 

מאר 2017סכל עולמי

מבאמטראלן, מבאנקו 2008סכוס שבורה

הקבוץאהרן, מגד

המאוחד

מגד 1984עאזור הרעש

03-6499987182' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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מגדעובד-עםאהרן, מגד 1975סהעטלף

מגדביתן-זמורהאהרן, מגד 2001סעד הערב

מגדעובד-עםאהרן, מגד 1974סהחי על המת

מגדעובד-עםאהרן, מגד 1974סעל עצים ואבנים

מגדעובד-עםאהרן, מגד הגמל המעופף ודבשת

הזהב

1982ס

מגדעובד-עםאהרן, מגד 1994סגעגועים לאולגה

מגדעובד-עםאהרן, מגד 1986סמעשה מגונה

מגדעובד-עםאהרן, מגד 1978סעשהאל

מגדמשכלאיל, מגד -2003.965-511ססודות ובגידות
479-1

מגדמשכלאיל, מגד -2001.965-448סחיי עולם
763-2

מגדמשכלאיל, מגד -1999.965-448סחסד נעורייך

436-6

מגדביתן-זמורהאיל, מגד 1995סאשת הקמיקזה

אח-ידיעותאיל, מגד

רונות

מגד 2012ססוף הגוף

מגומודןגרגורי, מגווייר קורות חייה: מרשעת 

של המכשפה הרעה

מהמערב

2015נ

,כנרתמירה, מגן

ביתן-זמורה

מגן 2018סמיכאלה

מגןכתרמירה, מגן -2008978-965-07סאנה, ימים יגידו

1597-7

מגןביתן-זמורהמירה, מגן 2015סאחותו של הנגר

מגןכתרמירה, מגן -2000.965-07סאישה, בשוכבי ובקומי

0860-

,כנרתמירה, מגן

ביתן-זמורה

דביר, 

מגן 2012סעיניים כחולות מדי

מגןכתרמירה, מגן -2003.965-07סמלאכיה נרדמו כולם

1177-5

מירה, מגן

 

מגןכתר 2005ספרפרים בגשם

03-6499987183' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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מגןכתררבקה, מגן גול---הכדור הוא ה

חוזר בגדול

-2013978-965-07נ

2117-6

מגןכתררבקה, מגן -2003.965-07נ!גול---הכדור הוא ה
1147-3

מגןרבקה, מגן נשלום לאבא

רבקה, מגן

 

מגןכנרת 2010סוודקה ולחם

הספריהאריאל, מגנוס

החדשה

מגנ 2010ססיני על אופניים

מדוכנרתמדונה 2005יימבה כסף

מדוכנרתמדונה :השושנים האנגליות 

?להתראות גרייס

2009נ

מדוכנרתמדונה -2003.965-517נארבע שושנים אנגליות

061-6

מדוכנרתמדונה :השושנים האנגליות 

פשוט חלום

2006נ

ספריתיעל, מדיני

פועלים

מדי 1990נק"אלפסי פינת רד

מדידני ספריםיעל, מדיני :הילד שלא הכרתי 

הנעורים-סיפור לבני

1997נ

מדייעל, מדיני 2015נעץ הספודילה

מדיגווניםיעל, מדיני -2000.965-411סבלדה לטרור
351-1

מדרכתר.ו.פ, מדר 1988נאופיר

מדרכתר.ו.פ, מדר 1988נסהר-אל הררי

מהכנרתאדלין ין, מה סיפורה: עלים נושרים 

האמיתי של בת סינית

לא רצויה

-1999.965-286ס
840-

מהראלכסנדרהאלכסנדרה, מהרל הכלב צוציק, הילד עדו

והדרקון טורידו

1989י

מואביתן-זמורהרם,מואב  1985סהעדן הגנטי-גן: לונה 

מואביתןרם, מואב 1982סזרמת חכמים

מודביתן-זמורהפטריק, מודיאנו -2003.965-517סמותק הקטנה

010-1
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מודכנרתברוך, מודן כמה כבשים אפשר

לספור בלילה

1995ס

מודמודןשולה, מודן יהברוגז של ליאור

מודמודןשולה, מודן 1992יהמכשפה של ליאור

מודמודןשולה, מודן פמסבה של חיות

מודמודןשולה, מודן ליאור בכה כשאמא

הלכה

2016פ

מודמודןשולה, מודן 2016סמסיבה לילדות טובות

מודמודןשולה, מודן 1998ימותק של ליאור

מודמודןעורכת, שולה, מודן 2000י?מה עושים- כועסים 

מוהביתן-זמורהסומרסט, מוהם 1987סהצעיף הצבעוני

מוחעצמיתטל ברייר בן, מוחה 2016ילביאת

הקיבוץזנה, מוחסן

המאוחד

מוח סיפורה: בנות למכירה 

של עבדות מודרנית

1997ס

מוטכתראנדרס דה לה, מוטה 2017סתעתועי זיכרון

מוטכתריפה, מוטיל הסיפור על העיר

האדומה

-2001.965-07ס

1018-3

אח-ידיעותו'וג'ג, מויס

רונות

מוי 2018ס(3)ממשיכה בדרכי 

מוימשכלו'וג'ג, מויס -2014978-965סללכת בדרכך

545-826-8

ספ-ידיעותו'וג'ג, מויס

רים

מוי 2017סספינת הכלות

אח-ידיעותו'וג'ג, מויס

רונות

מוי 2016סהחיים אחריך

מוימשכלו'וג'ג, מויס 2014סאחד ועוד אחד

ספריתקדיה, מולודובסקי

פועלים

מול 1978ינוצות זהב

תשעסילביה, מולוי

נשמות

מול 2017סגוף ראשון שני

מולמודןמג, מולינס 2008ססוחר השטיחים מטבריז

מוליזרעאלפרנץ, מולנר 1971נמחניים
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מולביתן-זמורהפרנץ, מולנר 1984נהנערים מרחוב פאל

מונמשכלרבקה, מונדלק -2011978-965סשמורת נפש

545-371-3

מונכתרלוסי מוד, מונטגומרי 1997נאן מהעמק הירוק

מונכתרלוסי מוד, מונטגומרי אן מהחוה: האסופית 

הירוקה

2011נ

מונכתרלוסי מוד, מונטגומרי אן מהחוה: האסופית 

הירוקה

1990נ

,כנרתסימון סבג, מונטיפיורי

ביתן-זמורה

דביר, 

מונ -2010978-965ססשינקה
517-683-4

מונמסדהסימון, מונלאי תגליות? איפה זה

גיאוגרפיות

1972נ

מונאגםלידיה, מונקס 2005י!עכביש איכסססס

מחברותאליס, מונרו

לספרות

מונ 2008ססיפורים: בריחה 

מחברותאליס, מונרו

לספרות

מונ -978-965סחברת נעורי

566-893-3

מחברותאליס, מונרו

לספרות

מונ משהו שרציתי לספר

וסיפורים אחרים: לך 

2015ס

מחברותאליס, מונרו

לספרות

מונ -2011978-965סחיי נערות ונשים
552-117-7

מחברותאליס, מונרו

לספרות

מונ :? מי את חושבת שאת

סיפורים על פלו ורוז

2016ס

,כנרתגיום, מוסו

זמורה

מוס -978-965[2019]סמסע אל החיים

566-926-8

,כנרתגיום, מוסו

ביתן-זמורה

מוס -2017978-965סהנערה מברוקלין
566-576-5

,כנרתגיום, מוסו

ביתן-זמורה

מוס -2018978-965סדירה בפריז

566-735-6

,כנרתגיום, מוסו

ביתן-זמורה

דביר, 

מוס -2013978-965סקולו של המלאך

552-676-9

מוסכנרתגיום, מוסו 2016ססנטרל פארק

מוסספר לכלנלה, מוסט ,עזרי לי- ריקי טריקי 

!קוסמת קטנה

2008נ
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מוסכנרתיגאל, מוסינזון :(2)חסמבה 

האסורים-בבית

-2001.965-286נ

946-5

מוסמשכלורד, מוסנזון הבטחתי לספר לך

הכול

-2001.965-511ס

064-8

מוסעובד-עםמשה, מוסנזון 1984סמכתבים מהדרכים

מוסמזרחי' מברונו, מוסקט בת (3)הנסיכה סלינה 

הסולטן והאריה

2013נ

מוסמזרחי' מברונו, מוסקט (5)הנסיכה סלינה 

עינים מכשפות

2016נ

מוסמזרחי' מברונו, מוסקט ורד (2)הנסיכה סלינה 

הזהב המכושף

2011נ

אח-ידיעותאדוארד קלסי, מור

רונות

מור הסופרימס בדיינר של

ארל

2013ס

ספריתבריאן, מור

מעריב

מור 1983סהפיתוי של איילין יוז

מורביתן-זמורהפרי'ג, מור 2008סאמני הזיכרון

,כנרתגרהם, מור

ביתן-זמורה

מור -2017978-965סימים אחרונים של ליל

566-598-7

,כנרתלורי, מור

ביתן-זמורה

דביר, 

מור 2014סשער המדרגות

,כנרתאוד-מארי, מוראי

ביתן-זמורה

דביר, 

מור 2011נאחי פשוט

אח-ידיעות'רד ק'ריצ, מוראייס

רונות

מור -2012978-965סמסע של מאה צעדים
545-645-5

מורמטר-1975, קטלין, מוראן 2014עאיך להיות אישה

מורמשכלאורה, מורג -2013978-965נחפרפרת במחתרת
545-716-2

מורמשכלאורה, מורג נ2010978-965-בעקבות מפות המדבר

545-041-5

זמור/אלפאאורה, מורג

ביתן-ה

מור מאה תפוחים חדשים

(.מ.ע.כולל מ)

1989ס

אח-ידיעותאורה, מורג

רונות

מור סוד הצופן: אניגמה 

הגורלי

2007נ
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מורכתראורה, מורג בעקבות הבית הנעלם

סיפורו של בנימין: 

זאב הרצל

-2004.965-07נ

1271-2

מורמשכלאורה, מורג -2004.965-511נמקום-הבריחה אל שום
619-0

מורמשכלאורה, מורג הולדת זה-לפעמים יום

דוקא יום נעים

-1999.965-448נ

773-

מורמשכלאורה, מורג מבצע"האניגמה ב

"קציצה

20149789655458נ

534

מורמשכלאורה, מורג -2007965-482נהפנים שפרצו מהדף

379-9

,כנרתמיקלה, ה'מורג

ביתן-זמורה

דביר, 

מור 2012סאקבדורה

הקיבוץקאס, מורגן

המאוחד

מור 2015נהמאה

,כנרתארין, מורגנסטרן

ביתן-זמורה

דביר, 

מור 2012סקרקס החלומות

מורעובד-עםאלינור, מורדאונט 1991נילדי האזעקות

מורמטראנדרה, מורואה השמנפופים

;והחדחוטים 

המשמנאים והמרזנאים

2007נ

,כנרתקיט, מורטון

ביתן-זמורה

דביר, 

מור -2014978-965סשומרת הסוד
552-765-0

,כנרתקיט, מורטון

ביתן-זמורה

דביר, 

מור 2008סהערפל המתפוגג

,כנרתקיט, מורטון

ביתן-זמורה

דביר, 

מור -2011978-965סהגן הנשכח

552-110-8

מורנדה'אגגרג, מורטינסון :שלוש כוסות תה 

שליחותו של אדם אחד

---לקדם את השלום

בית ספר אחד בכל

פעם

2008ס

מורכנרתפרנסואה, מוריאק 1984סתרז דסקרו
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מורכנרתליאן, מוריארטי -2016978-965סשקרים קטנים גדולים

566-174-2

,כנרתליאן, מוריארטי

ביתן-זמורה

מור ,בטירוף, באהבה

באשמה

-2018978-965ס
566-650-2

,כנרתליאן, מוריארטי

זמורה

מור -978-965סיום השנה האחרון
566-861-2

מורכנרתליאן, מוריארטי 2015ססודו של הבעל

,כנרתליאן, מוריארטי

ביתן-זמורה

דביר, 

מור 2017סמה שאליס שכחה

הקיבוץטוני, מוריסון

המאוחד

מור 1996סהעין הכי כחולה

מורעובד-עםטוני, מוריסון שיר השירים אשר

לסלומון

1978ס

הקיבוץטוני, מוריסון

המאוחד

מור 1994סחמדת

מורזיקיתכריסטופר, מורלי 2013ספרנסוס על גלגלים

תשעכריסטופר, מורלי

נשמות

מור 2016סקתלין

הקבוץאלזה, מורנטה

המאוחד

מור 1997סהאי של ארתורו

הקיבוץאלזה, מורנטה

המאוחד

מור 2000סכזב וכישוף

הקיבוץאלזה, מורנטה

המאוחד

מור 2003סלי'ארצ

הקיבוץאלזה, מורנטה

המאוחד

מור 1995סאלה תולדות

הקיבוץאלזה, מורנטה

המאוחד

מור :הרדיד האנדלוסי 

נובלה וסיפורים

2004ס

מורמשכלקוסטס, מורסלס -1999.965-448סשיער צבוע אדום

427-7

מייקל, מורפורגו

 

אח-ידיעות

רונות

מור 2001נהממלכה של קנסקי

מייקל, מורפורגו

 

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

מור 2009נ!טורו! טורו
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מייקל, מורפורגו

 

מורמשכל -2011978-965נסוס מלחמה

545-328-7

מחברותהרוקי, מורקמי

לספרות

מור ,דרומית לגבול

מערבית לשמש

1999ס

מורכתרהרוקי, מורקמי -2008978-965-07סריקוד האדמה

1596-0

מורכתרהרוקי, מורקמי -2005.965-07סספוטניק אהובתי
1353-0

מורביתן-זמורההרוקי, מורקמי -2011978-965סשינה

552-080-4

מורביתן-זמורההרוקי, מורקמי 2005סקורות הציפור המכנית

מורביתן-זמורההרוקי, מורקמי -2013978-965סהמתקפה על המאפייה

552-525-0

מורביתן-זמורההרוקי, מורקמי 2013סהספרייה המוזרה

מורכתרהרוקי, מורקמי עלמה,ערבה עיוורת

נמה

2006ס

מורכתרהרוקי, מורקמי (יון-י'האצ-קיו-י'איצ)

1Q841+2 כרך

-2010978-965-07ס
1973-9

מורכתרהרוקי, מורקמי צקורו טזאקו חסר

הצבע ושנות העליה

לרגל שלו

2015ס

מורכתרהרוקי, מורקמי -2009978-965-07סאחרי החשכה

1732-2

מורכתרהרוקי, מורקמי 2000סיער נורווגי

מורכתרהרוקי, מורקמי (יון-י'האצ-קיו-י'איצ)

1Q84 3 כרך

-2012978-965-07ס
1973-9

מורכתרהרוקי, מורקמי -2007965-07סקפקא על החוף

1505-3

מורכתרהרוקי, מורקמי על מה אני מדבר

כשאני מדבר על ריצה

2010נ

,כנרתהרוקי, מורקמי

ביתן-זמורה

מור -2012978-965סהפיל הנעלם
552-327-0

מורכתרהרוקי, מורקמי 2002עאנדרגראונד

מורכתרהרוקי, מורקמי -2004.965-07סמרדף הכבשה
1243-7

מושעובד-עםלבנה, מושון 2014סשתיקת הצמחים
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אח-ידיעותאלה, וייס-מושקוביץ

רונות

מוש 2011סדברי הלילות

מושחרגולאלה, וייס-מושקוביץ -2009978-965-13סכתוב בים
2030-9

,כנרתעדנה, א"מזי

ביתן-זמורה

דביר, 

א"מזי 2010י!עוד פעם , סבתא

הקיבוץעדנה, א"מזי

המאוחד

מזי 1997סXהתפרצות 

מזיקשתעדנה, א"מזי -2005965-7130סרומן משפחתי
25-5

מזיביתן-זמורהעדנה, א"מזי 2012יהרפתקה בתאטרון

מזנגלורייואכים, מזנק חבורת הכדורגל

גלי: (3)הפרועה 

"חסרת הפחד"

2005נ

מזרמשכלשרית, מזרחי -2013978-965סמי שעומד מאחורי

545-578-6

מחמכנרתבטי, מחמודי -1990965-286סלא בלי בתי

244-4

מחמכנרתבטי, מחמודי 1994סלמען אהבת ילדי

מחפעובד-עםנגיב, מחפוז 1990סבני שכונתנו

מטאכתרהישאם, מטאר -2006965-07סעולם של גברים

1483-9

מטלדביררונית, מטלון סיפור שמתחיל בלוויה

של נחש

-2018978-965ס
566-734-9

מטלעובד-עםרונית, מטלון השפעה בלתי הוגנת

רומן במכתבים

2012ס

מטלעובד-עםרונית, מטלון 2008סקול צעדינו

מטלעובד-עםרונית, מטלון -2000.965-13סשרה, שרה
1389-7

מטלכתררונית, מטלון 2016סוהכלה סגרה את הדלת

מטלעובד-עםרונית, מטלון 1995סזה עם הפנים אלינו

מידביתן-זמורהקובי, מידן -2003.965-517יבית חרושת לשירים
031-4

מיוביתן-זמורהפרנק, מיור 1986יאיזה בלגן הטוב
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ספריתבני, מיטיב

פועלים

מיט 1972נהזורעים במדבר

ספריתאיריס, מיטלמן

מעריב

מיט -2006965-523ספקח את עיני

031-7

מיטכנרתרינה פרנק, מיטרני -2011978-965סירפה לא עפה'ג
517-994-1

אח-ידיעותרינה פרנק, מיטרני

-רונות 

ספרי חמד

מיט 2005סבעיניים עצומות

מיטמשכלרינה פרנק, מיטרני -2005.965-511סכל בית צריך מרפסת
612-3

מייביתן-זמורהפיטר, מייל 1995סמלון פאסטיס

מייניר-אריהפיטר, מייל 1997סהמרדף אחר סזאן

זמור/אלפאפיטר, מייל

ביתן-ה

מיי 1994סשנה בפרובאנס

מייביתן-זמורהנורמן, מיילר 1987סהערומים והמתים

מיימודןדניאל, מייסון  2002סמכוון הפסנתרים

מיימודןסוזן, מייסנר סודות של חיים

מופלאים

2018ס

מיימודןודית'ג, מייקל 1986סהונאות

מיימודןודית'ג, מייקל 1987סעניינים אישיים

מיימודןודית'ג, מייקל 1997סמשחק של אהבה

מיימודןודית'ג, מייקל סאיתנה בדעתה

מיימודןאן, מייקלס 2011סקבורת חורף

מיישלגילי, מייקלס 2000סכלה להחלפה

מיימטרויקי, מיירון 2008סדיואי

סמי, מיכאל

 

מיכעובד-עם 2005סחצוצרה בואדי

סמי, מיכאל

 

מיכבוסתן 1974סשווים ושווים יותר

סמי, מיכאל

 

מיככתר 1991ססופה בין הדקלים
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סמי, מיכאל

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

מיכ -2011978-965סמעוף הברבורים

517-998-9

סמי, מיכאל

 

מיכעובד-עם -2001.965-13סמים נושקים למים
1516-4

סמי, מיכאל

 

מיכעובד-עם 1993סויקטוריה

סמי, מיכאל

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

מיכ 2008סעאידה

סמי, מיכאל

 

מיכעובד-עם 1977סחסות

סמי, מיכאל

 

מיככנרת 2015סיהלום מן הישימון

סמי, מיכאל

 

מיכעובד-עם 2005סיונים בטפלגר

סמי, מיכאל

 

מיכדומינו 1990נאהבה בין הדקלים

מיכפןאלכס, מיכאלידס -2019978-965סהמטופלת השקטה
564-830-0

מילפןזיגמונט, מילושבסקי -2014978-965סגרעין של אמת

545-726-1

מילביתן-זמורהיילס'מילטון ג אגוז המוסקט של

נתנאל

1999ס

מילכתראלן אלכסנדר, מילן 2009נהיה היה פעם

מחברותאלן אלכסנדר, מילן

לספרות

מיל 1974נפו הדב

מחברותאלן אלכסנדר, מילן

לספרות

מיל -2004.965-517יפו הדב

205-8

מילעובד-עםאנדרו, מילר -1998.965-13סחוכמת הכאב
1257-2

מילמשכלאנדרו, מילר -2011978-965סטיפות שלג

545-329-4

מילכנרתאנדרו, מילר 2004סחמצן

מילמטרקס'ג, מילר 2018סילדת החופש
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,כנרת'דרק ב, מילר

ביתן-זמורה

דביר, 

מיל -2013978-965סנורבגי ללילה

552-547-2

מילכנרתהנרי, מילר 1990סנקסוס

מילביתן-זמורהנורמן, מילר 1982ס'כרך א. שירת התליין

מילכתרקירסטן, מילר המסע: קיקי סטרייק 

לעיר הצללים

-2008978-965-07נ

1672-1

מיסביתן-זמורהרוהינטון, מיסטרי -2012978-965סמסע ארוך כל כך
552-207-5

מיסביתן-זמורהרוהינטון, מיסטרי -2004.965-517סענייני משפחה
239-2

מיסביתן-זמורהרוהינטון, מיסטרי 2000סאיזון עדין

מיצמטרליילה, אם'מיצ 2012סשושנים

מיצמטרליילה, אם'מיצ 2013סעשבים

'מיצמטרליילה, אם'מיצ 2015ססומרסט

מיצמזרחי' ממרגרט, ל'מיצ 1982ס2חלף עם הרוח 

מיצמזרחי' ממרגרט, ל'מיצ 1982ס1חלף עם הרוח 

מירכתראודי, מירון -2004.965-07סעל החיים ועל המוות

1319-0

,כנרתאודי, מירון

ביתן-זמורה

דביר, 

מיר 2017סינקי, סע הביתה

מירעובד-עםדן, מירון הצד האפל בצחוקו של

מסות: שלום עליכם 

על חשיבותה של

הרצינות ביחס ליידיש

ולספרותה

-2004.965-13ע

1691-8

ספריתיוקיו, מישימה

פועלים

מיש 1983סלאחר המשתה

מישעובד-עםאן בלוך'ז, מישל  1976סהעד

מלאעובד-עםאילה, פיינס-מלאך האשה: הלהטוטנית 

בעיות: העובדת 

ופתרונות

1989ע

מלומסדההקטור, מלו 1968נאל המשפחה
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מלומשכלהרמן, מלוויל -2009978-965סמובי דיק

482-764-5

ספ-ידיעותהרמן, מלוויל

רים

מלו סיפור מאיי: טייפי 

הדרום

2015ס

,כנרתמה'ג, מלי

ביתן-זמורה

מלי -2010978-965נההצהרה

517-552-3

מק-מקסוולמתי, מלי

כתר-מילן

מלי אלקטרוני-מוח-דניאל

והדוד משולם

1991נ

מלימטרדיויד, מלינג 2004יהנשיקה שחמקה

מלידני ספריםשרה, מלינובסקי באושר ועושר

הקסם פג: (2)...כאילו

בחצות

2014נ

מליכנרתשרה, מלינובסקי 2008נחזיות ומטאטאים

מליכנרתשרה, מלינובסקי צפרדעים ונשיקות

צרפתיות

2010נ

מלידני ספריםשרה, מלינובסקי באושר ועושר

ראי ראי: (1)...כאילו

שעל הקיר

2013נ

אח-ידיעותענבל, מלכה

-רונות 

ספרי חמד

מלכ 2016נבזמן שלא היית

מלמעובד-עםברנרד, מלמוד 1975סהעוזר

מלמעובד-עםברנרד, מלמוד 1973סהדיירים

מלמעובד-עםברנרד, מלמוד 1984סחסד אלוהים

מלצמודןברד, מלצר 2008סספר הגורלות

מנדכתרטוביה, מנדלסון -2003.965-07סרומן: שמנים 

1218-6

מנדכתרטוביה, מנדלסון 1993סגבר גרוש

מנדקוראיםנועה, מנדלסון יהמחשבות של מאיה

מנדמשכלסריטה, מנדנה -2011978-965סגבעות הטיגריס
482-944-1

,כנרתקארל, מנדרס

ביתן-זמורה

דביר, 

מנד 2011ספרפרי לילה

מנוכנרתצילה ודידי, מנוסי 1997ימתנה קטנה  גדולה
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מנוקמחיאהוד, מנור ימשפחתול

ספריתאהוד, מנור

עפר

מנו יאחותי הקטנה

מנטבבלהילרי, מנטל 2011סוולף הול

מנטבבלהילרי, מנטל 2015סהביאו את הגופות

מנימשכלרני, מניקה -2010978-965סהמאהב היפני
545-074-3

מנסמטראוה, מנסה 2008סוינה

מסגמשכלמריאן, מסגרוב נ2010978-965-אל תגלי
545-082-8

מסטכתראילן, מסטאי 2018סזמן טעות

מסיספר לכללילי, מסינה סיון הילדה הכי קטנה

בגן

2011י

-כנפיים שאנון, ר'מסנג

כתר

מסנ שומרת הערים

(1)האבודות 

2019נ

,כנרתדריה, מעוז

ביתן-זמורה

מעו -2018978-965סימי האהבה

566-652-6

מעוכתרדריה, מעוז -2011978-965-07סבית היולדות
1931-9

,כנרתדריה, מעוז

ביתן-זמורה

דביר, 

מעו 2016סלדעת אהבה

הקיבוץיוסי, מערבי

המאוחד

מער 2010יעץ המיץ

ספריתנורית, מץ

מעריב

מץ -2005.965-523סכמו גחליליות
010-4

א'מצכתררוברט, אמור'מצ 2015נהגיוס: (1)מלאך 

א'מצכתררוברט, אמור'מצ מאחורי: (3)מלאך 

הסורגים

2016נ

,כנרתמרגרט, מצאנטיני

ביתן-זמורה

מצא -2011978-965סבא לעולם
552-037-8

,כנרתמרגרט, מצאנטיני

ביתן-זמורה

מצא בא)נולד פעמיים 

(לעולם

-2011978-965ס

552-037-8
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מקמטרטריסי, מק (1)שרלוק הולמס 

והפרחחים מרחוב

הזלינדאים: בייקר 

חקירה- המופלאים 

1' מס

2011נ

מקמטרטריסי, מק (2)שרלוק הולמס 

והפרחחים מרחוב

המקרה המוזר: בייקר 

של האיש שעלה באוב

2' חקירה מס- 

2013נ

קולין, מקאלוג

 

מקאביתן-זמורה 1980סצפורים מתות בסתר

מקאמודןקורמאק, מקארתי אדום: אורך דם או-קו

של ערב במערב

2013ס

מקאמודןקורמאק, מקארתי 2009סהדרך

מקבכתרסם, מקברטני תנחש כמה אני אוהב

אותך

2017פ

מקבשבאסם, מקברטני תנחש כמה אני אוהב

אותך

1995פ

יימס'ג, מקברייד

 

מקבמטר 2016סציפור אלוהים שבשמים

ים'ג, מקברייד

 

מקבכנרת 1999סצבע המים

מקגמודןקאמי, מקגאוורן 2006סקשר עין

,כנרתקתלין, מקגואן

ביתן-זמורה

דביר, 

מקג -2012978-965סהנסיך המשורר

517-682-7

,כנרתקתלין, מקגואן

ביתן-זמורה

דביר, 

מקג -2010978-965סספר האהבה

517-682-7

,כנרתקתלין, מקגואן

ביתן-זמורה

דביר, 

מקג 2008סהמיוחלת

מקגקטיפהיימי'ג, מקגווייר -2015978-965סשיכרון יפהפה
566-058-6

מקגשלגימרי, גינס'מק 1998סשיר אהבה
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מקדבית-אחוזתכריסטופר, מקדוגל שבט: נולדנו לרוץ 

,על-ספורטאי, מסתורי

והמירוץ הגדול שאיש

לא ראה

2013978-965-ע

556-001-5

מקדכנרתפטריק, מקדונל 2012יין'ג... אני

מקדכנרתמרי-אן, מקדונלד 2005סמעוף העורב

מקועמיחיקורנל, מקושינסקי 1972נ'השד מכתה ז

,זמורהאיאן, מקיואן

ביתן

מקי -1983965-03סנחמת זרים
0067-8

מקימודןאיאן, מקיואן 2018סהילדים שבזמן

מקיעם עובדאיאן, מקיואן -1999965-13סכלבים שחורים

1205-X

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן -2011978-965-13ססולאר

2262-4

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן 2005סשבת

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן 2013סדברי מתיקה

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן התמים או היחסים

המיוחדים

-2007965-13ס

1937-2

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן 2015סטובת הילד

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן 2017סקליפת אגוז

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן -2007965-13סזיל'על חוף צ

1934-1

מקיעובד-עםאיאן, מקיואן -1999.965-13סאהבה עיקשת

1312-9

ספריתפני, מקינלי

מעריב

מקי 2001יפילים לא רוקדים בלט

מקימודןיי'ג, מקינרני :התנהגות למופת 

רומן ושבעה סיפורים

2002ס

מקלכנרתסקוט, מקלאוד :להבין קומיקס 

האמנות הסמויה מעין

-2018978-965נ
566-639-7

מקלשלגיפמלה, מקלוסו 2000סצמח בר

אח-ידיעותפולה, מקליין

-רונות 

ספרי חמד

מקל -2017978-965סלהקיף את השמש
564-263-6
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מקלמזרחי' מאליסטר, מקלין 1987סS.O.Sאנדריאס -סאן

מקלמזרחי' מאליסטר, מקלין 1986סהלילה הנצחי

,כנרתילי'ג, מקמילן

ביתן-זמורה

מקמ -2018978-965סשמי נייר בוערים
566-754-7

,כנרתילי'ג, מקמילן

זמורה

מקמ -978-965סהנערה המושלמת

566-884-1

מקמעם-אורטרי, מקמילן 1994סכמו אוויר לנשימה

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

-רונות 

ספרי חמד

מקמ -2018978-965סיד אחות

545-722-3

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

רונות

מקמ 2005נמבחן קבלה

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

רונות

מקמ 2004נמלך ההר

מקממשכלנאוה, עתיר-מקמל -2002.965-511נהאחור האחרון

169-5

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

-רונות 

ספרי חמד

מקמ 2006נהנערה במרפסת ממול

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

רונות

מקמ 2013נקוביות של שוקולד

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

רונות

מקמ 2012נשקופה

מקממשכלנאוה, עתיר-מקמל -2000.965-448נהעדי של עדי

750-0

מקממשכלנאוה, עתיר-מקמל -2009978-965סאות מאבשלום

482-889-5

אח-ידיעותנאוה, עתיר-מקמל

רונות

מקמ 2014נקיסר השכונה

מקנפןטום, מקנב 2012סהמרוץ של פלניגן

מקנמשכלודית'ג, מקנוט -2011978-965סכוחה של אהבה

545-248-8

מקפפןאנה, מקפרטלין ימיה האחרונים של

ראביט הייז

2016ס

ק'מקעם עובדקולום, קאן'מק יסתובב לו העולם

הגדול

-2013978-965-13ס
2408-6

03-6499987199' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:39

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

'מקמטרפרנק, קורט'מק 2007סהמורה

ספריתפטרישיה, קורמיק-מק

פועלים

מקק -2009978-965-02סנמכרה

0491-4

ק'מקמודןדיויד, קי-מק 2008יבנצי משחק במחבואים

הילרי, קיי'מק

 

'מקמודן 2008נהכוכב של אינדיגו

הילרי, קיי'מק

 

ק'מקמודן 2006נהמלאך של זפי

הילרי, קיי'מק

 

ק'מקמודן נ2011רוז לתמיד

ספריתויליאם, קיי'מק

מעריב

אינ ונס הצעיר'אינדיאנה ג

האודם-קללת צלב: 8

1993נ

מקרכתרגריס, מקרון לכתה של מיס לינה

בלרינה-בא נסיך

-2013978-965-07י
2182-4

מקרשלגיסוזאן, מקרטי 2001סנישואין על תנאי

מרגביתן-זמורהדן, מרגלית 2009978-965-עהתפכחות
517-516-5

מרגמזרחי' מיוסי, מרגלית 1976נבלעם לא נכנע

מרונעםנגה, מרון ,בידידות- ארז , אהלן

חירות

-2011978-965נ
91436-2-7

מרומשכלנגה, מרון -2001.965-511נחירות לקראת בגרות

124-5

מרומשכלנגה, מרון 2000נאל תקראו לי חירות

מרומשכלנגה, מרון -2003965-511נהכול על חירות

447-3

מרונעםנגה, מרון 1992סאשה במיטב שנותיה

מרונעםנגה, מרון 1994י?למה דוקא אני 

מרומשכלנגה, מרון המאבק לעצמאות של

עמוס וחירות

-2005965-511נ

936-4

מרומשכלנגה, מרון -2008978-965נחברות וחירות
482-742-3

מרטשלגיסנדרה, מרטון 2000סנישואים במצור

מרטסלע'קרלו א, מרטילי 2011סהשומר האחרון

03-6499987200' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:39

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

מרטכנרת.אן מ, מרטין :(3)מועדון הביביסיטר 

כל האמת על סטייסי

1993נ

מרטכנרת.אן מ, מרטין :(4)מועדון הביביסיטר 

מרי אן מצילה את

המצב

1993נ

מרטמשכלאסטבן, מרטין -2008978-965סמפתח גאודי

482-796-6

מרטאופוסר.ר' ורג'ג, מרטין שיר: (1)משחקי הכס 

של אש ושל קרח

2012ס

ספריתלס, מרטין

מעריב

אינ ונס הצעיר'אינדיאנה ג

ההרפתקה בטיטניק: 9

1994נ

ספריתלס, מרטין

מעריב

אינ ונס הצעיר'אינדיאנה ג

העיר הסודית: 4

1993נ

תיקאופוסלס, מרטין :(7)תיקים באפלה 

פחד

1997נ

תיקאופוסלס, מרטין :(5)תיקים באפלה 

אחיזת עיניים

1996נ

תיקאופוסלס, מרטין :(3)תיקים באפלה 

נמר, נמר

1996נ

הקבוץתומס אלוי, מרטינס

-המאוחד 

הספריה

החדשה

מרט 2006סמעוף המלכה

מחברותתומס אלוי, מרטינס

לספרות

מרט -2009978-965סזמר הטנגו
517-331-4

יאן, מרטל

 

מרטמודן 2011סיל וביאטריס'וירג

יאן, מרטל

 

מרטכנרת 2003סחיי פיי

יאן, מרטל

 

מרטכנרת -2003.965-517סחיי פיי

046-2

,כנרתאנייס, לוגראן-מרטן

ביתן-זמורה

דביר, 

מרט אנשים מאושרים

קוראים ושותים קפה

2015ס

מריאיגואנהמרטינה, מרי 2008ימיכאלה אין דומה לה

הקיבוץקפיטן, מריאט

המאוחד

מרי פרשת: רדי הזקן 

מעשיו ומותו

1976נ

03-6499987201' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:39

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

מריבבלחוויר, מריאס 1999סלב לבן כל כך

מריכתרחוויר, מריאס 2006סמחר בקרב חשוב עלי

מרכמודןאריק, מרכוס כל: ? האם זו בחירה

מה שרצית לדעת על

הומוסקסואליות

1994ע

מרסמטרפאני, מרסו בקרוב תהיה לי אחות

קטנה

2019פ

מרסמטרפאני, מרסו 2019פבקרוב יהיה לי אח קטן

יל'ג, מרפי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

מרפ 2012נהמכשפה הכי גרועה

יל'ג, מרפי

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

מרפ המכשפה הכי גרועה

מכה שנית

2012נ

חלועלמהקתרין, מרקיס 1990נהמשימה אהבה

מרקעובד-עםדוד, מרקיש פרקים מחיי: הליצנים 

הרפתקנים

((1738-1689

1985ס

מרקכנרתולי'ג, מרקס יש לך מזל שאתה לא

תמנון

2004י

מרשינשוףמייקל, מרשל 2006סהאדם הזקוף

מרשינשוףמייקל, מרשל 2006סדם מלאכים

מרשינשוףמייקל, מרשל 2005סאנשי הקש

מרשינשוףמייקל, מרשל 2008סהפולשים

ספריתסונדרה, מרשק

מעריב

מסע :(3)מסע בין כוכבים 

מחירו של הפניקס

1995נ

ידיעותיעל, משאלי

-אחרונות 

ספרי חמד

משא -2006965-511סכרת
986-6

משאביתן-זמורהיעל, משאלי 2008סאישה אל אחותה

משאמשכליעל, משאלי -2007965-482סשעשני כרצונו

448-5

משאביתן-זמורהיעל, משאלי -2009978-965סלכאורה, רק בוקר קיץ
517-352-9

03-6499987202' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

משעאחוזת ביתדרור, משעני -2018978-965סשלוש

556-073-2

משעכתרדרור, משעני אברהם: תיק נעדר 

החקירה, אברהם

הראשונה

-2011978-965-07ס
1954-8

משעכתרדרור, משעני :אפשרות של אלימות 

,אברהם אברהם

החקירה השנייה

-2013978-965-07ס

2138-1

מתיעובד-עםדלין, מתיה 1996סיום הסנונית

מתיעובד-עםדלין, מתיה 1984סהקפות ביער

נאבעובד-עםולדימיר, נאבוקוב 1977ספנין

הקיבוץולדימיר, נאבוקוב

המאוחד

נאב 1994סתריסר רוסי

ספריתולדימיר, נאבוקוב

פועלים

נאב 1983סצחוק באפילה

הקיבוץולדימיר, נאבוקוב

המאוחד

נאב 1986סלוליטה

נאדמשכלואנה'ג, נאדין פני האימה היא מגנט

לצרות

2011נ

נאהספר לכלנאהרגנג פראוקה :(3)הכדורגלנים 

הגביע הוא שלנו

2009נ

נאהספר לכלפראוקה, נאהרגנג ארוע: (5)הכדורגלנים 

בלתי צפוי

2011נ

נאהספר לכלפראוקה, נאהרגנג עונה: (2)הכדורגלנים 

!קשה

2008נ

נאהספר לכלפראוקה, נאהרגנג כל: (1)הכדורגלנים 

!הכבוד לחגי

2008נ

נאומסדהלאה, נאור 1988נהיום הראשון הכי קשה

נאויבנהמרדכי, נאור 1980נספורי לילה

נאמאחוזת ביתיעל, נאמן -2018978-965סהיה היתה
556-067-1

נאמכתריעל, נאמן 2013סכתובת אש

נאפמשכלאזאר, נאפיסי לקרוא את לוליטה

החיים: בטהרן 

והספרים

-2005965-511ס
846-0

03-6499987203' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אח-ידיעותאזאר, נאפיסי

-רונות 

ספרי חמד

נאפ 2010סדברים שלא סיפרתי

נאפאיגואנהאזאר, נאפיסי 2007יתלתל והקול הירק

,כנרתאשכול, נבו

ביתן-זמורה

נבו -2018978-965סהראיון האחרון

566-767-7

נבוביתן-זמורהאשכול, נבו 2001סצימר בגבעתיים

נבוביתן-זמורהאשכול, נבו 2007סמשאלה אחת ימינה

נבוביתן-זמורהאשכול, נבו 2015סשלוש קומות

,כנרתאשכול, נבו

ביתן-זמורה

דביר, 

נבו 2013סהמקווה האחרון בסיביר

אשכול, נבו

 

נבוביתן-זמורה 2004סארבעה בתים וגעגוע

אשכול, נבו

 

נבוביתן-זמורה 2011סנוילנד

נבודני ספריםאסף, נבון 2006יהקסם של מיקי

חיים, נבון

 

ספ-ידיעות

רים

נבו 2013סללכת על דגים

נבוכתראמנון, נבות 1988סטיסת מכשירים

נדיכתרמרי, נדיאי -2012978-965-07סשלוש נשים חזקות

2006-3

נדיכתרמרי, נדיאי 2016ספרחי החושך

נאהספר לכלפראוקה, נהרגנג :(4)הכדורגלנים 

מחפשים חלוץ

נ2010

נאהספר לכלפראוקה, נהרגנג :(8)הכדורגלנים 

הגביע בסכנה

נ2010

נואמאיר-סלעטרוור, נואה ילדות: מחוץ לחוק 

בדרום אפריקה

2019ס

הקיבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא 2016נ(6)עד אין קץ 

הקבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא :(1)מחפשי הנשמות 

מיועדים

2014נ

הקיבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא 2011נלנצח

03-6499987204' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הקיבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא 2011נירח כחול

הקיבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא 2013נלהבה אפלה

הקיבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא 2012נארץ הצללים

הקיבוץאליסון, נואל

המאוחד

נוא 2014נכוכב לילה

ספריתקתרין, נואל

מעריב

נוא 2009סבית בחצי הדרך

נובכתר.יי'ג. בי, נובאק 2015יהספר בלי תמונות

נוואגםחוליה, נווארו 2008סאחוות התכריך הקדוש

נוואופוסקתרין, נוויל -2010978-0-00סהשמונה
730354-0

נוובבלוייט תאן, נוון -2018978-965סהאוהד

512-279-4

הקיבוץעדנה, נוי

המאוחד

נוי 2008סכל מי שאהבה

,כנרתסיקה'ג, נול

ביתן-זמורה

נול מזל-הנערה הכי בת

בעולם

-2016978-965ס
566-285-6

נורביתן-זמורהמרי, נורטון 2000ננצחון הלקחנים

נורמודןמרי, נורטון 2016נהלקחנים

נורכתרריאן, נורת ! :זה הסוף שלך

סיפורים על אנשים

שיודעים כיצד ימותו

-2013978-965-07ס

2135-0

נורעם-אורכריסטיאן, רופ'נורת גופה של אישה

:תבונתה של אישה 

הדרך לבריאות גופנית

ורגשית

2000ע

נחוביתןהגר, נחום 2002יהילד שהפך לביצה

נחמאורניתחני, נחמיאס 2001נ(1)סודות נעורים 

נחמאורניתחני, נחמיאס  :(2)סודות נעורים 

אהבות מסתוריות

2001נ

נחמאורניתחני, נחמיאס  :(3)סודות נעורים 

סערת רגשות

2002נ

03-6499987205' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריית שילת
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פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

נחמאורניתחני, נחמיאס  :(4)סודות נעורים 

כשרונות צעירים

2002נ

נחמאורניתחני, נחמיאס קיץ : (5)סודות נעורים 

לוהט

2005נ

נחמאורניתחני, נחמיאס  :(7)סודות נעורים 

אלופת המטקות

2007נ

נחמאורניתחני, נחמיאס  :(6)סודות נעורים 

יותר מדי הפתעות

2006נ

נחמכתרלימור, נחמיאס 1995סאמא היתה זוחלת

נחמכתרלימור, נחמיאס סרט לבן על כיפה

אדומה

-2004.965-07ס

1254-2

נחמכתרלימור, נחמיאס 2000ספונג חרדות-פינג

ידיעותמיקאל, ניאמי

-אחרונות 

ספרי חמד

ניא מוזיקה פופולרית

מויטולה

-2005965-511ס

644-1

,כנרתקובי, ניב

ביתן-זמורה

דביר, 

ניב 2014ס?הא, החיים קשים

,כנרתניפר'ג, ניבן

ביתן-זמורה

ניב -2017978-965נכל המקומות המוארים

566-577-2

ניבכתרלארי, ניבן 1987סמהנדסי הטבעת

ניבכתרלארי, ניבן 1987סטבעת העשן

בובמודןדיויד, ניומן 2011יבובספוג כוכב

נילמשכלפיליס רינולדס, נילור -2003.965-511נשיילו
313-2

אח-ידיעותפיליס רינולדס, נילור

רונות

ניל -2006965-511נעונת הציד של שילו

833-9

אח-ידיעותפיליס רינולדס, נילור

רונות

ניל -2007965-511נלהציל את שילו

833-9

הקיבוץפיליס רינולדס, נילור

המאוחד

ניל 2007נלאחר סופת הקרח

אח-ידיעותחוה, ניסימוב

-רונות 

ספרי חמד

ניס 2017נהסוד של פלוריאן
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,כנרתאודרי, ניפנגר

ביתן-זמורה

דביר, 

ניפ -2011978-965סתאומות ושקרים

517-962-0

,כנרתאודרי, ניפנגר

ביתן-זמורה

דביר, 

ניפ 2005סאשתו של הנוסע בזמן

ניצמשכלגבי, ניצן 2001ספרא

ניצמשכלגבי, ניצן -2011978-965סשובה של המלכה

545-135-1

ניצקשתגבי, ניצן 2003סדיוטי פרי

ניצמשכלגבי, ניצן -1999.965-448סבאדולינה

700-4

ניצפועליםטל, ניצן דנית הבישנית ודניאלה

לה-דומה-אין

2018נ

ניצבית-אחוזתטל, ניצן 2015סאת כל הילדים בעולם

ידיעותניקולודיאון

-אחרונות 

ספרי חמד

הרע מתקפת: 4הרעשנים 

חייזרי המרשמלו

-2019978-965נ

568-153-6

ידיעותניקולודיאון

-אחרונות 

ספרי חמד

הרע לכל: 5הרעשנים 

השדים והרוחות

-2019978-965נ

568-154-3

הרעמשכלניקולודיאון תנו לגדול: 2הרעשנים 

!ברעש

-2018978-965נ

568-143-7

הרעמשכלניקולודיאון יוצאים: 1הרעשנים 

משליטה

-2018978-965נ

568-134-5

הרעמשכלניקולודיאון לא: 3הרעשנים 

!הולכים לישון

-2019978-965נ
568-148-2

נירניר-אריהינון, ניר 2012סעלילות פרומות

,כנרתראובן, נמדר

ביתן-זמורה

נמד -2013978-965סהבית אשר נחרב

552-637-0

נמירסלינגאירן, נמירובסקי 2008סזבל'ג

נמיכתראירן, נמירובסקי 2008סדויד גולדר; הנשף 

נמיכתראירן, נמירובסקי 2006ססוויטה צרפתית

,כנרתפטריק, נס

ביתן-זמורה

דביר, 

נס :(3)כאוס מהלך 

הסכין והרקיע

-2015978-965נ

566-127-9
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,כנרתפטריק, נס

ביתן-זמורה

דביר, 

נס -2011978-965נהחור שברעש

552-069-9

,כנרתפטריק, נס

ביתן-זמורה

דביר, 

נס החור: (1)כאוס מהלך 

שברעש

-2011978-965נ
552-069-9

,כנרתפטריק, נס

ביתן-זמורה

דביר, 

נס :(2)כאוס מהלך 

השקט והשאל

-2013978-965נ
552-536-6

,כנרתיו, נסבו

ביתן-זמורה

דביר, 

נסב פטנט הפוקים של

דוקטור פרוקטור

-2011978-965נ

517-981-1

נסבבבליו, נסבו 2015סאיש השלג

נסבבבליו, נסבו -2011978-965סנמסיס
512-215-2

נסבבבליו, נסבו -2013978-965סציידי הראשים
512-236-7

נסבמודןאדית, נסביט נ2009הטירה הקסומה

אח-ידיעותאדית, נסביט

רונות

נסב 2009נחמישה ילדים והזהו

נסבמודןאדית, נסביט 2016נילדי המסילה

נסטאחיאסףקריסטינה, נסטלינגר חוש הבילוש של יעקב

השכנים-של-הבן

1994נ

נסרהכורסאהוקן, נסר -2018978-965סדג חמקמק

926-517-6

נעמדבירמרינה, נעמת :האסירה מטהרן 

סיפור חיים

-2010978-965ס

517-727-5

,כנרתמרינה, נעמת

ביתן-זמורה

דביר, 

נעמ אחרי טהארן חיי

החדשים

2011ס

נקראחוזת ביתמירב, סדי-נקר -2013978-965סאוקסנה

7340-98-1

נריביתן-זמורהיובל, נריה 1989סאש

הקיבוץשרה, נשמית

המאוחד

נשמ 1970נהילדים מרחוב מאפו

סאבכתרמגדה, סאבו -2007965-07סהדלת

1545-2
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אח-ידיעותמין אלירה'בנג, סאיינז

-רונות 

ספרי חמד

סאי ארי ודנטה מגלים את

סודות היקום

-2016978-965נ

564-021-2

סאלמודןיורן, סאלברג 2008סלהתראות בעננים

סאםסלעאנה, סאם 2009סיומנה של קופאית

סאמכרמלגדעון, סאמט -2008978-965סלהרוס את נדב

407-887-0

סאנמודןלורנס, סאנדרס 1992סשוד הביציות

סאנמודןאינדו, סאנדרסאן 2005סהאישה העשרים

קרלוס רואיס, סאפון

 

,כנרת

ביתן-זמורה

סאפ -2018978-965ס2: מבוך הרוחות 

566-793-6

קרלוס רואיס, סאפון

 

סאפכנרת 2010סמשחקו של המלאך

קרלוס רואיס, סאפון

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

סאפ -2012978-965נארמון חצות

552-284-6

קרלוס רואיס, סאפון

 

אח-ידיעות

רונות

סאפ 2006סצלה של הרוח

קרלוס רואיס, סאפון

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

סאפ 2012סאסיר השמים

קרלוס רואיס, סאפון

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

סאפ -2013978-965נאורות ספטמבר

552-657-8

קרלוס רואיס, סאפון

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

סאפ 2010ננסיך הערפל

קרלוס רואיס, סאפון

 

,כנרת

ביתן-זמורה

סאפ -2018978-965ס1: מבוך הרוחות 

566-628-1

סארוזה'ז, סאראמאגו 2015סמורם מעפר

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2005סהאדם המשוכפל

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2008סמוות לסירוגין

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2002סכל השמות

03-6499987209' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:41

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2000סעל העיוורון

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2010סמסע הפיל

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2003סהמערה

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר שלושה: אי נעלם 

סיפורים על איש ואישה

2009ס

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2006סעל הפיקחון

הקיבוץוזה'ז, סאראמאגו

המאוחד

סאר 2012סקין

סאתהכורסאקריסטל, סאתרלנד רשימה לא סופית של

הפחדים הכי איומים

שלי

-2019978-965ס

92666-5-4

סבאאופיראלי, סבאג 2012יאיל נולדים צבעים

סבבכרמלאיטלו, סבבו 1988סתודעתו של זנו

הקבוץארנסטו, סבטו

/המאוחד 

כתר

סבט 1986סאבדון

סבטארנסטו, סבטו 1987סעל קברים וגיבורים

סבטמסדהרובר, סבטייה 1987סדוד ואוליביה

סבטאסטרולוגרפאל, סבטיני 2012נקפטן בלאד

סביניר-אריהרוברטו, סביאנו המאפיה של: קאמורה 

נפולי

2008ע

סבימשכלמיה, סביר -2014978-965סבעולם לא מתוקן

545-764-3

שלושאסנת, סבן

נקודות

סבן -2016978-965סטוסקנה של הבינוניים

555-894-4

ספריחיים, סבתו

עליית הגג

סבת -2014978-965סבשפריר חביון

545-974-6

סגאקרניפרנסואז, סגאן סעצבות, שלום לך

סגלכתראלי, סגל 1987נהחברים שלי

ספריתאריך, סגל

מעריב

סגל 1991סרופאים
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סגלמודןדניאלה, סגל 2010סלפעמים זה מצליח

סגלכתרישראל, סגל -2004.965-07ס?וכי נחש ממית

1292-5

סגלכתרישראל, סגל -2008978-965-07סזוגות בודדים

1664-6

סגלסימניםסקה'פרנצ, סגל -2014978-965סאותה התמימות
545-731-5

,כנרתשאן, סה

ביתן-זמורה

דביר, 

סה 2007סקיסרית

סהרעופררפאל, סהר נהמסע לסלע האדם

סואמודןאנה, סואל 2011נהסיח השחור

סואאופוסדניאל, סוארז 2016סדימון

סובפרידמן. שדונלד, סובול מפגין: (6)דני ידעני 

תושיה

1978נ

הקיבוץיהושע, סובול

המאוחד

סוב 2000סרומאן: שתיקה 

,כנרתיהלי, סובול

ביתן-זמורה

דביר, 

סוב 2012סאצבעות של פסנתרן

,כנרתסם', סוואג

ביתן-זמורה

דביר, 

סוו 2009ספרמן

סוועובד-עםלאוני, סוואן -2008978-965-13סמותחן כבשים- גלנקיל 

2016-3

סוועובד-עםלאוני, סוואן מותחן כבשים: גארו 

ועזים

-2011978-965-13ס

2254-9

ויקאס, סווארופ

 

סוובית-אחוזת 2007סנער החידות ממוביי

סוודבשאילת, סווטיצקי 2017ס(3)פנינה ומשי 

סוודבשאילת, סווטיצקי 2017ס(2)זהב ודיו 

סוודבשאילת, סווטיצקי 2019ס(4)זכוכית וחול 

סוודבשאילת, סווטיצקי 2017ס(1)תחרה וצבע 

ספרית'מאדג, סווינדלס

מעריב

סוו 1995סאדלווייס
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מרקוס, סוזאק

 

סוזאופוס 2007סגנבת הספרים

ספרימרכוס דו, סוטוי

עליית הגג

סוט המוזיקה של המספרים

החיפוש: הראשוניים 

אחר פתרון התעלומה

המתמתית הגדולה

ביותר

2006ע

הקיבוץאלברט, סויסה

המאוחד

סוי 1990סעקוד

סויעמיחייונתן, סויפט נגוליבר בארץ הננסים

סוכעובד-עםיוסי, סוכרי -2013978-965-13סרומן: בלזן -ברגן-בנגאזי

2418-5

סוכעובד-עםיוסי, סוכרי -2009978-965-13סלא תקין רומנטית

2024-8

,כנרתנטשה, סולומונס

ביתן-זמורה

סול -2014978-965סאהבה באחוזת

552-578-6

סולבבלדאג, סולסטד 2016ס18ספר , 11רומן 

סומביתן-זמורהשירלי, סומק 1998יכפתור הצחוק

סומביתן-זמורהשירלי, סומק הקוף שלוף והקוף

בלוף

-2012978-965י

552-288-4

סונניר-אריהקים, סוניי :שביל פירורי הלחם 

אהבה וחיפוש, על רעב

אחר בית

2010ס

סונקרןתומס, סונסון -2001.965-7158יאחות חדשה בבית

04-4

סוסאסטרולוגנטסומה, סוסקי 2001ס(3)אני חתול 

סוסאסטרולוגנטסומה, סוסקי 2001ס(2)אני חתול 

סוסאסטרולוגנטסומה, סוסקי 2001ס(1)אני חתול 

סופדבירסופוקלס 1970עאנטיגונה

סופכנרתגלעד, סופר הנסיכה, האביר

ואוטו)והדרקון הנורא 

(נושא הכלים

2016י

סופכנרתגלעד, סופר -2015978-965ינמאס
552-982-1

סורכתרסיקה'ג, סורנסן -2014978-965-07נהסוד של אלה ומייקה

2317-0
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סורכתרסיקה'ג, סורנסן 2015נאלה ומייקה לנצח

סטאמודןי'אנדז, סטאשיוק 2009סדוקלה

סטדכתר.ל.מ, סטדמן 2012סאור בין האוקיינוסים

סטוכתרר'הריאט ביצ, סטו כרך)אוהל הדוד תום 

(שני

1986נ

הקיבוץארנסט תומפסון, סטון

המאוחד

סטו 1983נדב גריזלי, רהב

קתרין, סטוקט

 

סטומודן 2010סהעזרה

סטימודןון'ג, סטיבנס 2012נאטלס האזמרגד

סטיכנרתטיילור, סטיבנס 2014סהמידענית

סטיכנרתוסלין'ג, סטיבנסון 1997נאלמי

רוברט, סטיבנסון

לואיס

סטיכתר 2011נאי המטמון

רוברט, סטיבנסון

לואיס

סטיכתר 1977נקיל ומיסטר היד'ר ג"ד

רוברט, סטיבנסון

לואיס

סטיכתר נאי המטמון

רוברט, סטיבנסון

לואיס

סטיעובד-עם 2017סמועדון המתאבדים

סטיכנרתפיליפ ס, סטיד -2011978-965יתהיה בריא מוריס מגי
552-104-7

סטיאגםאמבר, סטיוארט לא רוצה בלי שמיכי

שלי

2009י

סטיאגםאמבר, סטיוארט 2010יטפה ועוד טפונת

סטיעובד-עםפול, סטיוארט חצות מעל

:(3)סנקטפארקס 

קורות קצעולם

-2006965-13נ

1805-8

סטיעובד-עםפול, סטיוארט קורות: רודפתסערה 

קצעולם

2009נ

סטיעובד-עםפול, סטיוארט -2003.965-13נמעבר ליערעבות
1611-

סטימטרקית, סטיוארט 2019סימים של פלא

סטימטרקית, סטיוארט 2018סילד קוביות
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סטימודןוסלי, סטייט 2006סעלמת המזל

ון'ג, סטיינבק

 

הקיבוץ

המאוחד

סטי 2011סשל אנשים ועכברים

סטיאדםויליאם, סטיירון 1983סהמסע הארוך

סטיביתן-זמורהויליאם, סטיירון 1981סבחירתה של סופי

סטישלגידניאל, סטיל 1996סזדון

סטישלגידניאל, סטיל 2004סכופר

סטישלגידניאל, סטיל 2003סמשאלת לב

סטימטרפירז, סטיל דחיינות איך להפסיק

לדחות למחר את מה

שאנחנו יכולים לעשות

היום

2012ע

סטימשכלרונימו'ג, סטילטון ברד בטעם זבובים

לרוזן

-2007965-511נ

920-3

סטימשכלרונימו'ג, סטילטון -2007965-511נמסתורי עין האזמרגד
919-

סטימשכלרונימו'ג, סטילטון ,קוראים לי סטילטון

רונימו סטילטון'ג

-2007965-511נ
917-3

סטימשכלרונימו'ג, סטילטון -2007965-511נמסתורי האוצר הנעלם

918-1

סטימשכלרונימו'ג, סטילטון מסתורי פירמידת

הגבינה

-2009978-965נ

482-749-2

סטימעריב'ל' ר, סטין עשו לעצמכם

תק-תיק: (2)צמרמורת 

אתה מת... 

1997נ

ספרית'ל' ר, סטין

מעריב

סטי  :(17)צמרמורת 

הדחליל מתעורר

בחצות

1996נ

ספרית'ל' ר, סטין

מעריב

סטי  :(23)צמרמורת 

קייטנה ושמה סיוט

1998נ

ספרית'ל' ר, סטין

מעריב

סטי הרוח : (14)צמרמורת 

מהבית השכן

1996נ

סטיהד ארצי'ל' ר, סטין דם : (38)צמרמורת 

4מפלצות 

2000נ
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ספרית'ל' ר, סטין

מעריב

סטי  :(2)צמרמורת 

משאלות עלולות

...להתגשם

1994נ

ספרית'ל' ר, סטין

מעריב

סטי מנת : (34)צמרמורת 

תולעים: היום

1996נ

סטימודן'ל' ר, סטין רוחות רפאים ברחוב

'בכתה ו: (1)פחד 

הייתי זומבי

1998נ

סטיהד ארצי'ל' ר, סטין  :(25)צמרמורת 

הקללה של קבר

המומיה

1998נ

ספרית'ל' ר, סטין

מעריב

סטי הילדה: (1)צמרמורת 

"מפלצת... "שצעקה

1995נ

סטימעריב'ל' ר, סטין עשו לעצמכם

לילה: (5)צמרמורת 

ביער הזאבים

1998נ

סטימעריב'ל' ר, סטין עשו לעצמכם

:(4)צמרמורת 

הניסויים הקטלניים של

ר איכס"ד

1997נ

סטיביתן-זמורהון'ג, סטינבק 1988סענבי זעם

סטלכתרואן'ג, סטל ילדים שואלים על גוף

האדם

1987נ

סטנאגםסטנטון אנדי 2009נ!מר גאם, אתה איש רע

סטנעובד-עםרסל, סטנרד חורים שחורים והדוד

אלברט

1992נ

אח-ידיעותאליזבת, סטראוט

-רונות 

ספרי חמד

סטר 2017סשמי לוסי בארטון

סטרמסדהעליזה, סטרוד 1973יצמד חמד

סטרדני ספריםעליזה, סטרוד 1997נחברות שכזאת

סטרכתראלן, סטרטון 2015נהכלבים

נואל, סטריטפילד

 

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

סטר -2018978-965ננעלי קרקס

564-351-0

נואל, סטריטפילד

 

אח-ידיעות

רונות

סטר 2006ננעלי בלט
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נואל, סטריטפילד

 

ספ-ידיעות

רים

סטר 2015ננעלי תיאטרון

נואל, סטריטפילד

 

סטרמשכל -2009978-965ננעלי קולנוע
482-775-1

,כנרתשריל, סטרייד

ביתן-זמורה

דביר, 

סטר WILD

מסע רגלי לגילוי עצמי

2013ס

סטרמודןאילנה, סטרלין 2012סישנני

תשעריקרדו, סטרפאסה

נשמות

סטר הסיני שקרא עיתון

בתור לגרדום

2016ס

סטרכתרדיאן, סטרפילד  -2007965-07סעשר-הסיפור השלושה

1516-9

סימודןליסה, סי 2006ססיפור כתוב במניפה

סימודןליסה, סי 2015סבובות סיניות

סימודןליסה, סי 2010סנערות שנחאי

סיבמודןאלן, סיבין פתחו: ספר הנתינה 

את הדלת לחיים של

נתינה

-2010978-965י
229-518-7

,כנרתאורלי, סיגל

זמורה

סיג -2019978-965סבואי
574-019-6

,כנרתאורלי, סיגל

ביתן-זמורה

דביר, 

סיג -2018978-965סניסויים פתוחים

566-695-3

סיגעובד-עםימס'ג, סיגל -2007965-13סהתינוקת

1923-5

סיגהשחףלביא, סיגמן יהלומי שנחאי והדרך

לתבונה

2004ע

אח-ידיעותלילך, סיגן

רונות

סיג 2004סגעגועים למקס

סידאגםאפרים, סידון 2011יבבה כבשת המסעות

אגדקלסיקלטתאפרים, סידון יונגל'ספר הג

סידעובד-עםאפרים, סידון 2013נהחלום שלא התגשם

סידעובד-עםאפרים, סידון -ך בחרוזים "התנ

בראשית

-2003.965-13י
1617-9

אגדקלסיקלטתאפרים, סידון יהיפה והחיה
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סידאפרים, סידון יההיא על האי

סידעובד-עםאפרים, סידון הקרב הראשון בנחל

קשישון

-2005965-13י

1772-8

סידקלסיקלטתאפרים, סידון פהפרח

סידאגםאפרים, סידון 2008יבבה כבשת היומולדת

סידכתראפרים, סידון אוזו ומוזו מכפר

קאקארוזו

1987י

אגדקלסיקלטתאפרים, סידון יפיטר פן

סידכתראפרים, סידון ספור מוזר ומלא תמהון

על האי הקטן האי הגיון

1993י

אגדותקלסיקלטתאפרים, סידון שלגיה ושבעת הגמדים

אגדות בחרוזים: 

י

סידספר לכלגליה, סידלסקי 2004יכוכב השמחה

סיטכנרתקרטיס, סיטנפלד 2006סבמרחק נגיעה

סיימטרי'אנג', סייג 2010נ(3)אלפיזיקה 

סיימטרי'אנג', סייג 2018נ(2)מעופ 

סיימטרי'אנג', סייג 2006נ(1)כישופ 

ספריתבוב, סיימון

מעריב

סיי 1992סארבעים יום

סיימטרל'רייצ, סיימון 2014ססיפורה של ילדה יפה

סיימודןפאולינה, סיימונס 2002ספרש הברונזה

סיימודןפאולינה, סיימונס 2009סהדרך לגן עדן

סיימודןפאולינה, סיימונס :הנערה מכיכר טיימס 

סיפור על אהבה

חיים ומוות, ושקרים

2011ס

סיימודןפאולינה, סיימונס 2013סילדי החירות

סיימודןפאולינה, סיימונס 2010סגן הקיץ

סייכתרחאוויר, סיירה 2008סהסעודה הסודית

סייכתראוסנה, סיירסטאד 2006סמוכר הספרים מקאבול

סיכאחוזת ביתאיימן, סיכסק -2016978-965סתשרין

556-047-3
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,כנרתדניאל, סילבה

ביתן-זמורה

סיל -2017978-965סהבחורה האנגלייה

566-405-8

,כנרתדניאל, סילבה

זמורה

סיל -2019978-965סהאלמנה השחורה
566-886-5

אח-ידיעותדניאל, סילבה

רונות

סיל 2013ספרשת רמברנדט

אח-ידיעותדניאל, סילבה

רונות

סיל 2014סדיוקנה של מרגלת

סילמשכלדניאל, סילבה -2010978-965סחוקי מוסקבה

545-020-0

סילמשכלדניאל, סילבה -2007965-482סהבלדרית
472-8

אח-ידיעותדניאל, סילבה

רונות

סיל 2011סהעריק

,כנרתדניאל, סילבה

ביתן-זמורה

סיל 2017סהשוד

סילמשכלדניאל, סילבה -2009978-965ססוכן במלכוד

482-676-1

סילביתן-זמורהדניאל, סילבה 2002סהמחסל

הקבוץאלן, סילברברג

המאוחד

סיל פתקים דביקים: מיילו 

ומוח קפוא

2018נ

סילמטרקורי, סילברברג 2019י?איך נוצר תינוק

סילאדםשל, סילברסטין 1980יהעץ הנדיב

סילעובד-עםאיניציו, סילונה 1985סספר לדיקטטורים-בית

סימביתן-זמורהסימור, סימון איינשטיין הצעיר

מפתיע את חבריו

1986נ

סימכנרתסקה'פרנצ, סימון ופצצת: (4)הנרי הנורא 

הסירחון

-2012978-965נ

522-254-9

סימכנרתסקה'פרנצ, סימון :(2)הנרי הנורא 

והמועדון הסודי

-2010978-965נ

517-875-3

סימכנרתסקה'פרנצ, סימון -2010978-965נ(1)הנרי הנורא 

517-884-5

סימכנרתסקה'פרנצ, סימון :(6)הנרי הנורא 

והנקמה המתוקה

-2014978-965נ
517-811-4

סימכנרתסקה'פרנצ, סימון מחנך: (3)הנרי הנורא 

את המורה החדש

-2011978-965נ

522-067-5
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סימכנרתסקה'פרנצ, סימון :(5)הנרי הנורא 

ומכונת הזמן

-2012978-965נ

552-490-1

סימכנרתלו'מרצ, סימוני סוחר הספרים

המקוללים

2013ס

סיממשכלסאלה, סימוקה 20149789655458נ1אדום כדם 
015

סימעובד-עם'ורז'ז, סימנון -2012978-965-13סהדייר; זר בעיר 
2314-0

סימעם עובד'ורז'ז, סימנון הכלב; הסוד המשותף 

הצהוב

-2006965-13ס

1841-4

סימעם עובד'ורז'ז, סימנון ;שעת הפעמונים 

העשיר

-2004.965-13ס

1693-4

סימעם עובד'ורז'ז, סימנון -2008978-965-13סמכת ירח. מותה של בל
2000-2

סימעם עובד'ורז'ז, סימנון ;האיש שצפה ברכבות 

האיש הקטן

מארחנגלסק

-2001.965-13ס
1508-3

סימעובד-עם'ורז'ז, סימנון 2011סהנוסע הסמוי

סימעובד-עם'ורז'ז, סימנון ;מדרגות הברזל 

אלמונים בבית

-2003.965-13ס

1616-0

סיממודן'ורז'ז, סימנון שתי: החדר הכחול 

נובלות

2012ס

גרהם, סימסיון

 

סימתכלת האהבות של אדם

שארפ

2018ס

גרהם, סימסיון

 

סימבית-אחוזת -2019978-965ס(3)הכל בגלל רוזי 

556-083-1

גרהם, סימסיון

 

סימבית-אחוזת 2015סאפקט רוזי

גרהם, סימסיון

 

סימבית-אחוזת 2013ספרוייקט רוזי

גרהם, סימסיון

 

סימתכלת 2018סצעד ועוד צעד

סינמשכלסימון, סינג המשפט האחרון של

סיפור החידה: פרמה 

...המתמטית 

-2000.965-448ע

412-9
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סינמשכלסימון, סינג :סודות ההצפנה 

תולדות המצפינים

והמפענחים ממצרים

העתיקה ועד פיזיקת

הקוונטים

-2003.965-448ע

777-2

אח-ידיעותסימון, סינג

רונות

סינ התגלית: המפץ הגדול 

המדעית החשובה

ביותר בכל הזמנים

2007ע

סינגווניםריקה רוסו, סינה הסיפור שלי עם שמעון

סיפורים קצרים על

כאב ונסים,אהבה

2007ס

סינעצמיתמשה, סיני 2002סעל קרקע מוצקה

סלאכנרתביל, סלאבין ממסטיק ועד פלסטיק

ממה עשויים הדברים: 

שסביבנו ואיך יוצרים

?אותם

-2009978-965י
517-320-8

סלומזרחי' מפרנק, סלוטר 1972סהלידי והרופא

בריאן, סלזניק

 

סלזכתר 2008נהתגלית של הוגו קברה

סלימודןלילה, סלימאני 2017סשיר ענוג

סליעובד-עםרום דויד'ג, ר'סלינג 1988סהתפסן בשדה השיפון

סליכנרתרום דויד'ג, ר'סלינג ,הגביהו את קורת הגג

הקדמה- סימור ; נגרים 

1991ס

ספ-ידיעותתמר מור, סלע

רים

סלע נשים מדברות: ערות 

מיניות

2017ע

סלפמודןסוזן, סלפורס 2014נ(1)הבריחה הגדולה 

סלפמודןסוזן, סלפורס משימת הצלה בארץ

(3)הגשם 

2018נ

סלפמודןסוזן, סלפורס מפלצת האגם הבודדה

(2)

2016נ

סמוכנרתסטיב, סמולמן הכבשה שבאה

לארוחת ערב

2008י

,כנרתשהם, סמיט

ביתן-זמורה

דביר, 

סמי שש גבורות גדולות

במיתולוגיה של עמי

העולם

2008י
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,כנרתשהם, סמיט

ביתן-זמורה

דביר, 

סמי 2012נילד עיר

סמיכנרתשהם, סמיט -ששה גבורים גדולים 

במיתולוגיות של עמי

העולם

2006י

סמיכנרתשהם, סמיט ספור על: יקינתון 

חברות ושיר

2015י

סמיכנרתשהם, סמיט :מאת: דודה לאה 

שומיש

2016נ

סמיכנרתשהם, סמיט המסע אל: אברה 

הציור

-2016978-965י

566-341-9

מחברותה'גוצ, סמילבסקי

לספרות

סמי -2016978-965סאחותו של פרויד

566-223-8

סמיביתן-זמורהיזהר, סמילנסקי 1996סאצל הים

סמידני ספריםים'ג, סמית 2014נלוזר (עדין לא)אני 

סמיכנרתף'ג, סמית סיפורי הכובע: בון 

הגדול

-2014978-965נ
552-812-1

סמיכנרתף'ג, סמית -2012978-965נכתר הקרניים: (10)בון 

552-312-6

סמיכנרתף'ג, סמית -2013978-965נרוז: בון 
552-593-9

סמיכנרתף'ג, סמית 2009נהמרוץ הגדול: (2)בון 

סמיכנרתף'ג, סמית 2008נהרחק מבונוויל: (1)בון 

סמיכנרתף'ג, סמית 2009נעין הסערה: (3)בון 

סמיכנרתף'ג, סמית 2011נמעגלי רוחות: (7)בון 

סמיכנרתף'ג, סמית איגוד (1)! שהאזאם

מפלצות הרשע

-2013978-965נ

552-654-7

סמיכנרתף'ג, סמית 2010נמערת הזקן: (6)בון 

סמיכנרתף'ג, סמית איגוד (2)! שהאזאם

מפלצות הרשע

-978-965נ

552-705-6

סמיכנרתף'ג, סמית 2011נציידי האוצר: (8)בון 

סמיכנרתף'ג, סמית -2012978-965נזמן הסוף: (9)בון 
552-311-9
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סמיכנרתף'ג, סמית שליט הגבול: (5)בון 

המזרחי

2010נ

סמיכנרתף'ג, סמית 2009נקוטל הדרקונים: (4)בון 

סמיכתרדודי, סמית 2009סהטירה היא שלי

סמימודןדודי, סמית 2013נמאה ואחד דלמטים

סמיהכורסאדומיניק, סמית הציור האחרון של

שרה דה ווס

2017ס

סמיביתן-זמורהזיידי, סמית NW20149789655528ס

527

סמיביתן-זמורהזיידי, סמית 2003סשיניים לבנות

סמיביתן-זמורהזיידי, סמית 2006סעל היופי

סמימודןזיידי, סמית 2017ססווינג טיים

סמיכתרטום רוב, סמית 2011סהנאום הסודי

סמיכתרטום רוב, סמית 2009ס44ילד 

הקיבוץ.'ג. ל, סמית

המאוחד

סמי טקס: 1המעגל הסודי 

חניכה

2013נ

הקיבוץ.'ג. ל, סמית

המאוחד

סמי נשבויה: 2המעגל הסודי 

סמיעובד-עםליין, סמית 2016יזה ספר

סמיכנרתמגי, סמית -2003.965-517ימולי החתול שהיה לי
003-9

סמלדני ספריםנאוה, סמל 2015נילדת הפעמון

ספריתנאוה, סמל

פועלים

סמל 1985סכובע זכוכית

סמלמשכלנאוה, סמל 2001סצחוק של עכברוש

סמלעובד-עםנאוה, סמל 1988נגרשונה שונה

אח-ידיעותנאוה, סמל

-רונות 

ספרי חמד

סמל 2006נאיך מתחילים אהבה

סמלמשכלנאוה, סמל -2004.965-511נלעוף מכאן
641-7

סמלעובד-עםנאוה, סמל מוריס חביבאל מלמד

לעוף

1990ס
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,כנרתנאוה, סמל

ביתן-זמורה

דביר, 

סמל 2017ספאני וגבריאל

סמפכתרחוסה לואיס, סמפדרו -2006965-07סהחיוך האטרוסקי
1450-2

סמפפןמריה, סמפל -2013978-965סברנדט, איפה את

545-668-4

,כנרתפריטה, סמרסן

ביתן-זמורה

דביר, 

סמר -2009978-965סהערב הוא היום כולו

517-539-4

סנדכתר'ורז'ז, סנד 1982נפדט הקטנה

הקיבוץיונת ואלכסנדר, סנד

המאוחד

סנד טווסים, על ערמונים

ופתקים משמיים

2004ס

הקיבוץיונת ואלכסנדר, סנד

המאוחד

סנד 1985סנקרא לו ליאון

הקיבוץיונת ואלכסנדר, סנד

המאוחד

סנד סכבר ארץ נושבת

סנדעובד-עםאינגר ולסה, סנדברג 1977יאנחנו עושים מדבר

סנדכתרמוריס, סנדק 1984יארץ יצורי הפרא

פיליפ-יאן, סנדקר

 

סנדהכורסא -2018978-965סהצד הרחוק של הלילה
926-258-8

פיליפ-יאן, סנדקר

 

סנדהכורסא -2014978-965סלחישת הצללים

545-880-0

פיליפ-יאן, סנדקר

 

סנדהכורסא אמנות ההקשבה

לפעימות הלב

2011ס

פיליפ-יאן, סנדקר

 

סנדהכורסא -2013978-965סמיתרי הלב
545-695-0

פיליפ-יאן, סנדקר

 

סנדמודן 2016סשפת הבדידות

סנדביתן-זמורהלורנס, סנדרס 1988סהחטא הרביעי

סנדמעריבלורנס, סנדרס 1982סהדיבר העשירי

סנדביתן-זמורהדני, סנדרסון 2007סעור התוף של קרדיף

סנדאגםדני, סנדרסון 2011יי'הבלדה על ארי ודרצ

סנדביתן-זמורהדני, סנדרסון 1977סנחירה פומבית
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סנדמשכלקתרין, סנדרסון -2009978-965ספטיט אנגלז

482-440-8

סנדמודןאינדו, סנדרסן 2007סהוד הדממה

סנומסדהמיכל, סנונית 1984יצפור הנפש

סנומודןמיכל, סנונית 2011ייחזקאל הצב

צלטנרדן, סנטאט

ספרים

סנט הרפתקאותיו של

חבר מאי: ביקילי 

הדמיון

-2017978-965י
7362-43-3

סנטמטרלארה, סנטורו 2016סהבן של השכן

סנטכתרפני, סנטנואה -2013978-965-07סרגע לפני

2110-7

סניקינגפרי, סני -2010978-965סתרנגול פרסי
7231-13-5

סניכנרתטום, סניגוסקי המסע בעקבות: בון

שומר האור: (3)הניצוץ 

--2017978-965נ

566-528-4

סניכנרתטום, סניגוסקי המסע בעקבות: בון

(1)הניצוץ 

--2015978-965נ
566-30-2

סניכנרתטום, סניגוסקי המסע בעקבות: בון

במעמקי: (2)הניצוץ 

הכוורת

--2016978-965נ

566-227-6

סנקאהבותשריס, סנקלייר -2015978-965סן'הדאנג

7648-08-7

אח-ידיעותשריף, סעב

רונות

סעב מעלליו: גלגול כפול 

צעיר דרוזי, של שאמי

ישראלי

2012ס

ספאמודןניקולס, ספארקס 2004סהחתונה

ספאמודןניקולס, ספארקס 1996סהיומן

ספומודןסיקה'ג, ספוטסווד 2013נרעות מלידה

ספותפוחרפאל, ספורטה יגן גורים

ספימשכללורי נלסון, ספילמן -רשימת המשאלות 

לורי נלסון ספילמן

-2015978-965ס
545-700-1

ספיכנרתאילין, ספינלי 2006יהיופי של סופי

,כנרתרי'ג, ספינלי

ביתן-זמורה

דביר, 

ספי 2008נכוכבים-ילדת
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/כתר יוהנה, ספירי

שלגי

ספי 1989נהיידי בת ההרים

ספיעמיחייוהנה, ספירי 1980יהידי בת ההרים

ספלמודןאליזבת, ספלר 2011סון אמט'שובו של סרן ג

ספקמשכליפתח, ספקטור -2008965-482ערם וברור

505-4

אח-ידיעותננסי, ספרינגר

רונות

ספר תעלומת המרקיז

סיפור: הנעלם 

מסתורין של אנולה

הולמס

2010נ

ר'סצעם עובדלואיס, ר'סצ -2007965-13נבורות

1373-0

סקאמשכלמשה, סקאל -2007965-482סאחייך, אחייך אלייך

310-1

סקאכתרמשה, סקאל -2014978-965-07סהצורף

2245-6

סקאכתרמשה, סקאל -2011978-965-07סיולנדה

1903-6

סקוכתרמייקל, סקוט הסודות של ניקולס

פלמל בן האלמוות

הידעוני: (4)

-2011978-965-07נ

1984-5

סקוכתרמייקל, סקוט הסודות של ניקולס

פלמל בן האלמוות

אשת הכשפים: (3)

-2011978-965-07נ
1922-7

סקוכתרמייקל, סקוט הסודות של ניקולס

פלמל בן האלמוות

2009נ

מדעכתרמרגרט, סקוט 2019נרובוטים ורחפנים

אח-ידיעותניקולה, סקוט

רונות

סקו -2017978-965סהצל של אמי

564-521-7

סקוביתן-זמורהפול, סקוט 1987סחלוקת השלל

סקוביתן-זמורהפול, סקוט 1986סמגדלי הדממה

סקוביתן-זמורהפול, סקוט 1985סיום העקרב

סקוביתן-זמורהפול, סקוט 1985סהיהלום שבכתר

סקועבריתליסה, סקוטולין 2010סאתה הילד שלי

סקומטררוב, סקוטון 2005יהכבשה רחלי
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סרבכתראנטל, סרב -2008978-965-07סמסע לאור ירח

1601-1

סרועובד-עםויליאם, סרויאן 1983נהקומדיה האנושית

סרומודןויליאם, סרויאן 2014נהקומדיה האנושית

סרועמיחימיגאל, סרונטס 1980נעלילותיו של דון קישוט

,כנרתבניה-דן, סרי

ביתן-זמורה

דביר, 

סרי -2011978-965סארטור
517-971-2

סריכתרבניה-דן, סרי עוגיות המלח של

סבתא סולטנה

1988ס

סריעובד-עםשרית, סרי -2013978-965-13עהיוצר פינת החופר

2326-3

הקיבוץיגאל, סרנה

המאוחד

סרנ 2005סשיטפון

קשמירה, סת

 

סתדני ספרים 2008סשנת ההסגר

אח-ידיעותזיסי, סתוי

רונות

סתו שלושים, שלושים שנה

ספורים

1993ס

סתומשכלעורך, זיסי, סתוי חמישים שנה חמישים

מבחר: סיפורים 

הסיפור העברי

הקצרמהקמת המדינה

עד ימינו

1998ס

סתרטברסקי. נעידו, סתר מחשמל: (5)תוכידס 

גנבים

1966נ

,כנרת'טוי ט, רלנד'סת

ביתן-זמורה

ר'סת שליחי: (1)כנפי האש 

הנבואה

-2018978-965נ
566-681-6

,כנרת'טוי ט, רלנד'סת

ביתן-זמורה

ר'סת היורשת: (2)כנפי האש 

האבודה

-978-965נ

566-916-9

.עפועליםהלל, .ע למה לובשת הזברה

?מה'פיג

2014י

עברכתריורם, הדני-עבר 2015סאובך

ספריתיורם, הדני-עבר

פועלים

עבר 2005יהנה הולך לאבוד-בוא

עברביתן-זמורהרם, עברון 1989סמקום שלישי
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עגנשוקןשמואל יוסף, עגנון 1971סשירה

עגנשוקןשמואל יוסף, עגנון 1983יספר האותיות

עדביתן-זמורהגיא, עד -2012978-965סהבארשבעים
552-320-1

,כנרתגיא, עד

ביתן-זמורה

דביר, 

עד -2011978-965נלבן-דן שחור

552-010-1

עדוקוראיםטלי, עדו 2010יהלדת לילד אחר-יום

הקיבוץעדולה

המאוחד

עדו תמיד יש ילד שמביט

למעלה

1987י

עובדיאוריונית, עובד :ללכת אחרי הלב 

ונס'סיפורה של אמה ג

2004ס

עוזכתרגליה, עוז שקשוקה והמלחמה

העולמית בין הטובים

לרעים

2012נ

עוזכתרגליה, עוז -2007965-07נשקשוקה נעלמת
1510-

עוזכתרגליה, עוז שקשוקה ושוד

הלימונים הגדול

-2014965-07נ
1510-

עוזכתרגליה, עוז שקשוקה מאמצת

חתול איום ונורא

-2011965-07נ

1510-

עוזכתרגליה, עוז -2008978-965-07נשקשוקה שתים

1663-9

עוזביתן-זמורהגליה, עוז ילד: אני מייקי 

שמתעצבן לפעמים

ועושה שטויות

-2016978-965נ
566-334-1

עוזקוראיםליאור, עוז 2017סכלואה

עוזכתרעמוס, עוז -1999.965-07סאותו הים
0812-

עוזכתרעמוס, עוז -2012978-965-07סבין חברים

2000-1

עוזכתרעמוס, עוז -2008965-07סמיכאל שלי
0050-1

עוזכתרעמוס, עוז 1995ספנתר במרתף

עוזכתרעמוס, עוז -2007965-07סחרוזי החיים והמוות

1526-6
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עוזכתרעמוס, עוז 20149789650722סהבשורה על פי יהודה

920

עוזכתרעמוס, עוז 1991סהמצב השלישי

ספריתעמוס, עוז

פועלים

עוז -באור התכלת העזה 

מאמרים ורשימות

1979ע

עוזעובד-עםעמוס, עוז 1987סקופסה שחורה

עוזכתרעמוס, עוז 2005ססיפור על אהבה וחושך

עוזעובד-עםעמוס, עוז לגעת, לגעת במים

ברוח

1973ס

עוזעובד-עםעמוס, עוז :הר העצה הרעה 

שלושה סיפורים

1987ס

עוזכתרעמוס, עוז סיפור לבני: סומכי 

הנעורים על אהבה

והרפתקאות

1990נ

עוזכתרעמוס, עוז 1989סלדעת אישה

ספריתאורית, עוזיאל

פועלים

עוז 1987נאש בשדות יוקטן

דבורה, עומר

 

עומביתן-זמורה דבורה עומר מספרת

על בגין

1998י

דבורה, עומר

 

עומקמחי :שקרן מאין כמוהו 

שלוש אגדות

י

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1975יפגישה על ענן

דבורה, עומר

 

עומקמחי ייש לי יום הלדת

דבורה, עומר

 

עומביתן-זמורה ספורו: אל ראש ההר 

גוריון-של דוד בן

1984נ

דבורה, עומר

 

עומביתן-זמורה 1980נקול קורא בחשכה

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1986נבעקבות הלהבות

דבורה, עומר

 

עומ 2003נלאהוב עד מות

דבורה, עומר

 

עומ 1990נפגיעה ישירה
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דבורה, עומר

 

.א

אפשטי-לוין

מודן-ן

עומ 1978יהיה היה מלך

דבורה, עומר

 

עומעובד-עם 1971ני"הבכור לבית אב

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ ,(אולי)כל מה שהיה 

וכל מה שקרה

לקרשינדו ולי, (כמעט)

1982נ

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1970נלאן נעלם קפיטן קוק

דבורה, עומר

 

עומעמיחי מ" ק30.000: דפי תמר 

בשנה אחת

נ

דבורה, עומר

 

עומעמיחי ננו-נו-הכלב נו

דבורה, עומר

 

עוממסדה נ...שלך באהבה

דבורה, עומר

 

עומעמיחי ננו יוצא למלחמה-נו-נו

דבורה, עומר

 

עומכתר 1989נבדהרה

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1987נסערה באביב

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1983נהשד בכד

דבורה, עומר

 

עומ צער: אמא עשרה או

גידול הורים

נ

דבורה, עומר

 

עומביתן-זמורה דבורה עומר מספרת

ראש: גוריון -על בן

הממשלה הראשון

-2017978-965י

566-568-0

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ :מעבר לכביש או

חבורת עלומים

1981נ

דבורה, עומר

 

עומעמיחי הרפתקאות עמרי

בצפון הרחוק

נ

דבורה, עומר

 

עומשרברק 1996נצוללים קדימה

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ הנשיקה שהלכה

לאבוד

1978י
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דבורה, עומר

 

עומקמחי ימקראה: ארץ החלומות 

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1971נאני אתגבר

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1980נאגדות היער המכושף

דבורה, עומר

 

עומעמיחי שלום לך: דפי תמר 

אמריקה

נ

דבורה, עומר

 

עומעובד-עם -2001.965-13נאהבת איתמר

1464-8

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1983נהאוצר במערה

דבורה, עומר

 

עומקרני 1987נהבריחה אל החופש

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1983ילא מתחשק לי

דבורה, עומר

 

עומכתר 1988נהתחנה טהרן

דבורה, עומר

 

שרבר-יוסף

ק

עומ 1976נ"נילי"שרה גבורת 

עוממודןחיים, עומר :הסמכות החדשה 

בבית, במשפחה

בקהילה, הספר

2008ע

הקיבוץטל, עומר

המאוחד

עומ מה יהיה בסופה של

הילדה הזאת

1999ס

,כנרתטלי, עוקבי

ביתן-זמורה

דביר, 

עוק -2018978-965סבלוטת האושר

566-796-7

עזגכתריבשם, עזגד 1996סמעוף כלולות

עזיביתן-זמורהליאור, עזיז 1998סמה הסטייה שלך

עטרמשכלשוש, עטרי -2004.965-511ססודות ושקרים
698-0

עידעופריםבוחרת, טליה, עידן :' ספורים לכתה א

קבץ ספורים לשפור

הקריאה

2008נ

עידדני ספריםליאור, אבורמן-עידן מפתחות הקסם של

דידי

1999י
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ספ-חממהעוזי, עילם

רותית

עיל 2013סמשולש קליפורניה

עינעובד-עםענת, עינהר 2015סתמונות עירום

עינמשכלעמלה, עינת 1994סדיבה שאין בה קלון

עינביתןעמלה, עינת 1992סהמעגל נסגר

עמיכרמלעירית, עמיאל 2002סצרובים

אלי, עמיר

 

עמיעובד-עם -2018978-965-13סנער האופניים

2767-4

אלי, עמיר

 

עמיעובד-עם 1998סאהבת שאול

אלי, עמיר

 

עמיעובד-עם -2010978-965-13סמה שנשאר

2193-1

אלי, עמיר

 

עמיעובד-עם 1988סתרנגול כפרות

אלי, עמיר

 

עמיעובד-עם 2005סיסמין

ספריתעליזה, זהר-עמיר

פועלים

עמי 1980נאצל סבתא נינה

עמימודןחיים, עמית :הורים כמנהיגים 

להיות הורה משפיע

2006ע

עמימסדהצביקה, עמית 2009סאישה נשואה

ספריתיאיר, עמנואל

פועלים

עמנ 1981נכשאגדל אלמד לעוף

עמנכתרמיכל, עמנואל :ילד ושמו אבא 

תעלומה בלשית

2014נ

עמרביתן-זמורהאמילי, עמרוסי 2009סתריס

אח-ידיעותיריב, ענבר

-רונות 

ספרי חמד

ענב -2018978-965סהסדק

564-495-1

ספ-ידיעותיריב, ענבר

רים

ענב 2016סהמטרה מקדשת

אסף, ענברי

 

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

ענב -2018978-965סהטנק
564-727-3

03-6499987231' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:46

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אסף, ענברי

 

אח-ידיעות

רונות

ענב 2009סהביתה

ענתכתרשמעון, ענתבי האיש של הכלבה

סיפור: הלבנה 

הצדעה לכלבי נחייה

של עיוורים

1983נ

עציניר-אריהחוה, הלוי-עציוני 2015סשפחתי בחיקך

עציניר-אריהחוה, הלוי-עציוני 2011סאפר על ראשה

עציניר-אריהחוה, הלוי-עציוני 2012סולו שתי נשים

עציבית-אחוזתחוה, הלוי-עציוני 2013סאל אשר תלכי

עציניר-אריהחוה, הלוי-עציוני 2010סאשת לפידות

ספריתמרים, עקביא

פועלים

עקב ניתוק: גליה ומיקלוש

יחסים

1982נ

ערדמודןמאיה, ערד -2016978-965סמאחורי ההר
560-028-5

ערדחרגולמאיה, ערד :אמן הסיפור הקצר 

רומן

-2009978-965-13ס

2124-5

ערדחרגולמאיה, ערד -2006965-7120סשבע מידות רעות

81-0

ערדחרגולמאיה, ערד -2011978-965-13סחשד לשיטיון
2227-3

ערדמודןמאיה, ערד 2015סהעלמה מקזאן

אח-ידיעותאלעד, ערמון

רונות

ערמ 2013סעכשיו נשברים

פאבסלעכריס, פאבונה 2013סתושבי חוץ

פאהמטרוורן, פאהי 2011סרסיס

פאוכתראלנה, פאווילי סיפורים לפני השינה

לילדות מורדות

2017י

פאוכתרכריסטופר, פאוליני -2009978-965נבריסינגר: 3אראגון 

517-375-8

פאוכתרכריסטופר, פאוליני -2012978-965-07נהירושה: 4אראגון 
2061-2

פאוכתרכריסטופר, פאוליני -2008978-965-07נהבן הבכור: 2אראגון 

1633-2
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,כנרתכריסטופר, פאוליני

ביתן-זמורה

דביר, 

פאו -2006965-07נאראגון

1464-2

פאומשכלון'ג, פאולס -2011978-965סאהובת הקצין הצרפתי
545-242-6

,כנרתוי'קארן ג, פאולר

ביתן-זמורה

דביר, 

פאו 2015סכולנו יוצאים מגדרנו

פאוכנרתוי'קארן ג, פאולר מועדון הקריאה של

יין אוסטן'ג

2015ס

מחברותפיטר, פאונסי

לספרות

פאו 2009סמסע אל נמל לא ידוע

פאטמשכלאדית, פאטו -2007965-482נהמסע אל קצה העולם

572-6

פאטפרידמן. שיימס'ג, פאטרסון 1998סחתום בנשיקה

פאלפןהנס, פאלאדה 2010סלבד בברלין

פאלביתן-זמורההנס, פאלאדה מי שאכל פעם אחת

מצלחת פח

1992ס

,כנרתהנס, פאלאדה

ביתן-זמורה

דביר, 

פאל 1989ס?איש קטן לאן

פאלפןהנס, פאלאדה 2014סהשתיין

פאלפןהנס, פאלאדה -2013978-965ס?מה עכשיו, איש קטן
545-634-9

פאלמודןו'ורג'ג, פאלטי לחפים מפשע אין

אליבי

2014ס

,כנרתאורהאן, פאמוק

ביתן-זמורה

דביר, 

פאמ 2009סשמי הוא אדום

,כנרתאורהאן, פאמוק

ביתן-זמורה

דביר, 

פאמ זכרונות, איסטנבול

והעיר

-2012978-965ע
552-374-4

,כנרתאורהאן, פאמוק

ביתן-זמורה

דביר, 

פאמ -2011978-965סמוזיאון התמימות

552-032-3

פאןביתן-זמורהמריטה, פייפר-דר-פאן גריט כותבת סיפור

אגדה

2000ס
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פאסהדרהוארד, פאסט ראש: טורקמדה 

האינקויזיציה

1988ס

פאסביתן-זמורההוארד, פאסט 1980סהדור השני

פאסביתן-זמורההוארד, פאסט 1981סהמימסד

פאסעובד-עםארטו, פאסילינה 2015סהטוחן המיילל

פאסעובד-עםארטו, פאסילינה -2004.965-13סשנת הארנב

1696-9

,כנרתאן, ט'פאצ

ביתן-זמורה

'פאצ -2012978-965סנהר הפלאות

552-466-6

פאקעובד-עםאן, פאקר -2007965-13סהקפיצה מהמזח

1901-1

,כנרתטוד, פאר

ביתן-זמורה

דביר, 

פאר 2011יכדור הארץ שלי

פארבבלניקולא, פארג -2008978-965סהייתי מאחוריך

512-165-0

פארתכלתגייל, פארנט 2019סתעשו לי טובה

39מודןלינדה סו, פארק :זהירות: (9) רמזים 39

סופה

2012נ

פארביתן-זמורהלינדה סו, פארק -2009978-965נכד החרס השבור

517-306-2

לינדה סו, פארק

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

פאר 2009נכד החרס השבור

פגיעובד-עםדן, פגיס 1979יהביצה שהתחפשה

פדיבית-אחוזתאן, פדימן וידויים: אקס ליבריס 

של קוראת מצויה

-2006965-7340ס

18-7

פדןקמחיעורך, יחיעם, פדן 1999יזדון הטוב וזדון הרע

פדןקמחיעורך, יחיעם, פדן 1999יהנמר שמתחת למטה

פדנהכורסאגירמו, פדנלי -2011978-965סעמוק בבוץ
545-093-4

פדרמסדהקרה, טל-פדר :אנדריאה ומיכאל או

במזל חתול וטבעת

1967נ

הספריהאדגר אלן, פו

החדשה

פו המכתב הגנוב ואחרים

[1]סיפורים : 

2010ס
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פועובד-עםאדגר אלן, פו :הבור והמטוטלת 

סיפורי אימה ומסתורין

1997ס

פואמודןמנואל, פואיג 1986סנשיקת אשת העכביש

פואכתרדויד, פואנקינוס 2019סתעלומת אנרי פיק

פואכתרדויד, פואנקינוס -2012978-965-07סהעדינות

1993-7

פואכתרדויד, פואנקינוס -2013978-965-07סהמזכרות

2112-1

,כנרתרומן, פוארטולס

ביתן-זמורה

דביר, 

פוא המסע המופלא של

הפקיר שנתקע בארון

של איקאה

2014ס

פינמשכלדן, פובנמאייר העולם המופלא של

פיניאס ופרב

-2012978-965נ

545-302-7

פינמשכלדן, פובנמאייר פיניאס ופרב ממציאים

!את הכיף

-2011978-965י

545-299-0

הקבוץדוד, פוגל

/המאוחד 

כתר

פוג 1986סחיי נישואים

פוגספר לכלמיה פון, פוגל אהבה זה כמו- דנה 

סוכריות קופצות

2013נ

,כנרתונתן ספרן'ג, פויר

ביתן-זמורה

דביר, 

פוי 2010עלאכול בעלי חיים

פויכנרתונתן ספרן'ג, פויר קרוב להפליא ורועש

להחריד

2007ס

,כנרתונתן ספרן'ג, פויר

ביתן-זמורה

פוי 2016סהנני

פולמטררוברט, פולגום כל מה שאני צריך

לדעת כבר למדתי בגן

1989ס

פולבית-אחוזתאדם, פולדס האמת על הזמנים

המשונים האלה

2014ס

פולמודןקן, פולט 2012סשקיעת העולם

פולמודןקן, פולט 1991סעמודי תבל

פולמודןקן, פולט 2003סהתאום השלישי

פולמודןקן, פולט 1240סנפילת ענקים
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פולמודןקן, פולט 2006סעיוורון שלגים

פולמודןקן, פולט 2008סעולם ללא קץ

פולמודןקן, פולט 2014סקצה הנצח

פולמודןקן, פולט 1999ספטיש גן העדן

פולמודןקן, פולט 1993סכסף מסוכן

פולמודןקן, פולט 2017סעמוד האש

,כנרתארי, פולמן

ביתן-זמורה

פול 2009סואלס עם באשיר

פולדבירארי, פולמן היומן: אנה פרנק 

הגרפי

-2017978-965נ

566-564-2

פולביתן-זמורהפיליפ, פולמן סירת: (1)ספר האבק 

מבטחים

-2018978-965נ
566-654-0

פולפועליםפיליפ, פולמן מעשיות האחים גרים

לצעירים ולבוגרים

2015נ

פולביתן-זמורהפיליפ, פולמן :סאלי לוקהארט 

מסתרי אבן האודם

2007נ

פולביתן-זמורהפיליפ, פולמן נ2012978-965-נקמת הטיגריס
552-392-8

פולמעריבאלן, פולסום 2002סיום הווידוי

פולדובדבן.מ.ר, פולק 2014סיומנה של קונדיטורית

פולכתרמיד' .ג, פולקנר 1977נמונפליט

פולמעריבאלכסנדרה, פולר שעת הקוקטייל תחת

עץ השכחה

2013ס

פולמודןאלכסנדרה, פולר לעזוב לפני בוא

הגשמים

2016ס

פולכתרקלייר, פולר ימינו הספורים

האינסופיים

2015ס

תשעאלנה, פונייטובסקה

נשמות

פונ 2016סדייגו היקר

פונמטרקורנליה, פונקה החברות הכי טובות

בעולם

2007נ

פונביתן-זמורהקורנליה, פונקה -2013978-965נאדם האבן

552-537-3

פונביתן-זמורהקורנליה, פונקה 2006נמלך הגנבים
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קורנליה, פונקה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

פונ 2012נאיגרין האמיצה

קורנליה, פונקה

 

פונכנרת 2011נכשף של דיו

קורנליה, פונקה

 

פונביתן-זמורה 2012נרוכב הדרקונים

קורנליה, פונקה

 

פונביתן-זמורה 2008נלב של דיו

קורנליה, פונקה

 

פונביתן-זמורה 2012נמוות של דיו

פוסספר לכלניפר'ג, פוסברי ילא קוראים לי איזבלה

פוסכתרקארין, פוסום 2012סהכלה ממומביי

אגםאגםוליאנה'ג, פוסטר 2009נהכי טובה לגמרי: בנות 

'פוצמסדהו'פוצ 1966נאני פחדן אני

'פוצשבאו'פוצ כשהמורה שמילקיהו

היה ילד

1983נ

'פוצמסדהו'פוצ 1970נתעלומת הילקוט

'פוצמסדהו'פוצ :קרה -זה-יוסלה איך

רומן בתולים

1973נ

פוצמסדהו'פוצ האח הקטן והמציץ של

ית'ינג'איה הג

1983נ

'פוצמסדהו'פוצ המורה הדגול

שמילקיהו

1976נ

הקיבוץויליאם, פוקנר

המאוחד

פוק 1990סדקלי הפרא

פוקעובד-עםויליאם, פוקנר 1983סאבשלום אבשלום

פוקגווניםדב, פוקס 1998סקץ המילניום

פוקכנרתאורלי, שבתאי-פוקס -2004.965-517עהורים טובים מדי

275-9

פורמודןספר'ג, פורד 2004סיין אייר'פרשת ג

פורמודןספר'ג, פורד 2007סלשקוע בספר טוב

פוראסטרולוגפורד מדוקס, פורד 2013סלא כל הנוצץ זהב
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ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:47

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

פורמטרסוזן, פורווארד :אהבה אובססיבית 

כאשר האהבה היא

כפייתית

1991ע

פורכנרתטובי, פורוורד מה: הזאב מספר

באמת קרה לכפה

אדמה

2008י

פורהכורסאאנטואנט, פורטיס -2017978-965יזה לא ארגז

926-257-1

,כנרתסוסנה, פורטס

ביתן-זמורה

דביר, 

פור -2009978-965סקנוניית אפריל
517-475-5

פורעופריםמן'אלינור הודג, פורטר 1995נפוליאנה

פורכתרמקס, פורטר אבל זה הדבר עם

הנוצות

2017ס

,כנרתגייל, פורמן

ביתן-זמורה

פור -2012978-965נאם אשאר

552-310-2

אח-ידיעותגייל, פורמן

-רונות 

ספרי חמד

פור 2017סהלב של גברת קליין

פורפןמילוש, פורמן 2006סרוחות הרפאים של גויה

פורעם-אור.מ. א, פורסטר 1989סחדר עם נוף

פורשין שין שיןפרדריק, פורסית 1975סכלבי המלחמה

הקיבוץאלישע, פורת

המאוחד

פור 2001סאפיזודה

אלכסנדר, פושקין

'סרגיביץ

פושאחוזת בית -2008978-965ימעשה בדיג ובדג הזהב

7340-40-0

,כנרתאלכס, גולדמן-פז

ביתן-זמורה

דביר, 

-פז המרגל האבוד

והשמלה הירוקה

-2011978-965נ
517-936-1

-פזכנרתאלכס, גולדמן-פז תעלומת העיניים

כחולות-השחורות

2014נ

פטיטנא אוראורה, פטישי 2005סציפור החול

פטיטנא אוראורה, פטישי 2004ססערות באביב

פטקרכגולד' דדורית, פטקין :מספרים מהספורים 

על, על משלים

מעשיות ועל מתמטיקה

2004נ
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פטרמשכלסוזן, פטרון -2010978-965נהכוח העליון של לאקי

545-130-6

,כנרתסקה'פרנצ, פטריצו

ביתן-זמורה

דביר, 

פטר -2012978-965סאני הלנה המופקרת

552-415-4

פטרמודןיימס'ג, פטרסון 2013סבלי להשאיר עקבות

אח-ידיעותיימס'ג, פטרסון

-רונות 

ספרי חמד

פטר 2016נמצחיק

פטרמודןימס'ג, פטרסון 2008סשופט תחת אזהרה

אח-ידיעותימס'ג, פטרסון

רונות

פטר תנו: חטיבת הביניים 

!לי לצאת מפה

2016נ

אח-ידיעותימס'ג, פטרסון

רונות

פטר אחי: חטיבת הביניים 

הוא תחמן ושקרן

2017נ

פטרקלסיקלטתדיאן, פטרסון 2010יתן חיוך לדודה

הקיבוץקתרין, פטרסון

המאוחד

פטר 1986סאמן הבובות

פטראוקיינוסקתרין, פטרסון 2012נממלכת טרביתיה

פטרביתן-זמורה'רד נורת'ריצ, פטרסון 2005סלשמור ולהגן

פרנסס דה, פיבלס

פונטס

פיב 2009סהתופרת

'פיגמודןקיית, ס'פיג 2006ס?מה איתי

ספ-ידיעותמרסלו, פיגרס

רים

פיג 2012סטקה'קמצ

פיומודןפיו הדרדסים וגרגמל

הנדיב

1984י

פיוכתררוברטו, פיומיני 1990פ?ומה זה

אח-ידיעותסקוט, פיטרסון

-רונות 

ספרי חמד

פינ המדריך לחיים של

פיניאס ופרב

-2011978-965נ
545-300-3

פינמשכלסקוט, פיטרסון תם'מה: פיניאס ופרב 

?עושים

-2014978-965י

545-299-0

פייביתן-זמורהמישל, פייבר -2014978-965נ(1)אלים ולוחמים 

552-713-1
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פיימשכלמישל, פייבר -2009978-965סעלה הארגמן

482-478-1

מישל, פייבר

 

פייכתר 2006נאח זאב

פייכתרהוארד, פייל 2015נהרפתקאות רובין הוד

פייכתרנתן, פיילר -2013978-965-07סכאב הנפילה

2146-6

פייכתריהונתן, פיין 2013סמשוחרר

הקיבוץיונתן, פיין

המאוחד

פיי 2002סמריו רץ רחוק

פייאחוהנחמי, פיינבלט 2007ססיפורו של כלבן צבאי

ידיעותוזף'ג, פיינדר

-אחרונות 

ספרי חמד

פיי -2019978-965סההחלפה

564-605-4

אח-ידיעותוזף'ג, פיינדר

רונות

פיי 2009סהשתלטות עוינת

אח-ידיעותוזף'ג, פיינדר

-רונות 

ספרי חמד

פיי -2005965-511סל"המנכ

977-7

פיימשכלוזף'ג, פיינדר -2006965-482סרצח בעיניים
333-0

פיימשכלוזף'ג, פיינדר -2005.965-511ספרנויה

705-7

פיימשכלוזף'ג, פיינדר -2012978-965ססודות קבורים
545-456-7

פיישלגיוזף'ג, פיינדר 1994סהמוח הקטלני

פיימזרחי' ממרסל, פייר 1965ימעשה בארבעה מנגנים

,כנרתלורנצה, פיירי

זמורה

פיי -978-965סאיים קטנים

566-838-4

,כנרתוזה לואיז'ז, פיישוטו

ביתן-זמורה

דביר, 

פיי 2011סבית קברות לפסנתרים

פילביתן-זמורההלן, פילדינג 1999סונס'ט ג'יומנה של בריג

פילביתן-זמורההלן, פילדינג עובדות: ונס 'ט ג'בריג

החיים

2002ס
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פילמודןארתור, פיליפס 2007סליקה'אנג

פילמודןמרי, פיליפס 2008סהאלים משתוללים

פילכנרתדאב, פילקי הרפתקאות קפטן

1תחתונים 

2010נ

פילכנרתדאב, פילקי (8)קפטן תחתונים 

והתוקפים המטנפים

מתא השרותים התכל

-2013978-965נ

552-486-4

פילכנרתדאב, פילקי (12)קפטן תחתונים 

והספור הסוער של סר

סרחונסקי

-2016978-965נ

552-486-4

פילכנרתדאב, פילקי על-הרפתקאות חתול

מתקפת הפיפיש (2)

המרשע

2016נ

פילכנרתדאב, פילקי על-הרפתקאות חתול

(1)

2015נ

פילכנרתדאב, פילקי (3)קפטן תחתונים 

והפלישה מהחלל של

מנהלות המטבח

המרושעות ממש

ובעקבותיה מתקפת)

החנונים הזומבים של

המזויעים, חדר האוכל

(לא פחות

-2010978-965נ

552-035-4

פילכנרתדאב, פילקי (11)קפטן תחתונים 

והתכססנות השטנית

2000של אסלת טורבו 

-2015978-965נ

552-486-4

פילכנרתדאב, פילקי 2017נאיש הכלב

פילכנרתדאב, פילקי (2)קפטן תחתונים 

והאסלות המחסלות

-2011978-965נ

552-035-4

פילכנרתדאב, פילקי (10)קפטן תחתונים 

מכנסים-והרובו

הרדיואקטיבי המרשע

-2014978-965נ
552-486-4

פילכנרתדאב, פילקי (9)קפטן תחתונים 

וההפתעה המפוצצת

של הפרופסר המפרע

-2013978-965נ

552-486-4

פילכנרתדב, פילקי (5)קפטן תחתונים 

וגברת גמישות הגומי

הגעלית

-2011978-965נ

552-174-0
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פילכנרתדב, פילקי נגד (6)קפטן תחתונים 

נער הנזלת הנבזי חלק

גדילת גושי הגעל: 1

הגדושים

-2012978-965נ

552-109-6

פילכנרתדב, פילקי (4)קפטן תחתונים 

'ופרופסור פומפה פ

פיפיקקי

-2011978-965נ

552-035-4

פילכנרתדב, פילקי נגד (7)קפטן תחתונים 

חלק, נער הנזלת הנבזי

מלכדת: 2

מגעילונים-המגה

המפרעים

-2012978-965נ
552-486-4

פיןביתן-זמורהפין 1987נכאן אנה, מר אל

פינדבירנינה, אבקסיס-פינטו -2017978-965ססיפורים אינטימיים

566-511-6

תשעקלאודיה, פיניירו

נשמות

פינ 2016סמזל קטן

פינכתרקלאודיה, פינירו האלמנות של ימי

חמישי

-2010978-965-07ס

1843-5

פינמודןאורי, פינק 1999נ11! זבנג

פינמודןאורי, פינק המיטב: הזהב ! זבנג

 השנים10של 

הראשונות

1999נ

פינעובד-עםאידה, פינק 2004סכל הסיפורים

,אסטס-פינקולה

קלריסה

פינמודן :רצות עם זאבים 

האשה"ארכיטיפ 

מיתוסים" - הפראית

וספורים

1997ע

פינעובד-עםירמי, פינקוס הקברט ההיסטורי של

פרופסור פבריקנט

-2008978-965-13ס

1991-4

פינעובד-עםירמי, פינקוס דרמה: בזעיר אנפין 

מחיי המסחר

-2012978-965-13ס
2297-6

פינכתרירמי, פינקוס 2017סרווקים ואלמנות

פינניר-אריהסוזן, פינקר :פרדוקס המינים 

נשים ופערי, גברים

המגדר האמיתיים

2012ע

פיפכתרווטי, פיפר -2006965-07יהקטר הכחל שיכול
1457-X

03-6499987242' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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ספריתלורה, רלד'פיצג

מעריב

פיצ 2011סלחלום באנגלית

ספריתלורה, רלד'פיצג

מעריב

פיצ 2007סרעלה של ורדים

פיצנהרסקוט, רלד'פיצג -2017978-965ס!הו מכשפה אדמונית

563-026-8

פיצביתן-זמורהסקוט. פ, רלד'פיצג :העשור האבוד 

וסיפורים אחרים

1988ס

תשעפנלופי, רלד'פיצג

נשמות

פיצ -2018978-965סחנות הספרים

926-514-5

פרנסיס, רלד'פיצג

סקוט

הקיבוץ

המאוחד

פיצ 1999סגטסבי הגדול

'פיצאגםליז, ון'פיצ העולם הגאוני של טום

גייטס

2012נ

,כנרתאנאבל, ר'פיצ

ביתן-זמורה

דביר, 

פיצ אחותי גרה על מדף

האח

2012ס

א-שםביתןמירית, (אור-שם)פיק  1987סהינדי-תמר

פיקמטראפרילין, פיק 2011נכנפיים

,דבירודי'ג, פיקו

ביתן-זמורה

כנרת, 

פיק 2009סהמעגל העשירי

,כנרתודי'ג, פיקו

ביתן-זמורה

דביר, 

פיק 2011סשביר, זהירות

פיקכנרתודי'ג, פיקו -2011978-965סבת ברית

517-921-7

,כנרתודי'ג, פיקו

ביתן-זמורה

דביר, 

פיק -2012978-965סחוקי הבית

552-280-8

ודי'ג, פיקו

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

פיק 2006סשומרת אחותי

פיקבית-אחוזתמישל, פיקמל משלים פילוסופיים

לילדים

2006נ

פירשבאסויור, פירוטה 1995פהצפור הקטנה

03-6499987243' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:48

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

פירמשכלמאירה, פירון -2012978-965נחטוט ושוקו חם, רגול

545-698-1

פיראגםטאן, פירנלי 2006יכמוך בדיוק

פירכנרתאיאן, פירס -2001.965-509סמקרה ידוע מראש

054-

פירכתרלזלי, פירס 2010סגנובה

פרסכתרלינקולן, פירס -2015978-965-07נבפוקוס: (6)נייט הגדול 

2025-4

פרסכתרלינקולן, פירס עף על: (3)נייט הגדול 

זה

-2012978-965-07נ
2025-4

פיראהבות'מ, פירס -2017978-965ס(2)אור אחרון 

7648-26-1

פיראהבות.מ, פירס -2017978-965ס(3)לאחר חשכה 
7648-29-2

פיראהבות.מ, פירס -2016978-965ס(1)ינשוף לילה 

7648-29-2

,כנרתאליסון, פירסון

ביתן-זמורה

פיר כמה קשה זה כבר יכול

?להיות

-2018978-965ס

566-658-8

פירמטראליסון, פירסון אין לי מושג איך היא

עושה את זה

2003ס

רומחאופוסכריס, פירסון :('א)נבחר האלים 

טרילוגיית המלך הכהן

2008נ

פירמאי-טל.מרי א, פירסון 2015סינה פוקס'להעריץ את ג

ספריתרוברט, פירסיג

מעריב

פיר חקירה על: ליילה 

אודות המידות

1993ס

פירביתן-זמורה.רוברט מ, פירסיג זן ואמנות אחזקת

מסע: האופנוע 

בעקבות ערכים

1978ס

פישהדובדבןסיגל, פישביין 2014סיום חדש

פישניר' ששרון, פישל 2004סשוב אני

פישמנשרתומר, פישלר 2012סויספרסו קצר

פישעמיחיתמר, נחשון-פיש אני אוהב לקשקש על

הלוח

נ

פישמטראיילה, פישר 2017נתופסת פיקוד' מארג

03-6499987244' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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פישאהבותטארין, פישר 2014סמאד ויין

חלועלמהלואיס, פישר 1999נמקום בלב

פישניר-אריהרוברט, פישר :האביר בשריון החלוד 

אגדה למבוגרים

2001ס

פלאמעריבפאני, פלאג ,ברוכה הבאה לעולם

!קטנה

2002ס

פלאביתן-זמורהאק'צ, פלאניוק -2009978-965סרומן סיפורים: רדופים 

517-447-2

פלאביתן-זמורהאק'צ, פלאניוק -2010978-965סמועדון קרב
517-870-8

פלאביתן-זמורה'ג"ר, פלאסיו -2013978-965נפלא

552-726-1

פלאכנרת'ג"ר, פלאסיו -2017978-965יכל אחד הוא פלא

566-435-5

זמור-כנרת'ג"ר, פלאסיו

דביר-ה

פלא אוגי ואני שלושה

סיפורי פלא

2017נ

הקיבוץדורית, פלג

המאוחד

פלג :האם היה זה ביתם 

2000-1985סיפורים 

2001ס

פלגכנרתמעבדת, עדנה, פלג 1985יאלדין ומנורת הפלאים

פלגעובד-עםיובל, פלגי -2002.965-13סאיש הברוש

1547-4

פלגניר-אריהניקי, פלגרינו 2008סבית התה הצועני

אח-ידיעותאיל, פלד

-רונות 

ספרי חמד

פלד 2018סמסע אל עולמי

פלדבבלאסתר, פלד לאורה הצח של

המציאות

2012ס

אגדותכנרתניצה, פלד -2010978-965יאוצר של אגדות

517-751-0

,כנרתושוע מקס'ג, פלדמן

זמורה

פלד -978-965[2019]סספר יונה

566-990-9

,כנרתדבורה, פלדמן

ביתן-זמורה

דביר, 

פלד מחצר: המורדת 

סאטמר אל החופש

2013ס

פלדאורניתרוני, פלדמן 1994יאילי חולה

03-6499987245' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד
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פלוכתרפיירסנדרו, יני'פלווצ 2017סרומן לגברת

,כנרתסימונה ואן דר, פלוכט

ביתן-זמורה

פלו -2018978-965סכחול הירח

566-693-9

הקיבוץרוני, פלומן

המאוחד

פלו 2018סשיניים

פליביתן-זמורהבלווה, פליין 1984סעדן בוער-גן

פליעם-אורבלווה, פליין 1998ססודיות

אח-ידיעותרחלי, פליישון

רונות

פלי 2002יהחלום שלי

פליביתן-זמורהבלוה, פלין 1983סרוחות גורל

פלימשכלגיליאן, פלין 20149789655459סנעלמת

906

אח-ידיעותקי'ג, פלמינג

-רונות 

ספרי חמד

פלמ -2016978-965עהצרה עם נשים

564-614-6

פלמרמדורין, פלמינג -יטי בנג 'יטי צ'צ

מכונית הפלא

1964נ

-פלפוט לואיז, פלמר

מודן

פלא בדרך- כפת לי 'דודני

להיות גדולה

י

ספריתרד'ריצ, פלנגן

מעריב

פלנ 2009סהטרוריסטית האלמונית

פלספלס קרן סעקודים

,כנרתאילדפונסו, פלקונס

ביתן-זמורה

פלק 2018ס1חלק -יורשי הארץ

,כנרתאילדפונסו, פלקונס

ביתן-זמורה

פלק 2018ס2חלק -יורשי הארץ

,כנרתאילדפונסו, פלקונס

ביתן-זמורה

דביר, 

פלק -2011978-965סהיד של פאטימה
552-153-5

,כנרתאילדפונסו, פלקונס

ביתן-זמורה

דביר, 

פלק 2008סהקתדרלה ליד הים

,כנרתאילדפונסו, פלקונס

ביתן-זמורה

דביר, 

פלק 2015סהמלכה היחפה
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מחברותאיאן, פלקונר

לספרות

אול 2017יאוליביה המרגלת

מחברותאיאן, פלקונר

לספרות

פלק אוליביה מצילה את

הקרקס

2002י

מחברותאיאן, פלקונר

לספרות

פלק אוליביה והבבה

שנעלמה

2005י

מחברותאיאן, פלקונר

לספרות

פלק 2001יאוליביה

מחברותאיאן, פלקונר

לספרות

פלק -2013978-965יאוליביה והנסיכות בורד

552-532-8

הקבוץאתי, פלר

המאוחד

פלר 2019סבנות ההרים

אח-ידיעותאלי, פנגס

רונות

פנג 2014סמקום טוב

פנימשכלסטף, פני -2008978-965סרכות של זאבים

482-583-2

פניחלונותשלום, פניגשטין -2008978-965ספערענה

534-009-9

פנימטרשרה, פניפקר קלמנטיין יוצאת לטיול

(פעמיים)

2014נ

פנימטרשרה, פניפקר קלמנטיין והאסיפה

המשפחתית

2013נ

פנימטרשרה, פניפקר 2015נהמכתב של קלמנטיין

שרה, פניפקר

 

פנימטר 2007נקלמנטיין

פנקסיגליותקייט, פנקהרסט ספורן של נשים

מפלאות ששינו את

העולם

2018י

פנקתכלתקתרין, פנקול 2019ס(1)אס 'אצ'מוצ

,כנרתסטפן, פסטיס

ביתן-זמורה

דביר, 

פסט תראו מה: 2טימי טעות 

!עשיתם

-2016978-965נ

566-179-8

,כנרתסטפן, פסטיס

ביתן-זמורה

דביר, 

פסט אף אחד: טימי טעות 

לא מושלם

20149789655527נ

766

פסימשכלדוד, פסיג -2010978-965ע2048

545-114-6
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פסלמודןמרישה, פסל 2014ססרט לילי

פסלמודןמרישה, פסל פרקים נבחרים

בפיזיקה של אסונות

2010ס

פסקספר לכלמריו, פסקולוטו בית ספר לפיראטים

הרפתקאה על צוק: (1)

המדוזות

2015נ

,כנרתמרסיה, פסקל

ביתן-זמורה

דביר, 

פסק 2008סרכבת לילה לליסבון

פעיכתרחסידה, פעיל 1994פהכל קורה דוקא לי

ספריתחסידה, פעיל

פועלים

פעי בואו נספר על יום

הלדת

1977י

פקראגםפקר דנה 2012יהדרקון האמתי

פקריונתןאדוארד, פקרד 1993נמערת הזמן

פארכתרטוד, פר 2003יזה בסדר- להיות אחר 

פראעובד-עםונתן'ג, פראנזן 2012סחירות

פראעובד-עםונתן'ג, פראנזן 2004סהתיקונים

פראעובד-עםונתן'ג, פראנזן 2017סטוהר

פראעובד-עםונתן'ג, פראנזן -2017978-965-13סאיך להיות לבד

2658-5

פראעובד-עםאנטול, פראנס פשעו של סילבסטר

בונאר

1976ס

פראאגםלילה, פראפ 2005ילמה

פרבביתן-זמורהעדנה, פרבר 1995סכזה גדול

ספריתיהודה, פרדיס

עפר

פרד נחושבים: רגע

פרדכתרפאולה, פרדיקטורי 2013נהחורף שלי בזירולנד

,כנרתמריאן, פרדריקסון

ביתן-זמורה

דביר, 

פרד 2006סילדה אהובה

פרדכנרתמריאן, פרדריקסון -1998.965-286סאנה חנה ויוהנה

697-0

פרדכנרתמריאן, פרדריקסון 1989ססימון והאלונים
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פרדכנרתמריאן, פרדריקסון -2003.965-509סאינגה ומירה

231-3

פרוכתררחל דנה, פרוכטר 2019סהדפסים

פרוהדראריך, פרום 1976עאמנות האהבה

אח-ידיעותציפור, פרומקין

-רונות 

ספרי חמד

פרו ריקי לי וו דבוקה

!לכיסא

2017נ

פרופועליםורה, פרוסברג 1985ינט הילדה מאטיופיה'ג

פרואהבותנין'ג, פרוסט טיפה ראשונה של

ארגמן

2016ב

הקיבוץמרסל, פרוסט

המאוחד

פרו 1990סאלברטין איננה

פרוביתן-זמורהמרסל, פרוסט 1979סתענוגות וימים

הקיבוץמרסל, פרוסט

המאוחד

פרו בעקבות הזמן האבוד

:בצד של סוואן  : [1]

קומברה

1992ס

מחברותאלינור, ן'פרז

לספרות

'פרז 1988נים מקרן הרחוב'ג

הקיבוץלילי, פרי

המאוחד

פרי 1994סריקוד על המים

פרימשכללילי, פרי -2004.965-511עשיגיונות קטנים

188-1

הקיבוץעורך, מנחם, פרי

המאוחד

אנת .האנתולוגיה החדשה

'כרך א

2000ס

הקיבוץעורך, מנחם, פרי

המאוחד

אנת .האנתולוגיה החדשה

'כרך ב

2000ס

פריכתרלילי, אמיתי-פרי -1986965-511סגולם במעגל

987-4

פרימשכלירון, פריד 1997ס?אמא שלך יודעת

פרידני ספריםקרן, פרידור 2018נכותבת את העולם

,דבירמתי, פרידמן

ביתן-זמורה

כנרת, 

פרי :תעלומת הכתר 

המצוד אחר כתב היד

החשוב ביותר של

ך"התנ

-2012978-965ס

552-297-6
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פריהד ארציקינקי, פרידמן יי'שיר האהבה של ג

אדגר הובר

2000ס

,כנרתיימס'ג, פריי

ביתן-זמורה

פרי -2009978-965סבוקר בהיר וצח

517-370-3

פרימשכליימס'ג, פריי 20149789655458סהמפגש: משחקי הסוף 

909

פריכנרתימס'ג, פריי 2005סמיליון רסיסים קטנים

פריליריקמורין, פרילי 1984סמסמר הערב

פריכנרתסוזן, פרילנד -2002.965-509סנערה בכחול יקינטון
314-

פרימשכלרינת, פרימו -2017978-965ישלג של סביונים

564-352-7

אח-ידיעותרינת, פרימו

-רונות 

ספרי חמד

פרי -2017978-965נהחבר הכי טוב שלי

564-598-9

אח-ידיעותרינת, פרימו

-רונות 

ספרי חמד

פרי 2015נמכתב לביאליק

פריעובד-עםושוע'ג, פריס -2009978-965-13סואז הגענו לסוף

2067-5

אח-ידיעותושוע'ג, פריס

-רונות 

ספרי חמד

פרי לקום שוב בשעה

סבירה

2017ס

פריביתן-זמורהכריסטופר, פריסט 1986סהחלום בטירת מיידן

פרימשכלכריס, פריסטלי 2011נבילי הקוסם

פרידביררומן, פריסטר 1993סדיוקן עצמי עם צלקת

פרלכנרתאסתר, פרל :אינטליגנציה ארוטית 

כיצד לצאת ממלכוד

הזוגיות

2007ע

פרלמודןמתיו, פרל 2008סצלו של פו

אח-ידיעותשלמה, פרל

-רונות 

ספרי חמד

פרל 1994נאירופה אירופה

פרלביתן-זמורהאליוט, פרלמן 2009סשבעה סוגי עמימות

פרנמשכלפטר, פרנגה -2008978-965סיפסה'הפרינצ

482-603-7
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פרנמשכלפטר, פרנגה 2009סהפילוסופית

הספריהאלנה, פרנטה

החדשה

פרנ הסיפור של הילדה

זקנה, האבודה בגרות

הרומאנים]

[רביעי: הנפוליטניים

2018ס

הקבוץאלנה, פרנטה

המאוחד

פרנ 2009סאהבה מטרידה

הספריהאלנה, פרנטה

החדשה

פרנ :החברה הגאונה 

נערות, ילדות

הרומאנים]

[ראשון: הנפוליטניים

2015ס

הקיבוץאלנה, פרנטה

המאוחד

פרנ הסיפור של

המשפחה החדש-שם

2016ס

הקיבוץאלנה, פרנטה

המאוחד

פרנ הסיפור של מי שברחו

ושל מי שנשארו

החברה)

(שלישי:הגאונה

2017ס

הקיבוץאלנה, פרנטה

המאוחד

פרנ 2011סהבת האפלה

הקיבוץאלנה, פרנטה

המאוחד

פרנ [2007]סימי הנטישה

פרנשלגידיק, פרנסיס 1996סשברון באפלה

פרנספר לכלויויאן', פרנץ :(9)מועדון הנסיכות 

הנסיכה דייזי

והקרוסלה הקסומה

2008נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ :(2)מועדון הנסיכות 

הנסיכה קטי וסוס

הפוני הכסוף

2007נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ :(7)מועדון הנסיכות 

הנסיכה שרלוט והורד

המכושף

2008נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (24)מועדון הנסיכות 

:בארמון הפנינה

הנסיכה שרה והברבור

הכסוף

2012נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ :(1)מועדון הנסיכות 

הנסיכה שרלוט ונשף

יום ההולדת

2007נ
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פרנספר לכלויויאן', פרנץ (20)מועדון הנסיכות 

:בארמון הפנינה 

הנסיכה איזבלה

הקרן הצחור-וחד

2012נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (22)מועדון הנסיכות 

:בארמון הפנינה

הנסיכה גרייס והזמיר

הזהוב

2012נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (30)מועדון הנסיכות 

:בטירת ברקת 

הנסיכה זואי וקונכית

המשאלות

2014נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (28)מועדון הנסיכות 

:בטירת ברקת 

הנסיכה מילי ובתולת

הים הפלאית

2014נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (27)מועדון הנסיכות 

:בטירת ברקת 

הנסיכה רובי

והלויתנית הקסומה

2014נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (29)מועדון הנסיכות 

:בטירת ברקת 

ל'הנסיכה רייצ

והדולפוין המרקד

2014נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (21)מועדון הנסיכות 

:בארמון הפנינה

הנסיכה לוסי

והכלבלב יקר הערך

2012נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ (16)מועדון הנסיכות 

הנסיכה: באחזת אדם

אוליביה וגלימת

הקטיפה

2010נ

פרנספר לכלויויאן', פרנץ הנסיכה סופיה

והמסיבה לכבוד הנסיך

2008נ

פרנטאנה', פרנץ סדומות

פרנמודןטאנה', פרנץ 2008סבלב היער

אח-ידיעותניקי', פרנץ

רונות

פרנ 2013סיום שלישי נגמר

פרנמשכלניקי', פרנץ -2012978-965סיום שני כחול

545-291-4

פרנדביראנה, פרנק 2007נאנה פרנק. יומן
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פרנמודןאלונה, פרנקל אז מה"שבת בבוקר או 

"?אני אעשה היום

פ

,כנרתאלונה, פרנקל

ביתן-זמורה

פרנ ספר המספרים של

נפתלי

-2017978-965פ
566-354-9

פרנעובד-עםאלונה, פרנקל חיים ובעלי: אישה 

חיים

-2012978-965-13ס

2232-7

פרנמסדהאלונה, פרנקל יטיול אחר

פרנמודןאלונה, פרנקל :גמדים ולהפך 

שלושה ספורונים על

שלושה גמדים

2016י

פרנעובד-עםאלונה, פרנקל -2009978-965-13סנערה
2121-4

פרנביתןאלונה, פרנקל 1979פהיום הרע של טובה

פרנמפהאלונה, פרנקל -2004.956-71סילדה

7184-1

פרנמסדהאלונה, פרנקל 1981פספור מהחיים

פרנמודןאלונה, פרנקל 2006פהדיסה של סבתא

פרנמסדהאלונה, פרנקל 1978פספר הפילפילים

פרנסטימצקיאלונה, פרנקל ספר מלא אהבה איך

נפתלי בא לעולם

2015י

פרנמודןאלונה, פרנקל מה אני רוצה להיות

כשאהיה גדול

2003פ

פרנמסדה,אלונה, פרנקל 1975פסיר הסירים

פרנדבירויקטור, פרנקל האדם מחפש משמעות

ממחנות המוות אל: 

האכסיסטנציאליזם

1981ע

פרנמודןלורי, פרנקל 2018סככה זה תמיד

פרנמודןלורי, פרנקל 2013סלהתראות בינתיים

פרסניצניםיורגן. ה, פרס גילויים: פלאי יום יום 

בטבע ובמדע

נ

ספריתדגלס, פרסטון

מעריב

פרס 1995סני'ג

פרסעובד-עםמרים, פרסלר צריך, כשהמזל בא

להזמין אותו לשבת

1999נ

פרסמפהבטי, פרסקיוס 2004ימגי ומפלץ הגזר הענק
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פרסביתן-זמורהארטורו, רוורטה-פרס -2010978-965סצייר הקרבות

517-706-0

פרסביתן-זמורהארטורו, רוורטה-פרס 2008סמלכת הדרום

,כנרתארטורו, רוורטה-פרס

ביתן-זמורה

דביר, 

פרס 2004סהצופן הפלמי

ספ-ידיעותבראד, פרקס

רים

פרק -2017978-965סאל תגיד כלום
564-330-5

צאלאנדלוסאלטיב, צאלח -2001.965-508סזן מתחתן

002-1

אנ'ציבנהניין, אנג'צ 1988סחיים ומוות בשנחאי

מחברותקארל, אפק'צ

לספרות

אפ'צ 2012סהמלחמה בסלמנדרות

הבט-משרדקארל, אפק'צ

חון

אפ'צ 1971סמסעות בצפון

אפ'צדבירקרל, אפק'צ 1977סהאיש שידע לעופף

אפ'צבבלקרל, אפק'צ -2012978-965סהסיפורים הגנוזים

512-216-9

אפ'צבבלקרל, אפק'צ -2010978-965סשנת הגנן

512-189-6

ב'צמודןסטיבן, בוסקי'צ כמה טוב להיות פרח

קיר

2003נ

ספריתגלי, ויס-צבי

מעריב

צבי 2008סשושן צחור

צברעובד-עםאיילת, צברי 2016סהמקום הכי טוב בעולם

צדומשכלארז, צדוק 2008סדוסטויבסקי זה לא

צדיצדיק' אאיריס, צדיק 2005יפית שן החלב

צדימודןרבקה, פישר-צדיק :מחברת הקסמים 

ההרפתקה מתחילה

2011נ

צהכתריולי, צה 2011סחומר אפל

צואמודןאימי, ואה'צ הימנון הקרב של אמא

נמרה

2011ס

,כנרתדאינה, וויאנו'צ

ביתן-זמורה

דביר, 

צוו 2009סקץ-אי האהבה לאין
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צוומודןסטפן, צוויג 2013סהנערה מהדואר

תשעסטפן, צוויג

נשמות

צוו ;הכוכב מעל היער 

לראות אישה

2016ס

ספריתסטפן, צוויג

פועלים

צוו 1997סבלהט סוד

צווביתן-זמורהסטפן, צוויג :העולם של אתמול 

זכרונות של בן אירופה

1982ס

תשעסטפן, צוויג

נשמות

צוו 2015סעיני האח הנצחי

תשעסטפן, צוויג

נשמות

צוו 2017ספחד

צוומודןשטפן, צוויג טיוטת רומן: קלריסה 

מן העזבון

2016ס

צווזמורהסטפן, צווייג 1987סמרי אנטואנט

צווביתן-זמורהשטפן, צווייג 2007סקוצר רוחו של הלב

ונ'צעובד-עםשן, ון-ונג'צ 1989סעיירת הגבול

צוסעובד-עםפרי'ג, וסר'צ 1980ססיפורי קנטרברי

צוקמשכלשירי, צוק -2000.965-448סתירגעי, קודם כול

736-5

אח-ידיעותשירי, צוק

רונות

צוק 2002סחמש עשרה דקות

,כנרתגיל, צוקיאמה

ביתן-זמורה

דביר, 

צוק 2009סרחוב אלף הפריחות

צורסטימצקיאורי, צור 2013סדברי ימי בית עז

צורעובד-עםיגאל, צור סמעיין פרחי השקד

צורגווניםיואב, צור 2008סביצי הפתעה

צורכתרערן, צור -2004.965-07סבית אשמן

1282-8

צורעובד-עםאידה, צורית 1984סעיר הנידחת

צורכתראידה, צורית -2000.965-07סאהבת חיים

0908-8

צושספר לכלצושקה ברברה !פיי-הנה באה פוני

כוכב חולה-קרן

2010נ
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הקיבוץק, צטניק

המאוחד

צטנ משא: אדמע : צופן

הגרעין של אושויץ

1987ס

הקיבוץק, צטניק

המאוחד

צטנ כרוניקה של]השעון 

משפחה יהודית במאה

[העשרים

1993ס

הקיבוץק, צטניק

המאוחד

צטנ כרוניקה]סלמנדרה 

של משפחה יהודית

[במאה העשרים

1991ס

יב'צכדיםון'ג, יבר'צ 1983סאיזה גן עדן, הו

,כנרתלורן, יילד'צ

ביתן-זמורה

דביר, 

יי'צ הזהרו מזאבים

שקופצים מספורים

2003י

יי'צאגםלורן, יילד'צ קלריס בין בצרות עם

אותיות

נ2010

יי'צאגםלורן, יילד'צ יוברט הורציו ברטל

טרנט-בובטון

2007י

יי'צאגםלורן, יילד'צ מי מפחד מהספר

?הרשע

2009י

יי'צאנדלוסלי, יילד'צ -2011978-965סמחר תמות
552-076-7

,כנרתלי, יילד'צ

ביתן-זמורה

דביר, 

יי'צ -2014978-965סמבוקש

552-729-2

יי'צכנרתלי, יילד'צ 2015סאל תחזור

יי'צבית-אחוזתלינקולן, יילד'צ 2008ססערה במעמקים

הקיבוץסומן, יינני'צ

המאוחד

יי'צ בית הספר לטוב ולרע

הבאושר לעד: 3

האחרון

2019נ

הקיבוץסומן, יינני'צ

המאוחד

יי'צ בית הספר לטוב ולרע

עולם ללא נסיכים: 2

2017נ

הקיבוץסומן, יינני'צ

המאוחד

יי'צ 2015נבית הספר לטוב ולרע

,כנרתאמה, ייס'צ

ביתן-זמורה

יי'צ -2017978-965סלהסתבך איתך שוב

566-503-1

,כנרתאמה, ייס'צ

ביתן-זמורה

יי'צ -2016978-965סלהסתבך איתך
566-293-1

צימבבלשמעון, צימר 1999סאומללות ראויה לרומן
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ציפעובד-עםבנימין, ציפר -1999.965-13סציפר ובני מינו

1337-4

,כנרת.א. י, י'ירוביצ'צ

ביתן-זמורה

יר'צ -2017978-965סספר המראות

566-469-0

הקיבוץאנטון, כוב'צ

המאוחד

כו'צ 1990ססיפורים מן הפרובינציה

צלקעובד-עםדן, צלקה 1982סכפפות

צלקעובד-עםדן, צלקה 1991סאלף לבבות כרך שני

צלקחרגולדן, צלקה -2004.965-7120ס סיפורים11
45-4

צלקחרגולדן, צלקה -2002.965-7120סרומן: בסימן הלוטוס 
19-5

צלקעובד-עםדן, צלקה 1991סאלף לבבות כרך ראשון

אח-ידיעותסיידי, סטרפילד'צ

רונות

מינ 2015נהמיניונים

צפוביתן-זמורהאסף, צפור 2009סהמחוננים

צפואהבותיהודית, צפורי -2016978-965ס(1)אבודה בזמן 
7648-20-9

צרפקוראיםשולמית, צרפתי פהיום יש לי יומולדת

צרפקוראיםשולמית, צרפתי :תמונות לפעוטות 

צבעים

פ

צרפקוראיםשולמית, צרפתי פ!בקר טוב

צרפקוראיםשולמית, צרפתי פ!לילה טוב

קאבמשכלמג, קאבוט -2007965-482נתיכון אבלון
617-4

ספריתמג, קאבוט

-פועלים 

הקבוץ

המאוחד

קאב -2003.965-04ננערת החלום האמריקני

2506-3

קאוביתן-זמורהקרסידה, קאוול -2018978-965נעידן הקסם

566-749-3

קאואגםקרסידה, קאוול 2011נאיך לדבר דרקונית

קאואגםקרסידה, קאוול 2010נאיך להיות פיראט

קאואגםקרסידה, קאוול נ2010הדרקון הראשון שלי

03-6499987257' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:52

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

קאזעובד-עםניקוס, קאזאנצאקיס חיו ומעלליו של

אלכסיס זורבס

1995ס

קאטכנרתי'קיואיצ, קאטאימה -2014978-965סהשנה של סאקו

552-514-4

קאלדעתשלמה, קאלו סהדולר והאקדח

ספריתאיטאלו, קאלווינו

פועלים

קאל 1984סהערים הסמויות מעין

ספריתאיטאלו, קאלווינו

פועלים

קאל האביר: אבות אבותינו 

,שלא היה ולא נברא

הבארון, הרוזן החצוי

המטפס

1997ס

קאמעובד-עםאלבר, קאמי 1995סאדם הראשון

סנדי-תמירואנה'ג, קאנון

ק

קאנ שלושה דברים שצריך

לדעת על אלזי

-2018978-965ס

564-740-2

קאנסנדיקואנה'ג, קאנון 2016סהצרה עם עזים וכבשים

קאסמודןקלייב, קאסלר 2009סהנווט

קאסמודןל'רייצ, קאסק 2018סקווי מתאר

קארכנרתמט, קאר -2018978-965יף'סופרג

566-718-9

קארביתן-זמורהמרי, קאר 2004ספרקי זיכרונות: דובדבן 

קארביתן-זמורהמרי, קאר 2004סמועדון השקרנים

קארעובד-עםריימונד, קארבר 2013סמתחילים

קאראופוסאורסון סקוט, קארד נהמשחק של אנדר

קארביתן-זמורהפיטר, קארי 1994סאוסקר ולוסינדה

קארמודןאריק, קארל 1999פהחפושית העצבנית

קארניר-אריהניפר לי'ג, קארל 2009סחידה שייקספירית

קאשכנרתקריסטין, קאשור 2013נאש: 2שבע הממלכות 

קאשכנרתקריסטין, קאשור -2013978-965נביטרבלו
552-736-0

קאשכנרתקריסטין, קאשור -2011978-965נמחוננת

552-156-6

ספרית'תיאודור ר, קגסוויל

מעריב

מסע :(4)מסע בין כוכבים 

!משיח, ספוק

1995נ
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אח-ידיעותשימי, קדוש

רונות

קדו יש שלולית באוטו

גלידה

י

אח-ידיעותמירה, קדר

רונות

קדר אהבה שמיים וריח

הדרים

-2011978-965ס

545-273-0

קדרכתרמירה, קדר 2002סשותפי סוד

סנדי-תמירליסה, קו

ק

קו -2018978-965סהעוזבים

564-784-6

קואפןמישל, קואוואס יצירת הפאר של הפיל

המציר

-2012978-965נ
545-528-1

הקבוץנהסי-טא, קואטס

המאוחד

קוא -2018978-965-02סבין העולם וביני
0855-4

קואכרמלגורדנה', קואיץ 2018סדמדומי ערב בבלקן

קואכרמלגורדנה', קואיץ -2013978-965סריח הגשם בבלקן
540-296-4

קואכרמלגורדנה', קואיץ -2017978-965ספריחת התרזה בבלקן

540-635-1

אח-ידיעותפאולו, קואלו

-רונות 

ספרי חמד

קוא -2017978-965סהמרגלת

564-394-7

אח-ידיעותפאולו, קואלו

-רונות 

ספרי חמד

קוא 2013סהמגילה מעכו

קואמשכלפאולו, קואלו -2008978-965סברידה
482-707-2

קואכתרפאולו, קואלו 1995סהאלכימאי

קואכתרפאולו, קואלו על נהר הפיאדרה שם

ישבתי גם בכיתי

1997ס

קואמשכלפאולו, קואלו -2012978-965סאלף

545-421-5

קואמשכלפאולו, קואלו -2003.965-511סעשרה דקות-אחת

513-5

קואכתרפאולו, קואלו -1998.965-07עיומנו של מכשף
0777-8

קואמשכלפאולו, קואלו -2009978-965סלבד בפסגה
482-906-9

קואמשכלפאולו, קואלו -2007965-482סהמכשפה מפורטובלו

437-
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,כנרתתמר, קובזמן

ביתן-זמורה

דביר, 

קוב -2019978-965סרומן

566-953-4

קובכנרתשון, קובי שבעת ההרגלים של

ילדים מאשרים

2012י

קובעם עובדברוס, קוביל ר מגדל'רמי תאצ'ג

דרקון

-2013978-965-13נ
2337-9

קובמשכלהרלן, קובן -2008978-965סמכת מחץ

482-662-4

קובמשכלהרלן, קובן -2010978-965סמשחק הציד

545-133-7

קובמשכלהרלן, קובן -2009978-965סדם חם

482-904-5

,כנרתהרלן, קובן

ביתן-זמורה

קוב -2015978-965סאדם זר

566-156-9

קובמשכלהרלן, קובן -2012978-965סמחסה

545-457-4

קובמשכלהרלן, קובן -2006965-511סהתמימים
955-6

אח-ידיעותהרלן, קובן

-רונות 

ספרי חמד

קוב -2011978-965סאבק שרפה
545-387-4

קובמשכלהרלן, קובן -2007965-482סהיער

529-0

קובמשכלהרלן, קובן 20149789655457סשש שנים

681

קובמשכלהרלן, קובן -2005.965-511סדיו חיוור

804-5

אח-ידיעותהרלן, קובן

רונות

קוב 2005סהנעלמים

אח-ידיעותהרלן, קובן

-רונות 

ספרי חמד

קוב 2010סמעגל מכושף

אח-ידיעותהרלן, קובן

רונות

קוב 2005סההזדמנות האחרונה

קובמשכלהרלן, קובן -2013978-965סתישאר קרוב

545-666-0
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אח-ידיעותהרלן, קובן

-רונות 

ספרי חמד

קוב 2005סאל תגלה

,כנרתהרלן, קובן

ביתן-זמורה

דביר, 

קוב 2017סהטעות כולה שלך

קובמשכלהרלן, קובן 2008סתחזיקו חזק

,כנרתלינה, קוברבול

ביתן-זמורה

קוב -2013978-965סהילד במזוודה

552-651-6

קובמשכלניפר'ג, קוברן -2008978-965ססיפורים מהעריסה

482-520-7

קווכתראנה, קוואן 2010סהניחו לי

הקיבוץאבשלום, קווה

המאוחד

קוו 2002סבושות

קוועובד-עםאבשלום, קווה -2004.965-13סהמרפסת

1738-8

קווניר-אריהקייט, קווין 2018סהרשת של אליס

קוובית-אחוזתמתיו, קוויק רגעי המזל הקטנים

של אמא

2015ס

,כנרתמתיו, קווירק

ביתן-זמורה

דביר, 

קוו 20149789655528סמועדון החמש מאות
909

קוטעם עובד.מ. 'ג, קוטזי 2004ס'חייו וזמניו של מיכאל ק

קוטעובד-עם.מ. 'ג, קוטזי 2015סילדותו של ישו

קוטמשכללוסי, קוטס אטיקוס מספר

המיתולוגיה: הספורים 

היונית

-2006965-511י

785-5

קוךמסדהארנסטינה, קוך 1980נללה

הרמן, קוך

 

קוךכתר 2012סבית קיץ עם בריכה

הרמן, קוך

 

קוךכתר 20149789650722סאודסה סטאר

982

הרמן, קוך

 

קוךכתר 2010סארוחת הערב

קולהכורסאני'ג, קולגן 2019סחנות ספרים על
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קולסטימצקיאיאן, קולדוול -2005.965-236סעקרון הארבעה

538-6

ספריתדניאלה, פריש-קולוט

מעריב

קול התנין הקטן והאהבה

הגדולה

2005י

אמת שלפדריק, קולום

הלב

קול נאירלנד-מלך-בן

,כנרתלטישיה, קולומבני

ביתן-זמורה

קול -2018978-965סהצמה
566-758-5

קולביתן-זמורהויניפרד, קולי 1986נסבתא מקולגייט

מחברותמרתה, קולי

לספרות

קול 2001סרומן: הארכיבר 

קולעבריתמס'ג, קולינס :יוונית למתחילים 

סיפור אהבה

-2009978-965ס
7318-45-4

קולשחףקי'ג, קולינס 1986סההזדמנות

קולאגםטים, קולינס נקמה : 4ערפד חנאן 

זה כאן

2013נ

קולקוראיםטים, קולינס יומנו של יורמיוס

מקסימוס

2013נ

קולאגםטים, קולינס :ערפד חנאן כותב יומן 

לנצח יש-כי גם לחיים

רגשות

2011נ

קולאגםטים, קולינס זאב-נער: 3ערפד חנאן 

אוהב! - אבל זה כואב

ומתאכזב

2012נ

קולפןלארי, קולינס -2011978-965ס?האם פריז בוערת
545-324-9

קולשלגימקס אלן, קולינס 1995סעולם המים

,כנרתסוזן, קולינס

ביתן-זמורה

דביר, 

קול -2013978-965נגרגור והנבואה האפורה
552-583-0

,כנרתסוזן, קולינס

ביתן-זמורה

דביר, 

קול ואימת: (2)גרגור 

האבדון

-2014978-965נ

552-784-1

,כנרתסוזן, קולינס

ביתן-זמורה

דביר, 

קול :משחקי הרעב 

התלקחות

-2011978-965נ
517-933-0
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,כנרתסוזן, קולינס

ביתן-זמורה

דביר, 

קול עורבני: משחקי הרעב 

חקיין

2012נ

,כנרתסוזן, קולינס

ביתן-זמורה

דביר, 

קול 2010נמשחקי הרעב

אואן, קולפר

 

קולכנרת -2012978-965סמקורקף

552-389-8

אואן, קולפר

 

קולכנרת 2008נהאגדה על מרפי בטטה

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(5)ארטמיס פאול 

המושבה האבודה

-2009978-965נ
517-505-9

אואן, קולפר

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

קול האגדה על הילד הכי

רע בעולם

2013נ

אואן, קולפר

 

קולכנרת נ2009978-765-האגדה על קפטן קרואו
517-466-3

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(8)ארטמיס פאול 

השומר האחרון

2016נ

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(7)ארטמיס פאול 

תסביך אטלנטיס

-2013978-965נ

552-734-6

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(6)ארטמיס פאול 

פרדוקס הזמן

-2011978-965נ
517-928-6

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(2)ארטמיס פאול 

התקרית בקוטב הצפוני

2004נ

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(4)ארטמיס פאול 

המזימה של אופאל

2008נ

אואן, קולפר

 

קולכנרת :(3)ארטמיס פאול 

צופן הנצח

2006נ

אואן, קולפר

 

קולכנרת הרומן: ארטמיס פאול 

הגרפי

-2012978-965נ
552-306-5

אואן, קולפר

 

קולכנרת -2003.965-509נ(1)ארטמיס פאול 
372-7

קולניר-אריהכריס, קולפר :(3)ארץ האגדות 

אזהרת האחים גרים

2015נ

קולניר-אריהכריס, קולפר :(4)ארץ האגדות 

מעבר לממלכות

2016נ
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קולניר-אריהכריס, קולפר :(5)ארץ האגדות 

מסעותיו של הסופר

2017נ

קולניר-אריהכריס, קולפר :(2)ארץ האגדות 

שובה של הקוסמת

2014נ

קולניר-אריהכריס, קולפר קסם: (1)ארץ האגדות 

המשאלה

2013נ

ספריתעמוס, קולק

מעריב

קול 1995סבערך קלינט איסטווד

אח-ידיעותאוטו דב, קולקה

רונות

קול נופים ממטרופולין

המוות

2013ס

,כנרת'קי פרנץ'ג, קולר

ביתן-זמורה

קול -2003965-517יקוף אחד יותר מדי

106-X

קומעובד-עםאדם, קומן קולות של עשרות

רגליים זעירות צועדות

בכעס על אדמת כדור

הארץ

2013ס

הקיבוץכריסטינה, יני'קומנצ

המאוחד

קומ 2011סכשהלילה

תשעעורך, אוריאל, קון

נשמות

קון :ספר התשוקות 

סופרות

אמריקאיות-לטינו

כותבות ארוטיקה

2018ס

תשעעורך, אריאל, קון

נשמות

קון אונתולוגיית : Iמוזרים 

אימה, סיפורי פנטזיה

ומסתורין

2016ס

מחברותאפיניטי, קונאר

לספרות

קונ -2018978-965סשתיים

566-725-7

,כנרתאלי, קונדי

ביתן-זמורה

קונ -2012978-965ב(1)הבחירה 

552-205-1

,כנרתאלי, קונדי

ביתן-זמורה

קונ -2014978-965ב(3)המפנה 

552-821-3

,כנרתאלי, קונדי

ביתן-זמורה

קונ -2013978-965ב(2)הפריצה 

552-610-3

קונביתן-זמורהמילן, קונדרה 1994עמסה- צוואות נבגדות 

קונביתן-זמורהמילן, קונדרה 1998סזהות

קונביתן-זמורהמילן, קונדרה 1987סאהבות מגוחכות

קונביתן-זמורהמילן, קונדרה 1981סספר הצחוק והשכחה
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,כנרתקונלי קארן

ביתן-זמורה

דביר, 

קונ 2009סכלוב הלטאה

קונמודןמייקל, קונלי 2014סהנפילה

קונמודןמייקל, קונלי 2010סהמשורר

קונזמורהארתור, דויל-קונן נכלבם של בני בסקרויל

קונכתרארתור, דויל-קונן 1975נכלבם של בני בסקרויל

קונעמיחיארתור, דויל-קונן 1983נאגודלו של המהנדס

קונביתן-זמורהארתור, דויל-קונן תעלומת עמק בסקומב

עשרה-ועוד שתים: 

חקירות והרפתקאות

1985נ

קונביתן-זמורהארתור, דויל-קונן 1983נחותם הארבעה

,כנרתאביגיל, קונסטנטין

ביתן-זמורה

דביר, 

קונ 2014ס...ואז הגיעה פולט

קונספר לכלדין, קונץ 2008סשומר הראש

קוןמודןאן'צ, ונג'צ-קון 2012סשנות השפע

חלועלמהברברה, קונקלין 1990נני התאהבה'הקיץ שבו ג

קוסמודןאליזבת, קוסטובה 2006סההיסטוריונית

קופבבלדאגלס, קופלנד מעשיות : Xדור  

לתרבות מואצת

1995ס

קופמודןדאגלס, קופלנד 1995ספי אלוהים-החיים על

קופמסדהימס פנימור'ג, קופר 1970נגשושי

קופקוראיםימס פנימור'ג, קופר 2006נאחרון המוהיקנים

,כנרתגלן, קופר

ביתן-זמורה

דביר, 

קופ 2011סספריית המתים

קופדני ספריםרוז, קופר 2012נרכילות משירותי הבנות

קוץמשכלמרים, קוץ -2012978-965סעל רקע רומנטי

545-519-9

קוצענבלויליאם, קוצוינקל 1982יטי חבר מכוכב אחר-אי

קוראדםדיויד, קור ספורי לילה טוב

מרחוב סומסום

1984י
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אח-ידיעותזהבה, קור

-רונות 

ספרי חמד

קור 2002נצנחן וחצי

קורדבירפאול, קור -2010978-965פלפעמים
517-390-1

קורדבירפאול, קור 1994יהדג הקטן, כספיון

קורדבירפאול, קור 1992י?היכן העכבר 

קורלאורפאול, קור 1997יכספיון בסכנה

קורדבירפאול, קור 1995יהילד שאהב את הירח

קורדבירפאול, קור 1988יגן החיות הקסום

קורדבירפאול, קור המסע הגדול של

כספיון

1999י

קורדבירפאול, קור 1993יהפיל שרצה להיות הכי

קורדבירפאול, קור 1996יהשולטן שרצה לעוף

קוראופוסמיכאל, קורדי 1998סגן הנס

אח-ידיעותזיזו, קורדר

-רונות 

ספרי חמד

קור 2005נהקרקס: ילד האריות 

אח-ידיעותזיזו, קורדר

-רונות 

ספרי חמד

קור 2006נהמרדף- ילד האריות 

קורסלעמייקל, קוריטה 2014סהנביא

,זמורהחניף, קורישי

ביתן

קור 1993סהבודהה מהפרברים

קורביתן-זמורהחניף, קורישי -2009978-965סמשהו לספר לך

517-517-2

39מודןגורדון, קורמן צופן: (8) רמזים 39

הקיסר

2010נ

39מודןגורדון, קורמן 2010נתו קטלני: (2) רמזים 39

קורתו-ישראגידי, קורן 1979יהטיול לארץ התוים

הקיבוץישעיהו, קורן

המאוחד

קור 1992סהעומדים בלילות

קורשוקןאקה, קורניאוואן -2017978-965-19סיופי הוא פצע
1014-2
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קוריסודינוש, ק'קורצ 1978נבקיטנה

קורביתן-זמורהינוש, ק'קורצ 2000נקיטוש הקוסם

קורכתרינוש, ק'קורצ -המלך מתיא הראשון 

חלק ראשון

1988נ

קורכתרינוש, ק'קורצ -המלך מתיא הראשון 

חלק שני

1988נ

הקיבוץינוש, ק'קורצ

המאוחד

קור ק'פשיטת הרגל של ג

הקטן

1985נ

קורעובד-עםינוש, ק'קורצ 1969ניותם הקסם

קורינוקאינוש, ק'קורצ 2016נהמלך מתיא הראשון

קזכתרפנינה, קז יברלה ברלה אח גדול

קזכתרפנינה, קז 1999יברלה ברלה בוא לגן

קטועובד-עםאלינור, קטון 2016סהמאורות

קטועובד-עםאלינור, קטון -2011978-965-13סהחזרה
2218-1

קטלמטרגריס, קטלנו :ליאונרדו דיקפריו 

סיפורו של האליל

ההוליוודי

1998נ

קיבשבאקתרין, קיב 1999ימשהו אחר

קיבכתרקאזו, קיבואישי 2018נסופרנובה: (8)הקמע 

קיבכתרקאזו, קיבואישי -2016978-965-07נאור האש: (7)הקמע 

2519-8

קיבכתרקאזו, קיבואישי נסיך: (5)הקמע 

האלפים

2014נ

קיבכתרקאזו, קיבואישי המועצה: (4)הקמע 

האחרונה

2014נ

קיבכתרקאזו, קיבואישי קללת: (2)הקמע 

שומרת האבן

2012נ

קיבכתרקאזו, קיבואישי הבריחה: (6)הקמע 

מלוסיין

-2015978-965נ

072395-8

קיבכתרקאזו, קיבואישי שומרת: (1)הקמע 

האבן

-2012978-965-07נ

2154-1

קיבכתרקאזו, קיבואישי מחפשי: (3)הקמע 

העננים

-2013978-965-07נ
2154-1
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קיגמודןניקולה, קיגן 2010סלשחות

קידכנרתסו מונק, קיד 2015סהמצאת הכנפיים

קידכנרתסו מונק, קיד החיים הסודיים של

הדבורים

-2004.965-517ס
268-6

קידמשכלדקלה, קידר -2008978-965נשלומצי כותבת יומן

511-873-8

קידכנרתדקלה, קידר -2016978-965ני'ורג'ג

566-276-4

קידנדה'אגטרייסי, קידר -2009978-965סהרים מעבר להרים
91260-1-9

קיזאופוס'גרגורי ג, קיז  יחסים5בבילון 

עלייתו של: קטלניים 

בסטר

2000ס

קיזאופוס'גרגורי ג, קיז  ראשית אפלה5בבילון 

לידתו של חיל

הטלפתים

1999ס

ספריתמריאן, קיז

מעריב

קיז 2003ססושי למתחילים

קיזמטרמריאן, קיז הצד השלישי של

הסיפור

2005ס

קיזמטרמריאן, קיז 2010סאיזה גבר מקסים

קיזמטרמריאן, קיז 2007ס?יש שם מישהו

קייהכורסאאדם, קיי יומניו: זה הולך לכאוב 

הסודיים של רופא

מתמחה

-2019978-965ס

92666-9-2

ספריתטרי, קיי

מעריב

קיי 1995סשיר צללים

צלטנר'ליסבת, קייזר

ספרים

קטנ -2017978-965ירוזה פארקס
7362-48-8

צלטנר'ליסבת, קייזר

ספרים

קטנ -2017978-965יאמלין פנקהרסט

7362-49-5

קייפראגביירון, קייטי תמצית מתוך הספר

:לאהוב את מה שיש "

ארבע שאלות שיכולות

"לשנות חיים

ע

קייכנרתדובי, קייך -2013978-965נשנה באיזי

552-528-1
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קייכנרתדובי, קייך -2014978-965ימכונת הזמן של מקס

552-814-5

קייכנרתדובי, קייך 2011יהטיול הגדול של מקס

האנס, קיילסון

 

קייכתר 2011סקומדיה בסולם מינורי

האנס, קיילסון

 

קייכתר 2013סמותו של היריב

מחברותאיתן, קיינין

לספרות

קיי -2012978-965סאמריקה אמריקה

552-359-1

אליס, קייפרס

 

קיימודן 2008סחיים על דלת המקרר

קיןביתן-זמורהקרולין, קין 1990נמסתרי הנרות המשונים

קיןביתן-זמורהקרולין, קין 1990נמסתרי התליון השבור

קיןביתן-זמורהקרולין, קין 1990נמסתרי האלון החלול

קיןביתן-זמורהקרולין, קין 1988נמסתרי הרמז ביומן

קיןביתן-זמורהקרולין, קין מסתרי סמטת

הדרבניות

1988נ

קינמטריימס'ג, קינג ההזדמנות האחרונה

של ביל וורינגטון

2013ס

קינכתרלילי, קינג 2018סאופוריה

קינמודןסטיבן, קינג 2006ססלולרי

קינמודןסטפן, קינג 2005סדולורס קלייבורן

קינמודןסטפן, קינג 1994סדברים שצריך

קינמודןסטפן, קינג 1999סשק של עצמות

קינמודןסטפן, קינג 1993סמיזרי

קינמודןסטפן, קינג 2007ססיפורה של ליסי

קינמודןסטפן, קינג 2002סבית שחור

קינמודןסטפן, קינג 1997סהמשליטים

קינמודןסטפן, קינג 2003סמתוך הביואיק
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קינדביררוס, קינג לו ותקרת'מיכאלאנג

סיפורה: האפיפיור 

המופלא של הקפלה

הסיסטינית ושל הגאון

שצייר אותה

2006ע

קינמודןברברה, קינגסולבר 2012סהלקונה

קינהד ארציברברה, קינגסולבר 2001סתורת עץ הרעל

קינאדםאמילי פרל, קינגסלי 1984יעלילות עוגיפלצת

רלס'צ, קינגסלי

 

קינאוקיינוס 2011נילדי המים

קינספר לכלקאזה, קינגסלי ופיות: (4)אריק רקס 

הזעם

2012נ

קינספר לכלקאזה, קינגסלי  :(3)אריק רקס 

החיפוש אחר האמת

נ2011

קינספר לכלקאזה, קינגסלי עין: (1)אריק רקס 

הדרקון

2009נ

קינספר לכלקאזה, קינגסלי הסוד: (5)אריק רקס 

של אשונה

2013נ

קינספר לכלקאזה, קינגסלי בארץ: (2)אריק רקס 

המפלצות

נ2011

ף'ג, קיני

 

קינכנרת :(13)יומנו של חנון 

המלחמה הקרה

-2018978-965נ

566-800-1

ף'ג, קיני

 

קינכנרת -2019978-965ניומנו של חבר מושלם
566-924-4

ף'ג, קיני

 

קינכנרת  :(14)יומנו של חנון 

בית ההריסות

-2019978-965נ
574-037-0

ף'ג, קיני

 

קינכנרת :5יומנו של חנון 

עובדות החיים

-2011978-965נ

552-101-6

ף'ג, קיני

 

קינכנרת מכת: 6יומנו של חנון 

קור

-2012978-965נ

552-101-6

ף'ג, קיני

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

קינ 2010ניומנו של סרט

ף'ג, קיני

 

קינכנרת הצלע: 7יומנו של חנון 

השלישית

-2013978-965נ

552-631-8

ף'ג, קיני

 

קינכנרת הקש: 3יומנו של חנון 

האחרון

נ2009978-965-
517-551-6
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ף'ג, קיני

 

קינכנרת :8יומנו של חנון 

משחקי מזל

20149789655529נ

012

ף'ג, קיני

 

קינכנרת קיץ: 4יומנו של חנון 

קטלני

-2010978-965נ
517-765-7

ף'ג, קיני

 

קינכנרת  :(9)יומנו של חנון 

חופשה על גלגלים

2015נ

ף'ג, קיני

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

קינ  :2יומנו של חנון 

רודריק שולט

2009נ

ף'ג, קיני

 

קינכנרת :(10)יומנו של חנון 

קולות מהעבר

2016נ

ף'ג, קיני

 

קינכנרת :(12)יומנו של חנון 

יציאת חירום

2017נ

ף'ג, קיני

 

קינכנרת :(1)יומנו של חנון 

הביטאון של גרג הפלי

2008נ

ף'ג, קיני

 

קינכנרת  :(11)יומנו של חנון 

הכל או כלום

2016נ

הבט-משרדיצחק, קינן

חון

קינ שלושה סיפורים

ט"תשכ

1969ס

קינעובד-עםעמוס, קינן 1984סהדרך לעין חרוד

קינסירקיס. ררות, קינן 1987ינשיקות

קינסירקיס. ררותי, קינן 1993יאיטריות

קינלוקוסמייקה'ג, קינקייד -2016978-965סמקום קטן

92530-4-3

קיסזרקורשרה, (שטין)קיסנר  " :שושן העמק"הקוץ ב

תעלומה בירושלים

1985נ

קיפיבנהרודיארד, קיפלינג 1990יספורי ככה זה

קיפמודן- תמוז רודיארד, קיפלינג 1988יהסרטן ששחק עם הים

קיפמודןרודיארד, קיפלינג 2012נונגל'ספר הג

קיפאלומותרודיארד, קיפלינג 12: ספורי ככה וככה 

הסיפורים המופלאים

של קיפלינג

1992נ

קיפכנרתרודיארד, קיפלינג למה לנמר יש

?חברבורות

1987י

קיפמסדהרודיארד, קיפלינג נסיפור מחיי הודו: קים 
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קיפניר-אריהרודיארד, קיפלינג 2014נקים

קיפכנרתרודיארד, קיפלינג 1987י?למה יש לגמל דבשת

קיפספר לכללוין, קיפניס 2008פאליעזר והגזר

קיפספר לכללוין, קיפניס אריה גבור ועכבר

חור-בן

2013י

סטימצקילוין, קיפניס

תמוז

קיפ 1987יהדחליל

קיפזימזון' שלוין, קיפניס 1991יתול החתול

קיפמודן- תמוז לוין, קיפניס 1988יעזה פזיזה

אח-ידיעותארלס'צ, קיפר

-רונות 

ספרי חמד

קיפ 2015ימהפכה בחדר הילדים

קירחרגולמיכל, אפלבוים-קירזנר -2009978-965-13ססולמות וחבלים
2023-1

קירמודןנאטסואו, קירינו 2003סבריחה

קירשלגימרתה, קירקלנד 1999סהמהמר

קירקוראיםרוברט, קירקמן :(1)המתים המהלכים 

ימים עברו

2013נ

קישמשכלאפרים, קישון -2002.965-511סספר משפחתי
312-4

קישעובד-עםאפרים, קישון השועל בלול

התרנגולות

1973ס

קישחרגולמישל, קישקה דברים: הדור השני 

שלא סיפרתי לאבא

-2013978-965ס
560-001-8

קלאביתן-זמורהימס'ג, קלאוול 1982סמלך עכברוש

קלאביתן-זמורהימס'ג, קלאוול 2001ס'כרך א- שוגון 

קלאביתן-זמורהימס'ג, קלאוול 2001ס'כרך ב- שוגון 

,כנרתברוק, קלארק

ביתן-זמורה

דביר, 

קלא המדריך למצית בתי

כותבים בניו אינגלנד

-2010978-965ס

517-735-0

קלאביתן-זמורה'ויליאם ר, קלארק 2001עמין ומוות

,כנרתיעל טבת, קלגסבלד

ביתן-זמורה

דביר, 

קלג 2007סשוליית הקוסם
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,כנרתיעל טבת, קלגסבלד

ביתן-זמורה

טבת -2013978-965סנמר מעופף

552-723-0

קלדכתראמיליו, קלדרון -2009978-965-07סמפת היוצר

1712-4

קלודבירמאשה, קלו 1982ימחר אלך ללמוד

פיליפ, קלודל

 

קלומודן 2012סהנכדה של מר לין

פיליפ, קלודל

 

קלוסנדיק 2017סלא אנושיים

פיליפ, קלודל

 

קלומודן 2009סהדוח של ברודק

,כנרתקלון

ביתן-זמורה

דביר, 

קלו אישה אחת הולכת

לרופא

2008ס

קלימודןכריס, קליב 2011סדבורה קטנה

קליאהבותאליס, קלייטון -2017978-965סוולבנגר

7648-41-4

קליעובד-עםארנסט, קליין 20149789651324סשחקן מספר אחת

451

קליעובד-עםגלית, קליין הפכתי (כמעט)איך 

למלכת הכיתה

-2007965-13נ
1904-6

אח-ידיעותכריסטינה בייקר, קליין

רונות

קלי 2015סרכבת היתומים

,כנרתליסה, קלייפס

ביתן-זמורה

קלי -2017978-965סעונת החתונות

566-416-4

קליגרףקסנדרה, קלייר 2011בעיר של עצמות

קלימודןקסנדרה, קלייר 2017בגבירת חצות

קלימשכלאביעד, קלינברג נ2010978-965-איך בטלה המתמטיקה

545-031-6

קליגרףקסנדרה, קליר 2012בעיר של אפר

קליכתרבברלי, קלירי -2002.965-07נעולמה של רמונה

1071-

קליכתרבברלי, קלירי 1987נרמונה ואמה

קליכתרבברלי, קלירי 1979נהנרי וידידיו
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קליכתרבברלי, קלירי 1987נ8רמונה בת 

קליכתרבברלי, קלירי נרמונה ואביה

קליכתרבברלי, קלירי 1983נהנרי מחלק העתונים

קלמפןניפר'ג, קלמנט -978-965סתפילות לחטופות
545-888-6

קלמעובד-עםהאל, קלמנט 1981סשליחות כבדת משקל

קלנמודןטום, קלנסי 2012סנעול

קלסקוראיםאייל, קלס 2007סהכינור של רוקה

קלרכנרתאלינוער, קלר 2008י---אמא שלי היא הכי

קלרכנרתאלינוער, קלר -2004965-517י?למה רק כבשים

238-4

קםח"מטואחרים...מתיה, קם יום אחד ברחוב

ספר- סומסום 

הספורים של קיפי

י

קמחכתראלונה, קמחי -2012978-965-07סויקטור ומאשה

2045-2

קמחכתראלונה, קמחי 1999ססוזנה הבוכיה

קמחכתראלונה, קמחי :לילי לה טיגרס 

מלודרמה

-2004.965-07ס

1275-5

קמיכתרולדימיר, קמינר 2005סמוסיקה צבאית

קמפכנרתאנה, קמפ -2017978-965יהנסיכה הכי גרועה

566-403-4

קמפכנרתאנה, קמפ קרנפים לא אוכלים

פנקיק

-2012978-965י

552-358-4

קמפכנרתאנה, קמפ -2011978-965יכלבים לא רוקדים בלט

517-991-0

אגםאגםגי, קמפבל בכל: הישרדות - בנים 

בכל מקום, מצב

2010נ

קמפמודןמישל, קמפבל 2019סהבעל תמיד אשם

קמרתכלתולנטינה, קמריני סיפורה של: גרטה 

הילדה שרצתה להציל

את כדור הארץ

2019נ

קנאמודןקרל אובה, קנאוסגורד מוות במשפחה

(1המאבק שלי )

2014ס
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קנאמודןקרל אובה, קנאוסגורד 2016סגבר מאוהב

קנדאהבותאל, קנדי מחוץ (2)הטעות 

לקמפוס

-2019978-965ב

7648-65-0

קנדאהבותאל, קנדי -2019978-965ב(3)התוצאה 

7648-96-4

קנדאהבותאל, קנדי -2018978-965ב(1)העסקה 
7648-49-0

קנדכתרקלייר, קנדל 2014סהספר הזה הוא עליך

קנדסימניםכריס, קנדר -2019978-965סמשקלו של פסנתר
564-800-3

כלבדני ספריםשרון, קנדריק 2005יכלבים

קנוכנרתמישל, קנודסן 2008יאריה הספריה

קנזעובד-עםיהושע, קנז 2013סשירת המקהלה

הקיבוץיהושע, קנז

המאוחד

קנז 1995סמומנט מוסיקלי

קנזעובד-עםיהושע, קנז 1986סהתגנבות יחידים

קנזעובד-עםיהושע, קנז דירה עם כניסה בחצר

וסיפורים אחרים

-2008978-965-13ס

2046-0

קנטעובד-עםק'ג, קנט -2006965-13יאין דבר כזה- דרקון 
0473-1

קנטהכורסאהאנה, קנט -2014978-965ססיפורה של אגנס
545-726-1

הקבוץאברם, קנטור

-המאוחד 

ספרית

פועלים

קנט יחברות טובות

קנטסימניםיליאן'ג, קנטור -2018978-965סהמכתב האבוד
564-493-7

קנטכנרתשרון, קנטור -2014978-965יפופיק! זהירות

552-922-7

הקיבוץאיה, קניוק

המאוחד

קני 2017סרצון-ממלכת האי

קניתגיורם, קניוק הספור): נבלות 

(האמיתי

1997ס
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אח-ידיעותיורם, קניוק

-רונות 

ספרי חמד

קני -2018978-965ססבון

564-581-1

אח-ידיעותיורם, קניוק

רונות

קני 2014סמלאכים

אח-ידיעותיורם, קניוק

רונות

קני 2012סבא בימים

קניעובד-עםיורם, קניוק 1966סחימו מלך ירושלים

קנימסדהיורם, קניוק 1987סמות העיר סיפורים

קניכנרתיורם, קניוק 1983סכמו סיפורים

הקיבוץיורם, קניוק

המאוחד

קני 1992ספוסט מורטם

הקיבוץיורם, קניוק

המאוחד

קני 2001סהמלכה ואני

ספריתיורם, קניוק

מעריב

קני 1987סבתו

קנימשכליורם, קניוק -2010978-965סח"תש

482-871-0

קנימשכליורם, קניוק 2009סהיהודי האחרון

קנימשכליורם, קניוק -2007965-482סעל החיים ועל המוות
461-2

הקיבוץיורם, קניוק

המאוחד

קני 1995סטייגרהיל

קניעמיקםיורם, קניוק סאדם בן כלב

קניכתרמייקל, קנינגהם -2006965-07סעשבי פרא

1453-7

קניכנרתקניסטר לילי המכשפה

בעקבות האוצר האבוד

2008נ

קסטכנרתק"פ, קסט -2014978-965נרדופה: 5בית הלילה 
552-907-4

קסטכנרתק"פ, קסט -2013978-965נסוררת: 4בית הלילה 
552-258-7

קסטכנרתק"פ, קסט -2012978-965ננבחרת: 3בית הלילה 

552-258-7

קסטכנרתק"פ, קסט -2010978-965ננבגדת: 2בית הלילה 
552-066-8
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קסטכנרתק"פ, קסט -2010978-965נמסומנת: 1בית הלילה 

517-900-2

הקיבוץאורלי, בלום-קסטל

המאוחד

קסט 2015סהרומאן המצרי

קסטכתראורלי, בלום-קסטל -2000.965-07סרדיקלים חופשיים

0909-6

הקיבוץאורלי, בלום-קסטל

המאוחד

קסט 2006סרומאן: טקסטיל 

הספריהאורלי, בלום-קסטל

החדשה

קסט 2010סחיי חורף

,כנרתאורלי, בלום-קסטל

ביתן-זמורה

דביר, 

קסט עם אורז לא מתווכחים

מבחר סיפורים: 

2004-1987

-2004.965-517ס
206-6

קסטביתן-זמורהאורלי, בלום-קסטל 1993סרצוניים-סיפורים בלתי

קסטביתן-זמורהאורלי, בלום-קסטל 1990סהיכן אני נמצאת

קסטביתן-זמורהקרלוס, קסטנדה 1987עמשנתו של דון חואן

קסטאחיאסףאריך, קסטנר דני רוכב:  במאי או35

אל הים הדרומי

1967נ

קסטאחיאסףאריך, קסטנר 1988נאמיל והתאומים

קסטאחיאסףאריך, קסטנר נהכתה המעופפת

קסטאחיאסףאריך, קסטנר 1982נאורה הכפולה

קסטביתן-זמורהאריך, קסטנר 1985סשלושה גברים בשלג

קסטאחיאסףאריך, קסטנר 1982נפצפנת ואנטון

קסטאחיאסףאריך, קסטנר 2005נפצפנת ואנטון

קסלמטרדיוויד, קסלר 2012ס שעות15

קסלמודןקלייב, קסלר 2007סנחש ארסי

קפוכתרטרומן, קפוטה ס'ארוחת בוקר בטיפני

נובלה קצרה ושלושה: 

סיפורים

-2009978-965-07ס
1676-9

קפוכתרטרומן, קפוטה 2009סבדם קר

אח-ידיעותו'מנג, קפור

-רונות 

ספרי חמד

קפו 2009סהמהגרת
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קפומשכלו'מנג, קפור -2007965-482סבית

532-0

הקבוץורוניק, קפלן

-המאוחד 

ספרית

פועלים

קפל י!זאב! זאב

קפלמודןלארס, קפלר 2011סהמהפנט

,כנרתקרוליין, קפנס

ביתן-זמורה

קפנ 2016סאת

,כנרתקרוליין, קפנס

ביתן-זמורה

קפנ -2017978-965סגופות מוסתרות

566-614-4

קפקכרמלפרנץ, קפקא 2014סמכתבים אל מילנה

קציעובד-עםאהרן, קציר 1973עבכור המהפכה

ספריתיהודית, קציר

-פועלים 

הקבוץ

המאוחד

קצי 2006965-02-030ילשחרר את הפיות

(מתוקן)- 6

הקיבוץיהודית, קציר

המאוחד

קצי למאטיס יש את

השמש בבטן

1995ס

הקיבוץיהודית, קציר

המאוחד

קצי :מגדלורים של יבשה 

שלושה סיפורי מסע

1999ס

הקיבוץיהודית, קציר

המאוחד

קצי 2013סצילה

קרביתן-זמורהודית'ג, קר 1985נמי גנב את השפן הורוד

קראאודיסיאהון'ג, קראולי 2005נגדול, קטן

ניקול, קראוס

 

מחברות

לספרות

קרא 2005סתולדות האהבה

ניקול, קראוס

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

קרא 2008סאדם נכנס לחדר

קראכתראורלי, וינר-קראוס -2009978-965-07סזאבים בשלג

1717-9

קראכתראורלי, וינר-קראוס 2008סנחיתת חירום

אח-ידיעותאורלי, וינר-קראוס

-רונות 

ספרי חמד

קרא המדריך לשוברות

הלבות

-2017978-965ס

564-355-8
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קראמשכלאורלי, וינר-קראוס -2002.965-511סאהבה לפי הספר

062-1

,כנרתאורלי, וינר-קראוס

ביתן-זמורה

דביר, 

קרא 2005סמחול הפלמינגו

,כנרתאורלי, וינר-קראוס

ביתן-זמורה

דביר, 

קרא 2007סדיוקן הונגרי

קראמשכלאורלי, וינר-קראוס 1997סהתרוממות

קראביתן-זמורהאורלי, וינר-קראוס 2006סהמערבולת

קראכתראורלי, וינר-קראוס 2012סמאושרת בדרכה

קרבשוקןפילאר לוזאנו, קרבאיו נ2009978-965-19-לא פשוט להיות ילד

0769-2

אשר, קרביץ

 

אח-ידיעות

רונות

קרב 2007סהכלב היהודי

אשר, קרביץ

 

אח-ידיעות

-רונות 

ספרי חמד

קרב סמל ראשון מוסטפא

רבינוביץ

2008ס

אשר, קרביץ

 

קרבכתר 2012סבומרנג

קרבכנרתלורי, קרבס 2008ייצאנו לספארי

קרבכתררימונד, קרבר 1987סדבר קטן וטוב

קרויניבונתן'ג, קרול סיפור: רוח הרפאים

אהבה

2011ס

קרוכתרטורסטן, קרול 2008סקליסטו

קרומודןלואיס, קרול הרפתקאותיה של

אליס בארץ הפלאות

2012נ

תשעלואיס, קרול

נשמות

קרו ,להתבטל, לחשוב

לטייל

2017ס

הקיבוץלואיס, קרול

המאוחד

קרו ומה: מבעד למראה 

אליס מצאה שם

1999נ

/שבא לואיס, קרול

ספרית

מעריב

קרו מסכת: ציד הסנרק 

יסורים בשמונה צירים

1989נ

קרויזרעאללואיס, קרול 1968נעליסה בארץ הפלאות
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ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:54:57

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

אח-ידיעותלואיס, קרול

רונות

קרו :אליס בארץ הפלאות 

נפילה לתוך מאורת

הארנב בנסח מודרני

2014י

קרועם-אורלי, קרול 2000עילדי האינדיגו

ספ-ידיעותמעבדת, ננסי, קרוליק

רים

בוב -2006965-7256יחלומות גלידה
07-0

קרועצמיתגיא, קרום -2018978-965יהקסם שקורה בלילות

572-617-6

קרועובד-עםיצחק, קרונזון 1991סמי מקבל את בלגיה

קרושבאיצחק, קרונזון 1985סאמא שמש ומולדת

קרונירםדונה, קרוס וולפולק 1998סהאפיפיורית יוהנה

ספריתקוין, הולנד-קרוסלי

מעריב

קרו 2004נאבן הראייה: ארתור 

קרודני ספריםאורה, קרופיק 2013נחברות עם שחר

קרומשכלקרטר, קרוקר -2013978-965נהגוליבר האחרון

545-620-2

קרחמודןשגב דליה-קרח פספור על ניב וטרקטורון

,כנרתאימרה, קרטס

ביתן-זמורה

דביר, 

קרט 2007סהשליח; סיפור בלשי 

קרטמטרפיליפ, קרטר 2013סמזבח העצמות

אלפכנרתמעבדת, קרן, קרידר 1993יאלדין ומנורת הפלאים

קריהד ארצימייקל, קרייטון 2000סזמן-קו

ספריתמייקל, קרייטון

מעריב

קרי 1997סחקירה- תאונה אווירית 

קריכנרתים'ג, קרייס 2000סארבעים ימי תענית

קריביתן-זמורהקאלב, קריספ מי יעצור את אייבי

?פוקט

-2018978-965נ

566-814-8

שרון', קריץ

 

קרימאי-טל 2008נפעימות הלב

שרון', קריץ

 

אח-ידיעות

רונות

קרי 2000נשני ירחים

שרון', קריץ

 

קרימשכל -2004.965-511נהתלבלבות

496-1
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שרון', קריץ

 

קרימשכל -2005.965-511נרובי הולר

629-8

קרימעריבמייקל, טון'קריצ 1988סכדור

ספריתאריק, קרל

פועלים

קאר 1988פהזחל הרעב

קרלמודןק'ג, קרלי 2009סהאוסף

קרלביתן-זמורהגלית דהן, קרליבך -2010978-965סאחותי כלה והגן נעול

517-840-1

,כנרתגלית דהן, קרליבך

ביתן-זמורה

דביר, 

קרל -2013978-965נ(1)ערפילאה 
552-711-7

,כנרתגלית דהן, קרליבך

ביתן-זמורה

דביר, 

קרל שובו: (2)ערפילאה 

עשר-של פי

-2015978-965נ

566-141-5

קרלביתן-זמורהגלית דהן, קרליבך -2014978-965סקצה

552-752-0

קרלכתרעזריאל, קרליבך 2014סהודו יומן דרכים

קרמביתן-זמורהדני, קרמן מדריך לילד: רומא 

המטייל

2000נ

שמימסדהדני, קרמן 1987י?איפה

שמימסדהדני, קרמן 1987י?מה

קרמאגםדני, קרמן האם חתולי הוא באמת

?כזה

2010י

שמימסדהדני, קרמן 1987י?מתי

ספריתדני, קרמן

מעריב

קרמ ספר המפלצות השלם

מפלצולוגיה כללית: 

למתחילים ולמתקדמים

1991י

39.4מודןפטריק, קרמן :המשימה: (2)בגידה 

הינדנבורג

2018נ

39מודןפטריק, קרמן המעגל: (5) רמזים 39

השחור

2011נ

קרממשכלעדנה, קרמר -2001.965-511ידרקולי של דותן
013-3

קרןמסדהרבקה, קרן ספורו: בעל החלומות 

של יוסף

1983י
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קרנעובד-עםרבקה, קרן 1990סטעם הדבש

קרןשוקןרבקה, קרן 1986נקיץ מאושר, קיץ עצוב

קרןעובד-עםרבקה, קרן 1973ניומנה של נערה: קטי 

קרןמסדהרבקה, קרן 1990נרותי שמוטי

קרןמסדהרבקה, קרן ספורה של: נופר 

שחפית ים

1982י

קרנמודןודית'ג, קרנץ 1989סעד שניפגש שנית

,כנרתסאנה, קרסיקוב

ביתן-זמורה

קרס 2017סהפטריוטים

קרסבבללאסלו, קרסנהורקאי 2017סתוגת ההתנגדות

קרסבבללאסלו, קרסנהורקאי -2011978-965סמלחמה ומלחמה

512-213-8

קרקכנרתדניאל, קרק -2011978-965יעכבר הספריה
552-163-4

ספריתלורנצו, קרקטרה

מעריב

קרק 1996סישנונים

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת -2010978-965ספתאום דפיקה בדלת

517-668-1

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת -1998.965-07סהקייטנה של קנלר
0786-7

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת -2018978-965סתקלה בקצה הגלקסיה
566-697-7

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת 2015ילשבור את החזיר

קרתאתגר, קרת גור חתול אדם ארך

שער

י

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת 2002סצנורות

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת 2002סאניהו

קרתכנרתאתגר, קרת -2017978-965יהממלכה הקטנטנה

566-340-2

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת 2000יאבא בורח עם הקרקס

קרתביתן-זמורהאתגר, קרת 1994סר'געגועי לקיסינג

קשוכתרסייד, קשוע -2010978-965-07סגוף שני יחיד

1838-1
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קשתיבנהמטעמה, קשתי 1984ניומן של בת: ענת 

סוסכתרטיש, ראבי כמה: הכי יבש שיש 

דברים על המדבריות

החמים והמדבריות

הקרים

2014י

ראוכתראורנה, ראובן 2016סהמכתב

הקבוץאהרן, ראובני

/המאוחד 

כתר

ראו 1987סעד ירושלים

,כנרתרוית, ראופמן

זמורה

ראו -2019978-965סלרגל הנסיבות

566-891-9

ראנשלגיי'קאת, ראנג 1999סאהבה בשחקים

ראנמזרחי' מאיין, ראנד סאנו החיים

,כנרתאיין, ראנד

ביתן-זמורה

דביר, 

ראנ 2012סכמעיין המתגבר

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(10)יומני החנונית 

סיפורים מהחיים של

ממש-דוגיסיטר לא

מושלמת

2019נ

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(5)יומני החנונית

סיפורים מהחיים של

מ-לא-יודעת-הכל-גברת

חכמה-מש

2012נ

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(4)יומני החנונית 

סיפורים של נסיכת

קרח לא ממש מלכותית

2014נ

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(2)יומני החנונית 

סיפורים מהחיים של

ילדת מסיבות לא כל

כך מקובלת

2013נ

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(1)יומני החנונית 

סיפורים מהחיים

ממש מדהימים-הלא

2012נ

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(7)יומני החנונית 

סיפורים מהחיים של

כוכבת טלוויזיה לא

כך זוהרת-כל

2017נ
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ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :יומני החנונית 

זה בדיוק! אומייגאד

!היומן שרציתי

2017נ

ראסספר לכלל רנה'רייצ, ראסל :(6)יומני החנונית 

סיפורים מהחיים של

שוברת לבבות

שמחה-ממש-לא

2016נ

סוסכתרטיש, רבי -2013978-965-07יעד לחלל ועד בכלל
2077-3

רבימטרמרים, רבי 2012סדלהי

רביביתן-זמורהעידן, רבי 1995סשישים מילגרם פרוזאק

רביעובד-עםדורית, רביניאן 2014סגדר חיה

רביעובד-עםדליה, רביקוביץ -2012978-965-13יעל זנבה של ארנבת

2195-5

רביעובד-עםדליה, רביקוביץ מוות במשפחה

עשר סיפורים-שנים

ומסה

1977ס

רביכתרדליה, רביקוביץ יאמא מבולבלת

רגבקסתמנחם, רגב :אק בישראל 'קורצ

סיפורים אמתיים שלא

היו ולא נבראו

-1992965-398ס

006-8

רגבשרברקמתי, רגב 1982יהחתול שאהב עכברים

רגןכתרנעמי, רגן 1998סבת יפתח

,כנרתנעמי, רגן

ביתן-זמורה

דביר, 

רגן -2012978-965סכמיהה לעדן

552-459-8

,כנרתנעמי, רגן

ביתן-זמורה

דביר, 

רגן -2011978-965סהשיר העשירי

552-009-5

רגןכתרנעמי, רגן -1999.965-07סבידך אפקיד רוחי
0838-3

רגןכתרנעמי, רגן -2001.965-07ססיפור אמריקאי
0988-6

רגןכתרנעמי, רגן 1996סאישך תשוקתך-ואל

רגןכתרנעמי, רגן 1997סעקדת תמר

רגןכנרתעקיבא, רגן 2011סעל גג הסופה
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,כנרתדולורס, רדונדו

ביתן-זמורה

רדו -2018978-965ססודו של המרקיז

566-778-3

רדמאהבות.א. 'ג, רדמרסקי -2018978-965סקצה הסוף

7648-565

רדפאופוסימס'ג, רדפילד :התובנה העשירית 

לאחוז בחיזיון

1996ע

רדפאופוסימס'ג, רדפילד 1995עהנבואה השמיימית

גרומשכלפרי'ג, רואו קללת: גרוויטי פולס 

אוצר שודדי הזמן

-2019978-965נ

568-016-4

הקיבוץאמיליה, רואי

המאוחד

רוא על ילדה: סיפור אחר 

בדניה הכבושה

נ

רובכתרגרהם, רוב היסטוריה: פריזאים 

הרפתקנית של פריז

-2012978-965-07ע

2003-2

רובכתרגרטשן, רובין ,או: פרויקט האושר 

מדוע ביליתי שנה

שלמה בנסיונות לשיר

ובאופן... כל בוקר

כללי ליהנות יותר

מהחיים

-2011978-965-07ס

1874-9

הקבוץיצחק, רובין

המאוחד

רוב האיש שלא שרף את

קפקא

-2019978-965-02ס
0945-2

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2018פחגיגה באמבטיה

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2017פחלום על שלחן כחל

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2014פמפלצות ופרות

אמי, רובינגר

 

רובכתר -2006965-07פעודד עובד ועובד ועובד
1488-

אמי, רובינגר

 

רובכתר כובע מקסים כובע עם

פסים

-2012978-965-07פ

2093-3

אמי, רובינגר

 

רובכתר -2011978-965-07פאנחנו מטילים

1891-6

אמי, רובינגר

 

רובכתר -2010978-963-07פתזמורת מפלצות הקצב
1846-6

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2015פהאריה שלי
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אמי, רובינגר

 

רובכתר -2007965-07פ!אין אריות כאלה

1555-

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2014פמפלצות ופרות

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2006פבובי בוא בובי לך

אמי, רובינגר

 

רובכתר -2007965-07פ!אין אריות כאלה

1555-

אמי, רובינגר

 

רובכתר העכבר שקפץ על

הראש של כלם

2014פ

אמי, רובינגר

 

רובכתר 2016פטמבלולים

אמי, רובינגר

 

רובכתר -2008978-965-07פפילים בכל הצבעים

1631-8

אמי, רובינגר

 

רובכתר -2004.965-07פפשפש מתלבש

1277-1

רובמזרחי' מהרולד, רובינס סהאיש ללא כוכב

רובמזרחי' מהרולד, רובינס סאהבת זר

רובמזרחי' מהרולד, רובינס ססמטאות החיים

רובשלגיהרולד, רובינס 2001סהסוד

רובביתן-זמורהיל'ג, רובינסון 1979ססוזאנה של חצות

רוב Uמוניקה, רובינסון 2018סאל דיאבלו

רובאופוסקים סטנלי, רובינסון 1999סמאדים הירוק

רובביתן-זמורהאמנון, רובינשטין -2010978-965סאהבות אסורות

517-905-7

זמור-כנרתגרגורי דיויד, רוברטס

דביר-ה

רוב -2017978-965סצל ההר

517-479-3

זמור-כנרתגרגורי דיויד, רוברטס

דביר-ה

רוב -2009978-965סשאנטראם

517-479-3

רובאגםדיויד, רוברטס האם זה! - פאאאף

?אסף, אתה

2006י

רובשלגינורה, רוברטס 2000סאהבה בכדור הבדולח

רובשלגינורה, רוברטס 1999סכוכב לכוד

רובשלגינורה, רוברטס 1999סכוכב נסתר
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רובכנרתטירי, רוברכט אני רוצה לחזר לבטן

של אמא

2009י

רוגכנרתאויגן, רוגה 2015סבזמנים של אור דועך

רודכרמלמרסה, רודורדה -2007978-965סכיכר היהלום

407-820-7

רודמודןעופרה, רודנר 2006סהמירוץ לאביב

רודקוראיםמורגן, רודס 2015נרדת החשכה

רודקוראיםמורגן, רודס 2013נאביב המורדים

רודקוראיםמורגן, רודס 2013ננפילת הממלכות

רודאגםאני'ג, רודרי 2007יליסה בארץ האגדות

רודאגםני'ג, רודרי 2008י---מה צריך בשביל

רודאגםני'ג, רודרי 2009יספורי טלפון

רודגווניםאריה, רודריגז -2012978-965סהבית בעיירה

534-358-8

רודכתרדבורה, רודריגז בית הקפה הקטן של

קאבול

2012ס

רוהדני ספריםאלי, רוה 1998נספורי השכונה

ספריתאלי, רוה

פועלים

רוה -1999.965-04נשעיה המשוגע
2416-4

רוה10מדיה בועז, רוה 2017סבין הגלים

,כנרתהווארד, רוהן

ביתן-זמורה

דביר, 

רוה 2005סהמצליחן

דני, רווה

 

אח-ידיעות

רונות

רוו 2008נהקוסם הגידם

דני, רווה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

רוו -2013978-965נהטיפש האחרון

552-709-4

דני, רווה

 

רוומשכל החופש הגדול וצרות

היומן של איתן: אחרות 

-2001.965-448נ
859-0

דני, רווה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

רוה -2011978-965נ?איפה פה זה אנגליה
517-927-9

רוזמודןר'הת, רוז המוזיאון לאהבה

מודרנית

2019ס
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רוזיד ושםלישה, רוז :הצבעונים אדומים 

ספורה של צעירה

יהודייה במחתרת

בהולנד

נ

,כנרתמירי, רוזובסקי

זמורה

רוז -2019978-965יכלם פה עכשיו

566-992-3

רוזכנרתמירי, רוזובסקי רוני מקרוני פוגשת

צפרדע

2005נ

רוזכנרתמירי, רוזובסקי רוני מקרוני לא אוהבת

חבורות

-2010978-965נ

517-782-4

,כנרתמירי, רוזובסקי

ביתן-זמורה

דביר, 

רוז רוני מקרוני לא רוצה

שום חוג

2006נ

רוזכנרתמירי, רוזובסקי רוני מקרוני וסבא

אליעזר

2005נ

רוזביתן-זמורהמירי, רוזובסקי -2009978-965ספעם בחיים
517-419-9

רוזביתן-זמורהמירי, רוזובסקי 2017סכמו לשבור אור

רוזעובד-עםמירי, רוזובסקי 2002סכל הדרך הביתה

רוזביתן-זמורהמירי, רוזובסקי 2005סכמעט, אותה האהבה

רוזמשכלא, רוזין -1999.965-448סמשפט פיקטיבי
555-9

רוזעובד-עםיעל, רוזמן 1989נהמצחיקה עם העגילים

ספריתבילי, רוזן

מעריב

רוז 1992נהמלחמה של אנדי

אח-ידיעותלוסי, רוזן

רונות

מינ יחי המלך-המיניונים

!בוב

2015י

רוזכתרכנרת, רוזנבלום -2012978-965-07ססיפור אהבות

2047-6

,כנרתעמליה, רוזנבלום

ביתן-זמורה

דביר, 

רוז 2014נזאת עם הכתם השחור

רוזעובד-עםסטיבן, רוזנברג פיצוח: התא שהשתנה 

מסתרי הסרטן

1994ע

רוזשרשרת.צ, רוזנברג ימעגל השנה
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רוזכתררוביק, רוזנטל המסע המפלא לארץ

המלים

-2011978-965-07נ

1958-6

ספריתרוביק, רוזנטל

פועלים

רוז חייו: צעקה שקטה 

ומותו של ערן שחם

1987ס

רוזכתררוביק, רוזנטל המסע המפלא לאחזת

לא הגדולה

-2012978-965-07נ

2089-6

רוזכתרדוידי, רוזנפלד -2013978-965-07יהארנב שרצה להיות עץ
2141-1

רוזמשכלאורן, רוזנשטין :מזל טוב אתה בהיריון 

המדריך של הגברים

לאבא החדש

-2006965-482ע

227-

יהושע.א, רוטגרס

יק'צ'צ

רוט שבעה): שירת הילדים 

(מעפילים צעירים

נ

רוטאבנר, רוטנברג 1988יהפילים בים

רוטדני ספריםיעל, רוטנברג :קל להצליח במבחן 

מדריך ללמידה

,הדרכה. למבחנים

.טיפים ועצות, כללים

2014נ

ספריםיעל, רוטנברג

טובים

רוט 2009נהעין הקסומה

רוטמשכלליאת, רוטנר -2006965-482נלנצח בגדול
339-

אח-ידיעותליאת, רוטנר

-רונות 

ספרי חמד

רוט -2007965-482נהרמת מסך

574-0

רוטמשכלליאת, רוטנר -2005.965-511נתנו לגדול בשקט

858-4

אח-ידיעותליאת, רוטנר

רונות

רוט 2012נהחווה המסתורית

אח-ידיעותליאת, רוטנר

-רונות 

ספרי חמד

רוט 2008נמעורב ירושלמי

רוטמשכלליאת, רוטנר -2003.965-511נקיץ אחד ביחד
359-0

רוטמשכלליאת, רוטנר נ2010978-965-קסם הקמע- מאלאדר 

545-006-4

רוטדני ספריםליאת, רוטנר נער: מיקו בל 

השיקויים

2015נ
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רוטפןהאנה, רוטשילד 2016ססבירות האהבה-אי

,כנרתאנורדה, רוי

ביתן-זמורה

דביר, 

רוי אטלס של כמיהות

אבודות

-2010978-965ס

517-737-4

רויביתן-זמורהארונדהטי, רוי 1998סאלוהי הדברים הקטנים

רויעצמיתקטי, רויטמן הספר שלא: דפדף 

ידע לקרא

2014י

רויכתרביארנה, רויטר -2009978-965-07סהשקרן מאומבריה
1745-2

עליית.קיי. יי'ג, רולינג

.הגג

אח-ידיעות

.רונות

חמד-ספרי

רול הפשעים של

התסריט: גרינדלוולד 

המקורי

-2019978-965נ

564-870-6

.עלית הגג.קיי. יי'ג, רולינג

אח-ידיעות

.רונות

חמד-ספרי

רול -2019978-965נמעשיות בידל הפייטן

201-001-8

רולפרוזה.קיי. יי'ג, רולינג והנסיך: (6)הארי פוטר 

חצוי הדם

-2006965-482נ

231-8

אח-ידיעות.קיי. יי'ג, רולינג

-רונות 

ספרי חמד

רול וגביע: (4)הארי פוטר 

האש

2001נ

רולמשכל.קיי. יי'ג, רולינג :(3)הארי פוטר 

והאסיר מאזקבאן

-2000.965-448נ

880-9

רולמשכל.קיי. יי'ג, רולינג :(7)הארי פוטר 

ואוצרות המוות

-2007978-965נ

482-635-8

רולפרוזה.קיי. יי'ג, רולינג ומסדר: (5)הארי פוטר 

עוף החול

2003נ

רולפרוזה.קיי. יי'ג, רולינג וחדר: (2)הארי פוטר 

הסודות

2000נ

ספ-ידיעות.קיי. יי'ג, רולינג

רים

רול והיכן: חיות הפלא 

למצוא אותן

2017נ

רולפרוזה.קיי. יי'ג, רולינג ואבן: (1)הארי פוטר 

החכמים

2001נ

ספרי.קיי. יי'ג, רולינג

עליית הגג

רול הארי פוטר והילד

חלקים: המקולל 

ראשון ושני

2016נ
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רולכתראיימי, רולנד 2015סמילים של אחרים

גיורא, רום

 

ספ-ידיעות

רים

רום 2008סצבעוני ארבע

זמור-כנרתיונת, רום

דביר-ה

רום -2019978-965סנחובש

566-930-5

נועה, רום

 

רוםרימונים :החיים החדשים שלי 

המעבר: ספר ראשון

2013נ

נועה, רום

 

רוםרימונים מצווה זה-עד הבת

יעבור

2008נ

נועה, רום

 

רוםרימונים :החיים החדשים שלי 

הסיפור: ספר שלישי

האמיתי

2015נ

נועה, רום

 

רוםרימונים 2011נתראו אותם

נועה, רום

 

רוםרימונים נ2010כמה שאת נהדרת

רומביתן-זמורהצפורה, רומן שישא בעלי תפוח

אלעד אשה-דבורה גנני

בקהיר

1998ס

רון.מיכל ל, רון י?היום כבר מחר

רוןעובד-עםעורך, משה, רון :מה הסיפור שלך 

סיפורים קצרים

אמריקאיים משנות

70- וה60-ה

-1995965-13ס

0897-4

רונכתרגילה, רונאל המדריך: טבעי ללדת 

המקיף להריון ולידה

ולימים שאחרי

2002ע

,כנרתיאנג'ג, רונג

ביתן-זמורה

דביר, 

רונ -2012978-965סטוטם הזאב
552-315-7

רונבית-אחוזתני'ג, רוני -2010978-965סבבטן הלווייתן

7340-58-5

רונמודןסאלי, רוני 2019סאנשים נורמלים

חלועלמהיעל, לרר-רון 1993נ'כל האמת על נועה ב

רונרימוניםעדית, סתר-רונן מתן הסקרן חוקר את

גוף האדם

2010י
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רונביתן-זמורהון'ג, רונסון 2010סגברים שבוהים בעזים

רוןמודןגלילה, פדר-רון :להיות מאומצת 

(סיפורה של אבישג)

2013נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם מי: או (10)י 'ינג'ג

מפחד מדודו

1985נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם הצמה: או (21)י 'ינג'ג

של דן

1988נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(1)סירת המדע 

הקרב נגד

הסטרפטוקוק הרשע

2005נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :3.חוק מס: השקופים 

!אל תצטיין

2013נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם חליה: או (2)י 'ינג'ג

ללא סיסמא

1981נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :2.חוק מס: השקופים 

!אל תתאהב

2012נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם אקדח: או (44)י 'ינג'ג

אמיתי בערמת גרוטאות

1995נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן שוד: או (51)י 'ינג'ג

השוקולד הגדול

2000נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(11)סירת המדע 

הפריצה לבנק המעלות

2007נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מיסתורין: (26)כסח 

ברובע הארמני

2000נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם שומרי: או (25)י 'ינג'ג

השכונה

1989נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם חפץ חשוד: (21)כסח 

תקוה-במרכז פתח

1994נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם חבורת ידיעת הארץ

תעלומת החלצות: (4)

הגנובות

2008נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם חבורת: או (23)י 'ינג'ג

הזבל המסתורית

1988נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(19)סירת המדע 

המדוזה המכשפת

2009נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(3)סירת המדע 

הבריחה מכח המשיכה

2005נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(4)סירת המדע 

הרפתקה אטומית

2005נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם :או (24)י 'ינג'ג

תעלומת המכתבים

הפתוחים

1989נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(2)סירת המדע 

מבצע ברק ורעם

2005נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורו]להיות מקצועי 

[של אופיר

2010נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ויהי: 52מנהרת הזמן 

בימי אחשוורוש

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :51מנהרת הזמן 

הספר הלבן

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן אסון: 55מנהרת הזמן 

מעלות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן נחש: 53מנהרת הזמן 

צפע

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :25מנהרת הזמן 

פעולות התגמול

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן אסיר: 26מנהרת הזמן 

ציון

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :24מנהרת הזמן 

הפרטיזן על הסוס

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :57מנהרת הזמן 

מלחמת השפות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן להיות מתוחכמת

[סיפורה של סתיו]

2011נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורו]: להיות בריא 

[של ירון

2011נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :63מנהרת הזמן 

הגדוד העברי

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :62מנהרת הזמן 

מזימת הרצח של

המלך הורדוס

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :61מנהרת הזמן 

סופות בנגב

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :60מנהרת הזמן 

גבורת מצדה

נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :54מנהרת הזמן 

השומר החדש

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :58מנהרת הזמן 

מלאכים עולים ויורדים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורו]: להיות נחוש 

[של נבו

2011נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מרד: 19מנהרת הזמן 

גטו ורשה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :56מנהרת הזמן 

המרגל שלנו בדמשק

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :33מנהרת הזמן 

הקרב על נהרים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :21מנהרת הזמן 

מחלקת הישע נכנסת

לצפת

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :27מנהרת הזמן 

המהנדס שהאיר את

הארץ

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ליל: 23מנהרת הזמן 

ההלקאות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן בן: 59מנהרת הזמן 

עניים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן להיות בת יחידה

[סיפורה של גל]

2010נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :47מנהרת הזמן 

אולימפיאדת מינכן

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :46מנהרת הזמן 

החיפוש אחר מפקד

הארגון

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ילדי: 48מנהרת הזמן 

המנזרים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן שלח: 45מנהרת הזמן 

את עמי

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מלך: 49מנהרת הזמן 

היהודים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :66מנהרת הזמן 

מועדון המעריצים של

י"רש

נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :44מנהרת הזמן 

שיירת יחיעם

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן דרך: 67מנהרת הזמן 

כוכב מיעקב

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :43מנהרת הזמן 

תפיסת אייכמן

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :42מנהרת הזמן 

תכנית החלוקה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :22משימה עולמית 

אשלית. מצרים

ההשתקפות של

האביר הקופטי

2015נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :21משימה עולמית 

מלחמת. בלגיה

היהלומים

2015נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן הנשר: 50מנהרת הזמן 

הגדול

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן חיל: 28מנהרת הזמן 

ומשורר

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :40מנהרת הזמן 

ממלכת הילדים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :39מנהרת הזמן 

מבצע מרבד הקסמים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :38מנהרת הזמן 

תעלומת הנווט השבוי

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :37מנהרת הזמן 

דוגמה אישית

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מסע: 36מנהרת הזמן 

המושבות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ליל: 35מנהרת הזמן 

הבדולח

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מגן: 34מנהרת הזמן 

ירושלים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :32מנהרת הזמן 

מבצע אביב נעורים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מרד: 41מנהרת הזמן 

החשמונאים

נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן שירת: 31מנהרת הזמן 

ה"הל

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :30מנהרת הזמן 

הצנחנית הנועזת

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :29מנהרת הזמן 

משפט דריפוס

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :20מנהרת הזמן 

ש מתאמן בחולות"החי

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :4מנהרת הזמן 

מעפילים מגיעים

לחופי הארץ

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :להיות בחרדה 

סיפורה של יעל)

(טוב-אבן

2009נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :4משימה עולמית 

השן של. לנקה-סרי

הבודהה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן .פרו: 3משימה עולמית 

מגדת העתידות

האינדיאנית

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :2משימה עולמית 

בעקבות השחקן. הודו

מבוליווד

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מבצע: 6מנהרת הזמן 

משה

1999נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן דגל: 10מנהרת הזמן 

הדיו

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן פלוגת : 7מנהרת הזמן 

האש

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :7משימה עולמית 

החותם של. ארמניה

הפטריארך

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן גבורת: 3מנהרת הזמן 

חי-תל

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מבצע: 2מנהרת הזמן 

חומה ומגדל

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :1מנהרת הזמן 

ירושלים במצור

נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מבצע: 8מנהרת הזמן 

אנטבה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן אנו אנו: 9מנהרת הזמן 

!ח"הפלמ

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :4. חוק מס: השקופים 

!אל תתערב

2014נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן אחוד : 5מנהרת הזמן 

ירושלים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :13משימה עולמית 

המזימה. ישראל

לחיסול הדמוקרטיה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רון 1985ננאדיה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 2003נאל עצמי

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :18משימה עולמית 

מרד האריות. סינגפור

היורקים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :17משימה עולמית 

.פורטוגל וגואה

המטמון של וסקו

גמה-דה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן .יפן: 1משימה עולמית 

מרדף ברכבת הקליע

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :16משימה עולמית 

כדור השלג. קנדה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :6משימה עולמית 

מי יציל את. יורק-ניו

פסל החרות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :14משימה עולמית 

שלדים ברכבת. רוסיה

סיבירית-הטרנס

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :22מנהרת הזמן 

המעפילים מגבול

הצפון

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :12משימה עולמית 

שודדי הים. אלבניה

האדריאטי

נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :11משימה עולמית 

עינו הכחולה. איסלנד

של השטן

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :10משימה עולמית 

נסיך על הכוונת. לונדון

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :9משימה עולמית 

הזיפנים. בולגריה

מהים השחור

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :8משימה עולמית 

בלון. לאוס וקמבודיה

'הנפץ של החמר רוז

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :5משימה עולמית 

סוד האוצר. פולין

היהודי

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :15משימה עולמית 

גלוחי. אוקראינה

הראש מאומן

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :11מנהרת הזמן 

הנדונים למוות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :15מנהרת הזמן 

המאבק על הסמל

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורו]: להיות שונה 

[של אביתר

2006נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן להיות הכי מקובלת

(סיפורה של נופר)

2007נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :12מנהרת הזמן 

השומר הראשון

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :18מנהרת הזמן 

י"המרגלים מקבוצת ניל

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן להיות הכי מקובל

(סיפורו של דין)

2008נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן אלוף: 17מנהרת הזמן 

הבריחות

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :13מנהרת הזמן 

השבת השחורה

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :14מנהרת הזמן 

פתאום ביום הכיפורים

נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ליל: 16מנהרת הזמן 

הגשרים

נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 2005נלהיות אני

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 1996סנישואים חורגים

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן מה: 69מנהרת הזמן 

קרה לצוללת דקר

2017נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם ספורה: לא מקובלת 

של בתיה

1995נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :להיות מאוהבת 

(סיפורה של ספיר)

2014נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 1994סיש אישה אחרת

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 1995סזייפנו כל כך

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 2006סחיפושים

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 1999סרצח בצמרת המשטרה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 1997סמשוחררת לעוף

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נחבלה באישון לילה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורה)להיות חדשה 

(של דנה

2012נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם הגולשים: (15)כסח 

מן החרמון

1991נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם 1989נחלוץ מרכזי

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא :המפקדת הקטנה 

ספורה האישי של פאני

עמי-בן

1986נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם  :18טולי תעלולי 

תעלומת הילדה

השותקת

1998נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם מי גנב : 3טולי תעלולי 

?את הגורים של ימימה 

1990נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם בית : 5טולי תעלולי 

על גלגלים

1990נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :23משימה עולמית 

הגלגול של. טיבט

הלאמה

2016נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :אמא של תרמילאי 

סיפור אהבה אופטימי

2002ס

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נפצוע ושמו יפתח

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם 1993נלאן נעלמו צבי הנחל

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם הקיאקים: (11)כסח 

בלום-מכפר

1989נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן חבורת ידיעת הארץ

תעלומת הכלבים: (8)

הגנובים

2011נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם החרס מתל: (3)כסח 

ערד

1984נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן חבורת ידיעת הארץ

רבת'המפתח מח: (1)

סעדים

2007נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם חבורת ידיעת הארץ

התמהוני מנחל: (6)

ברק

2010נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם הנזירים: (7)כסח 

מוואדי קלט

1987נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם האבובים: (9)כסח 

מחוף זיקים

1988נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם חבורת ידיעת הארץ

החטוף ואיזידור: (2)

החמור

2007נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם 69גבעה : (12)כסח 

עונה בלילה

1989נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןכתר 1987ניותם בלש מבוקש

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם שטן: (25)כסח 

משוטט בהרי יהודה

1997נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1973נאני צמחתי מן היער

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם סיפור: ביטחון עצמי 

התבגרות

1992נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם 1981נבחינת בגרות

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ספור על: סוף הקיץ 

אהבה ראשונה

1986נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן יומנו של ניר: פרידה 

שרוני

1988נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןשוקן 1986נכמעט אבוד

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם נספורה של: דורון 

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן חבורת ידיעת הארץ

המעקב: (5)

גוברין-לבית

2009נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(21)סירת המדע 

המרוץ למיליון

החיידקים

2010נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם 2003נרק לא בחגורה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :25משימה עולמית 

מבצע שוקולד. שויץ

2017נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :24משימה עולמית 

יש בוגד במסדר. סין

האבירים

2017נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :71מנהרת הזמן 

מבצע הפתקים של

נבחרת הכדורגל

2017נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :70מנהרת הזמן 

המעוז האחרון ברפת

של דבורה

2017נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :68מנהרת הזמן 

מגדלור של תקוה

2016נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :או  (53)י 'ינג'ג

החטיפה המסתורית

2002נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן שלושת: (56)י 'ינג'ג

הפשקולים

2006נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם אוצר: (22)כסח 

במצולות הכנרת

1994נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(17)סירת המדע 

מתקפת הקלוריות

2009נ

03-6499987301' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:55:01

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :1.חוק מס: השקופים 

!אל תתבלט

2012נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורו]: להיות מעשן 

[של תומר

2008נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 2003נהמסע לשם

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1987נחזרה לבתיה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמילוא 1987נמעון משפחתי

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמילוא 1987נילד חוץ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמילוא 1987נמכתבים לבתיה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא אחת: (3)עירית 

ה'מהחבר

1989נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןכתר 1979נבלש פרטי- יותם 

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאלישר לאן: או (3)י 'ינג'ג

נעלמו ארגזי התפוחים

1985נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאלישר אחד: או (4)י 'ינג'ג

אפס לטובת מושיק

1982נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאלישר מפקד: או (6)י 'ינג'ג

חולים-גבור בבית

1983נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם צער: או (9)י 'ינג'ג

חיים-בעלי

1985נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם מחנה: או (14)י 'ינג'ג

אהלים פרטי

1985נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם ההפגנה: או (30)י 'ינג'ג

הגדולה

1991נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם מי: או (13)י 'ינג'ג

מפחד לברוח

1985נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם :או (39)י 'ינג'ג

תעלומת הכבלים

הכבולים

1994נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן סיפורו: מאבק אבוד 

של ניר שרוני

1988נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאלישר גונבי: או (7)י 'ינג'ג

הצעצועים

1983נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם הכרוזים: (10)כסח 

מנחל בצת

1989נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם בעל: או (18)י 'ינג'ג

המקל מהבית השכן

1987נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאלישר יוצאים: או (42)י 'ינג'ג

למבצע שלום

1982נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם כלם: או (5)י 'ינג'ג

מחפשים את גילי

1982נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ספורה: משפחה וחצי 

של סיון

1998נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ספורו: משפחה וחצי 

של איציק

1998נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן ספורו: משפחה וחצי 

של איתן

2001נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 2000נסיפורו של תום

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :להיות יוצאת דופן 

סיפורה של מאיה

2008נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן 2001נקשה לי ללמוד

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם אמת או: או (17)י 'ינג'ג

חובה

1987נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נאש בבתי המלאכה

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןכתר הנער- משה דיין 

כרך ראשון. מנהלל

1984נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאלישר :אלכסנדר פלמינג 

חלוץ המלחמה

בחידקים

1980נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא חתול"מ: (2)עירית 

"בשק

1983נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1983נבמשפט נוח: (4)עירית 

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם סירת: או (38)י 'ינג'ג

לשמירת איכות

הסביבה

1993נ
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גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא ספור: ציון ובתיה 

אכזבה

1981נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןכתר הלוחם מן- משה דיין 

כרך שני. העמק

1984נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נקמה מדינת ישראל

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא יומנו של ניר: דף חדש 

שרוני

1984נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נתחנת שידור חשאית

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמודן :(22)סירת המדע 

מסע אל כוכבי הלכת

2009נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא בריחה לילית ממחנה

עתלית

1977נ

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נהיה רדאר ואיננו

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןמלוא 1977נפריצה לכלא עכו

גלילה, עמית-פדר-רון

 

רוןאדם ספורו: באור ובסתר 

בוטינסקי'של זאב ז

1990נ

,כנרתאדם, רוס

ביתן-זמורה

רוס -2012978-965סמר בוטן

552-213-6

רוסכנרתטוני, רוס 8: עד עצם היום הזה 

ספורים ראשונים

-2010978-965י
517-687-2

רוסמרכוס. יננסי וילסון, רוס 1959נארק'אן ד'ז

אח-ידיעותמג, רוסוף

-רונות 

ספרי חמד

רוס 2015סתארו לעצמכם שאינני

רוססלעאנדרס, רוסלנד 2012סשלוש שניות

רופאחוזת ביתקריסטן, רופיניאן אתה יודע שאתה רוצה

את זה

-2019978-965ס

556-079-4

,כנרתרונית, רוקאס

ביתן-זמורה

רוק -2011978-965יבדרך של גליה

552-068-2

,כנרתרונית, רוקס

ביתן-זמורה

דביר, 

רוק החוקים הסודיים של

אביגיל

-2012978-965נ
552-406-2
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,כנרתסלמן, רושדי

ביתן-זמורה

דביר, 

רוש שמונה, שנתיים

חודשים ועשרים

ושמונה לילות

2017ס

רושכרםסלמן, רושדי 1987סחיוך היגואר

רושביתן-זמורהסלמן, רושדי -2009978-965סהקוסמת מפירנצה

517-350-5

רושביתן-זמורהסלמן, רושדי 2007סשאלימר הליצן

הקיבוץורוניקה, רות

המאוחד

רות 2014ננאמנים

הקיבוץורוניקה, רות

המאוחד

רות 2013נמורדים: (2)מפוצלים 

הקיבוץורוניקה, רות

המאוחד

רות 2015נפור

הקיבוץורוניקה, רות

המאוחד

רות 2012נמפוצלים

ספריתמרים, רות

פועלים

רות 2006יפודי הקפוד

ספריתמרים, רות

פועלים

רות 1991יתיק הציורים של אבא

ספריתמרים, רות

פועלים

רות 1977יהבית של יעל

ספריתמרים, רות

פועלים

רות 1993פמעשה בחמישה בלונים

ספריתמרים, רות

פועלים

רות 1978פתירס חם

ספריתמרים, רות

פועלים

רות פהבית של יעל

ספריתמרים, רות

פועלים

רות 2000ייובל המבלבל

רותביתן-זמורהפיליפ, רות 2002סהכתם האנושי

רותביתן-זמורהפיליפ, רות -2011978-965סכלאדם

552-025-5

רותביתן-זמורהפיליפ, רות -2014978-965סנמסיס
552-646-2

רותביתן-זמורהפיליפ, רות 1999סוידוי: מבצע שיילוק 
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רותביתן-זמורהפיליפ, רות -2009978-965סמה מעיק על פורטנוי

517-536-3

רותביתן-זמורהפיליפ, רות -2013978-965סמפלה
552-559-5

רותביתן-זמורהפיליפ, רות 2007סהקנוניה נגד אמריקה

רותביתן-זמורהפיליפ, רות נחלת אבות סיפור

אמיתי

1993ס

,כנרתיהודית, רותם

ביתן-זמורה

דביר, 

רות 2015נעד שאבא יחזור

רותעובד-עםיהודית, רותם 2005סקריעה

רותמשכליהודית, רותם -2003.965-511סכולם צמאים לאהבה

599-2

,כנרתיהודית, רותם

ביתן-זמורה

דביר, 

רות -2012978-965סמתי תבוא אלי
552-243-3

רותמשכליהודית, רותם -2000.965-448סכך-אהבתי כל

929-5

רזדני ספריםאורית, רז 2006ינולד לי אח

אח-ידיעותאורית, רז

רונות

רז :(4)ה "חבורת אחל

ותעלומת הקולר הירוק

2008נ

רזדני ספריםאורית, רז תמר כבר לא לומדת

כאן

1997נ

רזכתראורית, רז 1990נכולם כבר יודעים

רזכתראורית, רז אני לא מה שאתם

חושבים

1988נ

רזרכגולדהרצליה, רז 1993יירון והדבון

רזמשכלהרצליה, רז הנערה שאהבה סכנות

מעשיות ואגדות על: 

נשיםואמהות, נערות

חכמות ונועזות

-2002.965-511ס
079-6

רזיכתרורדה, קונט'ז-רזיאל 1996עיחסים

רחמדביררמי, רחמים 1983יאל תפנק אותי

ריימודןמרגרט, רי הרפתקאותיו החדשות

הסקרן' ורג'של ג

2008י
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הקיבוץפולין,' ריאז

המאוחד

ריא 1999סOסיפורה של 

ריאדני ספריםמרגרט, ריאן :(1)בית ספר לפיות 

מסבת הקשת בענן

2008נ

ריאדני ספריםמרגרט, ריאן :בית ספר לפיות 

המחנה המשנה

2008נ

ריבביתן-זמורהפיליפ, ריב -2018978-965נערי טרף
566-809-4

מדעכתרק"מ, ריד מאובנים, דינוזאורים

ונוצות

2018נ

רידמזרחי' ממין, ריד 1969נמלך האפשים

רידמטרקמילה, ריד 2017ילולו והתינוק הצוחן

רידאסטרולוגתומס מין, ריד סיפור: פרש בלי ראש 

מוזר מערבות טקסס

2012נ

אח-ידיעותכריס, רידל

רונות

ריד אוטולין הולכת לבית

הספר

2015נ

אח-ידיעותכריס, רידל

רונות

ריד אוטולין והחתולה

הצהובה

2013נ

רידמעריבכריס, רידל 1997יהצרה עם פילים

ריזמשכלעפרה, ריזנפלד -1999.965-448סנס ונורמה

584-2

'ריזמסדהאלה, בירמן-סקיה'ריז 1990נספורי חיות

רייכתרמרגרט, ריי -2005965-07יגור הסקרן וחברים

1373-5

הקיבוץמרגרט, ריי

המאוחד

ריי פבייגלה

ריימודןמרגרט, ריי ספר הסקרנות הגדול

הסקרן' ורג'של ג

2009י

ריימודןא"מרגרט וה, ריי אוצר הסיפורים של

הסקרן' ורג'ג

2007י

ריישלגיקורטני, רייאן 1990סקסם בחצות

,כנרתלייסה, רייבן

ביתן-זמורה

ריי -2017978-965סיוליה שבורה

566-608-3

רייאהבותטיפאני, רייז -2018978-965סגנבת הבורבון

7648-537
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רייעובד-עםיוכבד, רייזמן -1998.965-13סציפור ישנה

1270-

רייכתראן, רייט 1990נ!רומיאו, הלו

ריךעובד-עםהנס, רייך 1976יירח וכוכבים, שמש

רייכתריפתח, עתיר-רייכר 2013סהמורה לאנגלית

ריימודןלוסינדה, ריילי 2019סבית הסחלבים

ריימודןלוסינדה, ריילי :(1)שבע האחיות 

סיפורה של מאיה

2019ס

רייכתרמרי רוברטס, ריינהארט 1982סהדלת

ריימשכלדיינה, ריינהרט אודסה עושה את זה

שוב

-2013978-965נ

545-699-8

רייכנרתלוק, ריינהרט 1987סאיש הקובייה

רייכתרסמדר, רייספלד -2001.965-07נשתיים

1026-4

רייכתרסמדר, רייספלד -2007965-07סדארווין באיילון דרום
1531-2

רייביתן-זמורהריק, ריירדן :(4)גורלו של אפולו 

קברו של הרודן

-2019978-965נ

566-678-6

רייביתן-זמורהריק, ריירדן :(3)גורלו של אפולו 

המבוך הבוער

-2018978-965נ

566-678-6

רירגרףריק, ריירדן וגנב (1)קסון 'פרסי ג

הברק

2008נ

רייביתן-זמורהריק, ריירדן ספינת: (3)ייס 'מגנס צ

המתים

נ

רייגרףריק, ריירדן :(2)גיבורי האולימפוס 

בן נפטון

נ2011

רייגרףריק, ריירדן צל: 3... משפחת קיין

הנחש

2012נ

רייביתן-זמורהריק, ריירדן :(1)גורלו של אפולו 

האורקל הנסתר

-2016978-965נ

566-250-4

רייביתן-זמורהריק, ריירדן להב : (1)ייס 'מגנס צ

הקיץ

-2015978-965נ
566-109-5

רייביתן-זמורהריק, ריירדן :(2)גורלו של אפולו 

הנבואה האפלה

-2017978-965נ

566-480-5
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רייגרףריק, ריירדן :(4)גיבורי האולימפוס 

בית האדס

2013נ

רייגרףריק, ריירדן :(3)גיבורי האולימפוס 

אות אתנה

2012נ

רייגרףריק, ריירדן (5)קסון 'פרסי ג

ותקוות האולימפוס

2009נ

39מודןריק, ריירדן מבוך: (1) רמזים 39

העצמות

2010נ

רייגרףריק, ריירדן והקרב (4)קסון 'פרסי ג

על המבוך

2009נ

רייגרףריק, ריירדן :1... משפחת קיין

הפירמידה האדומה

2010נ

רייגרףריק, ריירדן :(5)גיבורי האולימפוס 

דם האולימפוס

2015נ

רייביתן-זמורהריק, ריירדן פטיש: (2)ייס 'מגנס צ

הרעם

-2017978-965נ

566-367-9

רייגרףריק, ריירדן כס: 2... משפחת קיין

האש

2011נ

רייגרףריק, ריירדן :(1)גיבורי האולימפוס 

הגיבור האבוד

2010נ

רייגרףריק, ריירדן (3)קסון 'פרסי ג

וקללת הטיטאן

2009נ

רייגרףריק, ריירדן וים (2)קסון 'פרסי ג

המפלצות

2008נ

רינכנרתפיטר המילטון, רינולדס -978-965יאספן המלים

566-827-8

רינכנרתשרי דסקי, רינקר ,נומה נים, נומה נים

מתוקה שנת הבונים

2013י

סנדי-תמירגיום, ריס

ק

ריס 2017סהיום בתוך הבלגן

ריסכתרסיליה, ריס -2002.965-07נמכשפה

1112-0

ריפמודןמייקל, ריפס 2007ספניה של אישה עירומה

,כנרתרוברטה', ריץ

ביתן-זמורה

ריץ -2018978-965סמשפט בוונציה

566-722-6

ריץכנרתרוברטה', ריץ 2015סהמיילדת מן ההרמון

03-6499987309' טל. ©כל הזכויות שמורות . מ"סי בע.אנד.סי.אגרון בי עמוד



ח כותרים" דו

ספריית שילת
16/03/2020 16:55:03

פ"תש אדר ' כ 

6309 :כ  מופעים''סה

ב"מסתמיון.ממדף.סל"מוכותר:ים/  מחבר הוצאה.ש

'ריץכנרתרוברטה', ריץ 20149789655526סהמיילדת מוונציה

936

ריצביתן-זמורהמרדכי, לר'ריצ 1980סהפרש מסיינט אורביין

ריצסימניםננסי, לר'ריצ 2014סהכלה המתחזה

ידיעותאליסון, מן'ריצ

-אחרונות 

ספרי חמד

'ריצ הציור האחרון של ואן

גוך

-2019978-965ס

201-004-9

ספרי-פן אליסון, מן'ריצ

-חמד 

אח-ידיעות

רונות

'ריצ -2018978-965סדמעות של אהבה

564-611-5

'ריצפןאליסון, מן'ריצ 20149789655458סגן המכתבים

763

'ריצפןאליסון, מן'ריצ 2017סשעות הקטיפה

'ריצדבירלורה אליזבת, רדס'ריצ 1984נילדת שומר המגדלור

רמסכתרמורטן, רמסלנד 2008סכלב-ראש

מחברותאריך מריה, רמרק

לספרות

רמר 20149789655528סבמערב אין כל חדש

831

רןהד ארציתהל, רן 1998סאישונים מדברים

רנבהכורסאתורה, רנברג 2012סשרלוטה איסבל הנסן

רנדשלגירות, רנדל 1992סשושבין למוות

רניכתרלואיז, רניסון ואז הוא אכל את מפתי

עוד: הבנים שלי 

מיומנה המטריף של

יה ניקולסון'ורג'ג

-2008978-965-07נ
1671-4

רניכתרלואיז, רניסון :(4)רוקדת בתחתונים 

ועוד מיומנה המטריף

יה ניקולסון'ורג'של ג

-2005978-965-07נ
1671-4

הקיבוץיעל, רנן

המאוחד

רנן :התפוח המורעל 

הגיבורה באגדות

האירופיות

-2007965-02ע
0367-2

הקיבוץלאורה, רסטרפו

המאוחד

רסט 2008סטירוף

ספרמסדהמתרגם, ציון-בן, רסקין 1979יאפמינונדס הקטן
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זמור/אלפאכרמלה, לכיש-רעם

ביתן-ה

רעם 1988נ1948-1947: היומן 

רףכתרגידי, רף יומנו של

סטארטאפיסט בדרך

למכה

2001ס

רפפדבירגיזי, רפפורט 1993עעל הפמיניזם ומתנגדיו

אח-ידיעותניר, קובסקי'רצ

רונות

'רצ 2013סאהובה, בת

ספרית.סם ש, רקובר

מעריב

רקו 1986סלפני היות הליצן

רקמעובד-עםטום, רקמן -2012978-965-13סעד סגירת הגיליון

2277-8

רשףביתן-זמורהענבל, רשף 2007סנישואים בהקיץ

רשףביתן-זמורהענבל, רשף -2009978-965ספועת

517-476-2

,כנרתטאהיר, שאה

ביתן-זמורה

דביר, 

שאה -2009978-965סשנה בקזבלנקה

517-314-7

שאועמיחי.ל, שאול 1979נבוז לספר הלבן

שאועם-אור.ל, שאול 1986נהרפתקה בספריה

שאומודןניצה, שאול אגדות וחלומות בהקיץ

פליקס מנדלסון: 

2016י

שאומודןניצה, שאול מלך- יוהן שטראוס 

הולס

2003י

שאטמודןסיקה'ג, שאטוק 2018סהנשים בטירה

שאמכתרקמילה, שאמזי 2010סצללים צרובים

שאנכתרויוק, שאנבהאג 2018סר'ר גוצ'גאצ

סידהרת, שאנגווי

דהנוואנט

שאנמטר 2005סשיר דמדומים אחרון

,כנרתאליף, שאפק

ביתן-זמורה

דביר, 

שאפ -2010978-965סארמון הפרעושים
517-614-8

אח-ידיעותאנרי, שארייר

-רונות 

ספרי חמד

שאר 2017ספרפר
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שבימשכלאבנר, שביט -2000.965-448נזאת לא המסיבה שלך

928-7

ספריתאקי, שביט

פועלים

שבי מעשה בענן שלא רצה

להיות קטן

-2001.965-04י

2454-7

שביקוראיםאקי, שביט 2008יאם יתנו לך טואי משי

שביעובד-עםדן, שביט 1986סאנה ואני

הקיבוץדן, שביט

המאוחד

שבי 1983סמסע לשבעה קולות

שביניר-אריהיוסף, שביט 2002סמשחק כפול

שביניר-אריהיוסף, שביט 2003סתרדמת חורף

שבימשכליוסף, שביט 1998סכדור בראש

שביעובד-עםיעקב, שביט 2015נמסע בתולעת ספרים

,כנרתשרי, שביט

ביתן-זמורה

דביר, 

שבי 2009סברוריה הפקות

שבלכנרתטרייסי, שבלייה -2002.965-509סמלאכים נופלים

304-2

טרייסי, שבלייה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

שבל 2011סיצורים מופלאים

טרייסי, שבלייה

 

שבלכנרת 2015סהנמלטת האחרונה

טרייסי, שבלייה

 

שבלכנרת -2004.965-517סהבתולה בכחול
279-1

טרייסי, שבלייה

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

שבל 2009סבוער באור

טרייסי, שבלייה

 

שבלכנרת -2001.965-509סנערה עם עגיל פנינה

176-7

טרייסי, שבלייה

 

שבלכנרת 2005סקרן-הגבירה והחד

שבעעובד-עםבת' ח, שבע 2014ספרוטוקול אמסטרדם

הקיבוץיעקב, שבתאי

המאוחד

שבת 1994סזכרון דברים
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שבתכתרננו, שבתאי -2015978-965-07סספר הגברים

2450-4

שבתכתרעדנה, שבתאי 1986סוהרי את

שגבחלונותאריה, שגב לא ביצעתי את

המשימה

2001ס

שגיביתן-זמורהאלי, שגיא :ילדים זה שמחה 

המדריך להורות

מוצלחת לגיל הרך

-2010978-965ע

517-805-0

שדלחרגולהאנס יואכים, שדליך 2006סאחרת

שהםכנרתליעד, שהם -2019978-965נ(3)סוף המשחק 

566-878-0

שהםכנרתליעד, שהם -2017978-965נ(1)סיכון כפול 

566-458-4

שהםכנרתליעד, שהם -2013978-965סעיר מקלט

554-506-9

שהםכנרתליעד, שהם -2017978-965נ(2)איש הפח 
566-605-2

,כנרתליעד, שהם

ביתן-זמורה

שהם -2018978-965סיום הדין
566-746-2

שהםכנרתליעד, שהם -2014978-965סאם המושבות

552-830-5

שהםכנרתליעד, שהם -2009978-965סמשחק הראיות

517-343-7

שהםכנרתליעד, שהם 2007סשבוע באמצע החיים

שהםכנרתליעד, שהם 2005סהחברים של אלוהים

שהםכנרתליעד, שהם 2016סלמראית עין

שהםכנרתליעד, שהם -2011978-965סמסדר זיהוי

552-107-8

,כנרתאלי, שו

ביתן-זמורה

שו הנערה עם רגלי

הזכוכית

-2012978-965נ
552-305-8

שובכתריעל, שוב -2011978-965-07ננסיכת הגלידה

1914-2

שוהבבלשלמה, שוהם טיפול: ריק ללא שובע 

אקזיסטנציאליסטי

בהתמכרות לסמים

-2004.965-512ע

083-
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הקיבוץ.י, שווארץ

המאוחד

שוו 1979ימי יגיע ראשון

שוומודןון ברנהם'ג, שוורץ 2008סהארוקו בת העם

שויעובד-עםארז, שויצר ,עבור את האלפים

אבשלום

-2007965-13ס

1911-2

ספ-ידיעותדי, שולמן

רים

שול 2012בחום

שולמשכלדי, שולמן -2013978-965בהזיות
545-470-3

שולמזרחי' מברברה, שולץ 2008י?מה קורה פה, הי

הקבוץברונו, שולץ

המאוחד

שול .חנויות קינמון

המרפא בסימן-בית

החול-שעון

2018ס

שולשלגילינדה ליי, שולר 1988סזו אשר זוכרת

שוממודןגור, שומרון 2008נקפל זמן

שופעובד-עם.ג, שופמן 1995סשלכת

שופכתרקיט, שופן -2010978-965-07סהיקיצה
1858-9

אח-ידיעותשמעון, שוקק

-רונות 

ספרי חמד

שוק 2008סכעץ שתול

שורבבלאסף, שור -2009978-965ססיגל

512-183-4

הבט-משרדחיים, שור

חון

שור אני מוריד אותו

מהשמים

2001ס

ספרית.ואל ל'ג, שורץ

מעריב

שור 1992נמופע הספגטי הגדול

שורבבלאורי, שורצמן -2012978-965סכפר המכשפות
512-219-0

שורניר-אריהאורי, שורצמן 2002סאישה של אור ירח

שושקוראים'בת, שושן 2009י!איזו אמא

שז שופראשז -2005965-495ססיפורים. מאולפת
032-4
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שז מודןשז להחזיר את הפיות

לארץ ישראל

רומן אוטוביוגרפי בדוי

2001ס

שחוכתריערה, שחורי 2019סשנות העשרים

שחוכתריערה, שחורי 2016סאקווריום

הקיבוץחיה, שחם

המאוחד

שחם מאשת- נשים ומסכות 

:לוט עד סינדרלה 

תדמיות שאולותוייצוגי

הדמות הנשית בשירי

משוררות עבריות

2001ע

,כנרתנתן, שחם

ביתן-זמורה

דביר, 

שחם 2013סחשבון רדום

,כנרתנתן, שחם

ביתן-זמורה

דביר, 

שחם -2010978-965סלוח חלק

517-823-4

שחםעובד-עםנתן, שחם 1985סחוצות אשקלון

שחםעובד-עםנתן, שחם -2001.965-13סצלו של רוזנדורף
1509-1

שחםעובד-עםנתן, שחם 1992ססדרה

ספריתאורית, גובר-שחם

פועלים

שחם איפה היית בשישה

?באוקטובר

-2001.965-04ס

2444-

שחרעובד-עםדוד, שחר 1986סיום הרפאים

שחרעובד-עםדוד, שחר 1983סנינגל

שחרעובד-עםדוד, שחר 1988סחלום ליל תמוז

ספ-ידיעותרוני, שחר

רים

שחר -2018978-965סאיקס באמצע

564-444-9

שחרמשכלרוני, שחר -2006965-482ססרנדיפיטי
278-4

ספריתציפי, שחרור

מעריב

שחר 1990נקרסוליה בחלל

שטימודןאפרת, שטיגליץ 2010סהכל בסדר

שטיכנרתבני, שטיינברג -2016978-965סהגן שבפנים

566-176-7

שטימשכלגארי, שטיינגרט סיפור אהבה אמיתי

עצוב במיוחד

-2011978-965ס

545-085-9
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,כנרתסמדר, שטינברג

ביתן-זמורה

שטי -2017978-965סשבע דרכים לאיבוד

566-390-7

שטיביתן-זמורהמיכל, שטינר -2010978-965סנשיקה של טבחית

517-814-2

אח-ידיעותנועה, שטמלר

רונות

שטמ :שבויה בעצמה 

מיומנה של אם

2016ס

הקבוץדפנה, שטרום

-המאוחד 

ספרית

פועלים

שטר 2018פהעננים אמרי לי

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטר 1981נאליפים

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי 1976נאורי

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי 1973נהבריחה

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי [2008]נקיץ כתום

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי 2004נרועי

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי רומן לבני: שחר 

הנעורים

1994נ

אסתר, וורצל-שטרייט

 

וורעמיחי 2006נעטרות

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי נמכתבים לצופיה

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי 1989נבני דניאל

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי 1981נהרפתקה באילת

אסתר, וורצל-שטרייט

 

שטרעמיחי חלק. הערובה-בן

ראשון

נ

שטרמודןדניאל נ, שטרן :הולדתה של אם 

כיצד משנה אותך

החוויה האימהית

2000ע

שטרמודןשי, שטרן 2014סהכי נורמלי בעולם

שיעובד-עםאהרן, שי 1990סבנהזר
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שיכנרתנעמי, שי 2011נ!אסור לדבר על זה

שיאעובד-עםאנג'ג, שיאנליאנג -1986965-13סעץ המשי

0410-3

ספריתאנג'ג, שיאנליאנג

מעריב

שיא 1991סחצי הגבר הוא אשה

שיהביתן-זמורהגיל, שיהי הישרדות

סיפור הצלתה של

ילדה קמבודית

1987ס

שיהביתן-זמורהגיל, שיהי 1976עמעברים

שיהביתן-זמורהגיל, שיהי איך: מפלסי דרכים 

להתגבר על משברים

ואיך למצוא את הדרך

אל הסיפוק האישי

1985ע

שייעם עובדמייקל, שייבון ההרפתקאות

המדהימות של

קוואליר וקליי

-2015965-13ס
2535-9

שייעובד-עםמייקל, שייבון -2019978-965-13סאור ירח
2752-0

שייעובד-עםמייקל, שייבון סיפור: אבירי הדרך 

הרפתקאות

2011ס

שייעובד-עםמייקל, שייבון -2007978-965-13סאיגוד השוטרים היידים

1992-1

שייעובד-עםמייקל, שייבון -2010978-965-13סמסתרי פיטסברג

2172-6

שייעובד-עםמייקל, שייבון :או, פתרון סופי

תעלומת התוכי החטוף

-2006965-13ס

1860-0

שייעובד-עםמייקל, שייבון 2017סטלגרף אווניו

,כנרתעורך, מייקל, שייבון

ביתן-זמורה

שיי ז'מקסוויני: מתח גבוה  

מבחר סיפורים- 

מחשמלים

-2009978-965ס

517-524-0

שייכתרנינה, שיילר 2014סהמתרגמת

אילן, שיינפלד

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

שיי 2017סאשת הפיראט היהודי

אילן, שיינפלד

 

שייכתר -2007965-07סמעשה בטבעת

1530-4
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אח-ידיעותמיכאל, שיינפלד

-רונות 

ספרי חמד

שיי -2006965-511סאבדות

841-X

מיכאל, שיינפלד

 

אח-ידיעות

רונות

שיי 2008סמים שאין להם סוף

,מטרמרי אן, שייפר

ביתן-זמורה

שיי מועדון גרנזי לספרות

ולפאי קליפות תפודים

2009ס

אח-ידיעותאלון, שילדקראוט

רונות

שיל 2016נפה גדול איינשטיין

שילשילהנומה, שילה המסע המופלא לכוכב

אור

1998נ

שרה, שילה

 

שילעובד-עם 2006סשום גמדים לא יבואו

שרבר-יוסףלאה, שילון

ק

שיל כל המפלצות שאני

מכיר

1981י

שילהמחברתרחל, שילוני סודות של חתולי ושלי

ספורים שכבר מותר: 

לגלות

נ

שימקרןגינה, שימבורסקי -2013978-965ייותם לא סתם

7158-34-0

סוק-קיונג, שין

 

שיןמשכל בבקשה תשגיחי על

אמא

2011ס

הקיבוץטובה, שינברג

המאוחד

שינ 1997פברכבת יושבת ארנבת

שייכתרדני, שינמן -2008978-965-07סרשימות על אהבה
1623-3

א-דהעורך, אילן, שינפלד מרקו הילד: הלב 

נובה'מג

1982י

אח-ידיעותעורך, יהודה, שינפלד

רונות

גוף 1986נהמוח ומערכת העצבים

שינקוראיםשינרן 2006סהנשים הטובות של סין

שיףביתן-זמורהאגור, שיף 2007סמה שרציתם

שיףכתראגור, שיף 1995סחיות מתות ומזג אוויר

שיףעובד-עםאגור, שיף 2017סאלמוניות

שיפכתרצביה, כרמון-שיף 1986נימים של אהבה
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שיףדבירצביה, כרמון-שיף 1989נגשר בין צוקים

אח-ידיעותדוד, שיץ

-רונות 

ספרי חמד

שיץ -1997965-448סכמו נחל

464-1

הקבוץדוד, שיץ

/המאוחד 

כתר

שיץ 1988סשושן אשום, שושן לבן

שיץעובד-עםדוד, שיץ 1989סאבישג

שיקדני ספריםויליאם, שיקספיר 2009יספורי שיקספיר לילדים

שירכתרסמדר, שיר 1982יעץ של חרוזים

שירמשכלסמדר, שיר נכותבת יומן (3)גלי 

שירמשכלסמדר, שיר -1999.965-448נאוספת זכרונות (4)גלי 
790-

שירמשכלסמדר, שיר ותעלומת (8)גלי 

הנסיכה

-2004.965-511נ
623-9

שירמשכלסמדר, שיר ומועדון (12)גלי 

המקובלים

2005נ

שירמשכלסמדר, שיר דוגמנית ליום (13)גלי 

אחד

2005נ

שירמשכלסמדר, שיר 1998נלא מגלה סודות (2)גלי 

שירמשכלסמדר, שיר בעולם מתוק (14)גלי 

אך מר

2006נ

שירמשכלסמדר, שיר 1997נ'מכתה ג (1)גלי 

שירמשכלסמדר, שיר -2012978-965ניומני החופש הגדול

545-669-1

שירמשכלסמדר, שיר -2006965-482ימגרשי הפחדים

360-8

שירדבירסמדר, שיר 1988יתמי והתאומים

שירמשכלסמדר, שיר הקיץ של רונה- גאליס 

ודורי

-2013978-965נ

545-308-9

שירמודןסמדר, שיר 1987נמורה גזעית

שירמודןסמדר, שיר 1989נמורה מדליקה

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר התאומים מצילים את

המשחקים-בית

1987נ
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שירמשכלסמדר, שיר 2005נניבר

שירמשכלסמדר, שיר -2002.965-511סרומן אמיתי

206-3

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר התאומים ותעלומת

הכלבים האבודים

1987נ

שירמודןסמדר, שיר 1988נינס'מורה בג

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר 1992נבמטת קומותיים

שירמודןסמדר, שיר 1986נסיפורי נשיקות ראשונות

שירדבירסמדר, שיר 1988יעל הברכיים של אמא

שירמודןסמדר, שיר איך: או (2)צוציק 

הצעתי חברות

והסתבכתי בהתערבות

1987נ

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר 1990נדנה כותבת יומן שלישי

שירמשכלסמדר, שיר -2007965-482סגיבורה במילים

484-1

שירתמוזסמדר, שיר 1985נינס'סיפורים בג

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר מישהו מקשיב לסוד

שלך

1993נ

שירמשכלסמדר, שיר -2013978-965ס!תחייכי, אמא
545-736-0

אח-ידיעותסמדר, שיר

רונות

שיר 1994נשלי של אף אחד

שירמשכלסמדר, שיר -2005.965-511סהגבר שלך

859-2

שירמודןסמדר, שיר לאן: או (3)צוציק 

נעלמה עירית

1987נ

אח-ידיעותסמדר, שיר

רונות

שיר מלכת: (19)גלי 

החיוכים

2007נ

שירתכלתסמדר, שיר 2001סכתם לידה

שירמשכלסמדר, שיר שולחת: (5)גלי 

מכתבים

2001נ

אח-ידיעותסמדר, שיר

-רונות 

ספרי חמד

שיר -2006965-482נוהעגיל הכחול (16)גלי 

341-1
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שירמודןסמדר, שיר מסבה: או (8)צוציק 

של גדולים

1987נ

שירמשכלסמדר, שיר -1998965-448סמגירות אהבה נעולות
531-1

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר 1987נ?לנצח - דפי ורפי 

שיראדרסמדר, שיר 1983נשיחות עם ענת

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר עד: (10)התיכוניסטים 

סוף הלילה

1993נ

שירתמוזסמדר, שיר 1985נעוד שיחות עם ענת

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר :(1)התיכוניסטים 

אהבת קיץ

1989נ

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר 1990נ16מאיה בת 

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר :(6)התיכוניסטים 

נישאר ידידים

1990נ

,כנרתסמדר, שיר

ביתן-זמורה

דביר, 

שיר -2010978-965סקרוב מרחוק
517-647-6

אח-ידיעותסמדר, שיר

-רונות 

ספרי חמד

שיר :(4)מות 'מסיבת פיג

כמו דוגמניות

1995נ

אח-ידיעותסמדר, שיר

-רונות 

ספרי חמד

שיר :מתוק -נעורים בחמוץ

 ספורי אהבות50

התגברות, ואכזבות

והתבגרות

1996נ

ספריתסמדר, שיר

מעריב

שיר 1988נדנה כותבת יומן

אח-ידיעותסמדר, שיר

רונות

שיר אצלנו אין- א "ילדי אא

אלימות

1996נ

שירלילךשמוליק, שיר 1998יכבוד בין חברים

שירכתראואן, שירס 2016סראיתי איש

&פרוקטור יעל, שכנאי

גמבל

שכנ 2017יגלית החשמלית

שלועם עובדמאיר, שלו -2006965-13סיונה ונער

1819-8
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שלועם עובדמאיר, שלו -1992965-13סרומן רוסי

0558-4

שלועובד-עםמאיר, שלו וניל על המצח ותות על

האף

-2013978-965י
565-13-
2377-5

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם -2018978-965-13סגינת בר

2636-3

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם -2004.965-13יאריה בלילות

1716-7

מאיר, שלו

 

שלוכתר 1988יאבא עושה בושות

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם :הצלחת שמתחת 

ספור לילדים בשני

חלקים

-2008978-965-13י
2053-8

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם 2009סהדבר היה ככה

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם -2013978-965-13סשתיים דובים
2401-7

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם קרמר החתול לומד

לשחות

20149789651324י

635

מאיר, שלו

 

שלוכתר 1985יגמות החן של זהר

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם 1991סעשו

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם 1994סכימים אחדים

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם הקטר שרצה לנסע

לרומא

2016י

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם 1998סבביתו במדבר

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם פעמים: ראשית 

ך"ראשונות בתנ

2008ס

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם 1995סבעיקר על אהבה

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם -הטרקטור בארגז

ספור על: החול 

טרקטור גדול

1995פ
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מאיר, שלו

 

שלועובד-עם -2002.965-13ספונטנלה

1582-2

מאיר, שלו

 

שלועובד-עם -2017978-965-13יפנדה יוצאת למרעה
2617-2

שלוביתן-זמורהמיכל, שלו 2001סמאה חורפים

שלוביתן-זמורהמיכל, שלו 1996סמלאכי עליון

שלוביתן-זמורהמיכל, שלו 1997סשבועת רחל

,כנרתמיכל, שלו

ביתן-זמורה

דביר, 

שלו -2013978-965סימים בסערה

552-554-0

שלוביתן-זמורהמיכל, שלו סממערב לירח

שלוביתן-זמורהמיכל, שלו 2005סרחמים

שלודבירעמיחי, שלו -2018978-965סוולקשטיין
566-771-4

שלוביתן-זמורהענר, שלו 2004סהחומר האפל

,כנרתענר, שלו

ביתן-זמורה

דביר, 

שלו 2012סאמא

הקבוץענר, שלו

/המאוחד 

כתר

שלו 1988ס1אופוס 

שלוקשתצרויה, שלו -2000.965-7130סבעל ואישה
09-3

שלוקשתצרויה, שלו -2005965-7130סתרה

23-9

שלוכתרצרויה, שלו 1997סחיי אהבה

שלוכתרצרויה, שלו -2011978-965-07סשארית החיים

1906-7

שלוכתרשלום עליכם -2009978-965-07ס(השלם)טביה החולב 
1763-6

שלחעבריתיוכי, שלח -2006965-7318סאחד בספטמבר

28-9

שלחביתן-זמורהיוכי, שלח 2008סשירים צורבים

,כנרתגלעד, שליט

ביתן-זמורה

דביר, 

שלי כשהכריש והדג נפגשו

לראשונה

2007י
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שליביתן-זמורהברנרד, שלינק 2009סרומן: הדרך הביתה 

שליביתן-זמורהברנרד, שלינק 1998סנער קריאה

שלםמשכלדניאל, שלם אדון בלומנטל

והפיראט היהודי

-2009978-965ס
482-858-1

שמאמסדהאליעזר, שמאלי 1969נאנשי בראשית

שמאעובד-עםאנטון, שמאס 1986סערבסקות

שמופרדסנעמי, שמואל 2015סבטן מלאה דמעות

שמומסדהאמנון, שמוש 1978סמישל עזרא ספרא ובניו

תמי, טוב-שם

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

ממצ :אלכסנדר גרהם בל 

ששלח את קולו של

האדם למרחקים

-2018978-965י

566-708-0

תמי, טוב-שם

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

-שם 2012נאני לא גנב

תמי, טוב-שם

 

-שםדביר 2007נואיך קוראים לך עכשיו

תמי, טוב-שם

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

ממצ מארי קירי שגלתה את

הקרנים החזקות בעולם

-2013978-965י
552-699-8

תמי, טוב-שם

 

הקיבוץ

המאוחד

ט-שם מהפכת התפוזים של

מתי

2000נ

תמי, טוב-שם

 

ט-שםכתר 2013יקונצרט בחולות

תמי, טוב-שם

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

ט-שם הספור של אליעזר

יהודה שפעם כעסו-בן

(בהרבה שפות)עליו 

והיום אומרים לו תודה

(בעברית)רבה 

-2010978-965י
517-674-2

תמי, טוב-שם

 

,כנרת

ביתן-זמורה

דביר, 

ממצ אלברט אינשטין הגאון

(בכוח הדמיון)שפצח 

את סודות היקום

2016י

שמימסדהאהרן, שמי 1987י?איזה

שמיעובד-עםאילת, שמיר -2007965-13ספסנתר בחורף

1910-5

שמיעובד-עםמשה, שמיר 1984סהינומת הכלה
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שמיעובד-עםמשה, שמיר כבשת הרש סיפור

אוריה החיתי

1974ס

ספריתמשה, שמיר

פועלים

שמי 1969סמלך בשר ודם

שמעעובד-עםיובל, שמעוני 20149789651324ס'כרך א- קו המלח 

574

שמעעובד-עםיובל, שמעוני 20149789651324ס'כרך ב- קו המלח 
574

שמעעובד-עםיובל, שמעוני -1999.965-13סחדר

1305-6

שמרעובד-עםנעמי, שמר -2013978-965-13יהטיול הקטן

2409-3

שמרמטרגד, שמרון אהובת הטמפלר

מעמק רפאים

2009ס

שמשאגםיואב, שמש 2012סשהאדה

הקבוץעדנה, שמש

המאוחד

שמש 2018סרצפי את הים, לכי

,כנרת.יי'ג. ל, שן

ביתן-זמורה

שן -2018978-965סמרושע
566-684-7

,כנרתורד, שנבל

ביתן-זמורה

שנב -2018978-965סבלגן נפלא

566-617-5

,כנרתורד, שנבל

ביתן-זמורה

דביר, 

שנב 2013סעכשיו אפשר להתחיל

שנהעם עובדחיה, שנהב 1994יר'ינג'מה נעשה עם ג

שנהעובד-עםחיה, שנהב 1970פמיץ פטל

שנהעובד-עםחיה, שנהב 2012פמיץ פטל

שנהמסדהחיה, שנהב 1983פגדי קטן רוצה חבר

שנהעובד-עםחיה, שנהב 1985נגנבים בכפר

שנהעובד-עםחיה, שנהב 1979נספר משתולל

ספריתמיריק, שניר

פועלים

שני 1985ייש עכבר בבית

הקיבוץמיריק, שניר

המאוחד

שני 2004י!שרוק איתי
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הקיבוץמיריק, שניר

המאוחד

שני 2001ימעשה קטן בזרת

שנישבאמיריק, שניר 1987פמעשה בשקית

שנימודןמיריק, שניר 1993י?על מה הספור

הקיבוץמיריק, שניר

המאוחד

שני 1996פאני צובעת ענן

שניכנרתמיריק, שניר 2008יהסיחה הנסיכה

הקבוץ(עורכת)מיריק , שניר

/המאוחד 

ידיעות

אחרונות

שני 2000פאני והמשחקים שלי

,כנרתדורון, שנער

ביתן-זמורה

שנע ההיסטוריה העלובה

של משפחת פסטרנק

-2018978-965ס

566-710-3

אח-ידיעותדניאל, שנער

-רונות 

ספרי חמד

שנע -2018978-965סשמים אדומים

564-522-4

,כנרתאליף, שפאק

ביתן-זמורה

דביר, 

שפא 2008סהממזרה מאיסטנבול

שפיכתרקרן, שפי -2015978-965-07סהלא בלתי אפשרי
2385-9

שפיעובד-עםאניטה, שפירא סההליכה על קו האופק

ספריתדני, שפירא

מעריב

שפי 1994סלבד בשחקים

שפיכתרהדסה, שפירא 1982ישוקולד עם אגוזים

שפיכנרתחיים, שפירא שיחות על תורת

המשחקים

2008ע

שפיקוראים.א.ב, שפירו 2016סזייפנית האמנות

שפכמסדהברברה, שפכט 1968נלהתראות סר

שפנמשכלנועם, שפנצר -2011978-965סמידת הרחמים

545-154-2

שפנמשכלנועם, שפנצר -2009978-965סהפסיכולוג הטוב
482-824-6

שפרעובד-עםרונה, שפריר -2017978-965-13סלווייתנים שרים בעמק

2666-0
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שקבעובד-עםיוסף, שקבורצקי 1988סלביאה קטנה

הקיבוץגרשון, שקד

המאוחד

שקד 2001סמהגרים

ספריתעומר, שקד

פועלים

שקד -2001.965-04סלזכור אחרת אינני יודע

2451-2

שקסתמוזויליאם, שקספיר ספור- כטוב בעיניכם 

לילדים

1986י

שרבאלפאאניטה, שרב 1999סאשת הטייס

שרבאלפאאניטה, שרב 2001סדרכה של אולימפיה

שרבמודןאודי, שרבני 2011סלמה אתה לא מחייך

אגדדני ספריםסמדר, שרגא 2003יהברוזון המכער

שרוספר לכלפטריציה, שרודר (4)החברות הכי טובות 

,התכסחנו, התאהבנו: 

השלמנו

2016נ

שרוספר לכלפטריציה, שרודר :החברות הכי טובות 

אהבות חדשות

נ2010

שרוכנרתבן, שרווד רלי'מותו וחייו של צ

סנט קלאוד

-2009978-965ס
517-436-6

שרועובד-עםמיטל, שרון 2012סשתיים

שרורימונים(-   1978)משה , שרון 2012סאיכה

שרירכגולד' דאון, שריג צביקי מצחיקי

והרפתקאותיו

המופלאות

1999נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה ואינו (9)דנידין 

בשרות הרגול: נראה 

1996נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה (17)דנידין  

במטוס: ואינו נראה 

החטוף

1972נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה (11)דנידין 

באליפות: ואינו נראה 

כדורגל

1996נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה ואינו (6)דנידין 

בין הפראים: נראה 

נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה (16)דנידין 

ואינו נראה במשימה

בלתי אפשרית

1988נ
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שרימזרחי' מאון, שריג הרואה ואינו (2)דנידין 

הקוסם: נראה 

1993נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה ואינו (3)דנידין 

מופיע: נראה 

1993נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה (13)דנידין 

בשרות: ואינו נראה 

המודיעין

1974נ

שרימזרחי' מאון, שריג הרואה ואינו (7)דנידין 

ואוצר שודדי: נראה 

הים

1993נ

שרימזרחיאון, שריג 1993נבקרקס (8)דנידין 

שרימזרחי' מאון, שריג הרפתקאות (1)דנידין 

דני הרואה ואינו נראה

2004נ

אח-ידיעותיוסי, שריד

-רונות 

ספרי חמד

שרי :לפיכך נתכנסנו 

היסטוריה אלטרנטיבית

2008ס

שריעובד-עםישי, שריד -2013978-965-13סגן נעמי
2373-7

שריעובד-עםישי, שריד -2018978-965-13סמפלצת הזיכרון
2667-7

שריעובד-עםישי, שריד 2015סהשלישי

שריעובד-עםישי, שריד 2009סלימסול

שריאהבותמיה, שרידן -2018978-965סבעיקר אותך
7648-50-6

,כנרתליונל, שרייבר

ביתן-זמורה

שרי -2012978-965סעד כאן

552-362-1

שריסירקיס. רדפנה, שריר 1987י...זה לא סוד

שריסירקיס. רדפנה, שריר ספור: אילת מקבלת 

על ילדה שמתחילה

להתבגר

1989נ

שרמסימניםסוזן, שרמן 2013סהרוסייה הקטנה

שרץסיגליותאוליבר, שרץ 2017נבן ומר מישו

שרץמזרחי' מאוליבר, שרץ קפצנו רגע, תכף נחזר

לאפריקה

2016נ
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,כנרתאביעד, שלום-שר

ביתן-זמורה

דביר, 

ש-שר -2018978-965יארן ורקסי

566-785-1

ששהעובד-עםלאונרד, ששה 1995סחלום בסיציליה

תהעצמיתתה על אהבה ומעשיות

אחרות

-2014978-965ס
92261-7-7

תומכנרתי'אנג, תומאס -2018978-965בהשנאה שנתתם

566-743-1

תומעם-אורקרייג, תומאס פינלנד אינה-תחנת

עונה

1986ס

תומקוראיםדיאן, תומס 2015סבארץ פרא

תוממשכלסקרלט, תומס -2007978-965סYסופו של מיסטר 
482-611-2

תוממשכלסקרלט, תומס -2011978-965סהיקום הטרגי שלנו

545-250-1

תורדני ספריםבראד, תור 2015סרשימה שחורה

תורדני ספריםבראד, תור 2016סהכרזת מלחמה

תורשלגיקיי, ורפ'ת 2003ספילגש לרווק

תורמשכלקיקי, תורפ -2015978-965נעפעוף אחד
545-793-3

תורמשכלקיקי, תורפ -2014978-965נבין שני העולמות

545-793-3

הקיבוץברוך, רז-תור

המאוחד

תור הפסדתי את החפש

הגדול

2003נ

תייעובד-עםסטיב, תייר 1997סהחזאי

תלממבעאראלה, תלמי אל הגליל בעקבות

החליל

-2010956-7217י

08-3

תלממעריבמנחם, תלמי :תמונות יפואיות 

סיבוב שני

1981נ

תלממסדהמנחם, תלמי 1970ניחי האומץ

הקיבוץבנימין, תמוז

המאוחד

תמו תרופה, יוכסיל'אנג

נדירה

1973ס

הקיבוץבנימין, תמוז

המאוחד

תמו 1980סמינוטאור רומן
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תמועובד-עםבנימין, תמוז המלך ישן ארבע

פעמים ביום

1978נ

הקיבוץבנימין, תמוז

המאוחד

תמו סריחו המר של הגרניום

תמיקוראיםאירית, תמיר 2006ישולה מכשפולה

תמיעצמיתאירית, תמיר 2007יסוד ממלכת הפיות

הקיבוץימס'ג, רבר'ת

המאוחד

רב'ת 1984נספורי נסיכות

רב'תקוראיםימס'ג, רבר'ת הנסיכה שרצתה את

הירח

י

תרוביתן-זמורהפול, תרו 2002סמלון הונולולו
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