
שם ספרגילאיםסדרה
ספרי שלמה אבס

התחרות הגדולה עם רכבת העמקה-בסדרת סבא קיש וכלבו חיש

המסע הנועז בנחל התניניםה-בסדרת סבא קיש וכלבו חיש

ההרפתקה הגדולה בים המלחה-בסדרת סבא קיש וכלבו חיש

התעלומה המסתורית בהרי אילתה-בסדרת סבא קיש וכלבו חיש

הסיפור הגדול על תל אביב הקטנהה-בסדרת סבא קיש וכלבו חיש

ההרפתקה הנועזת על חומות ירושליםה-בסדרת סבא קיש וכלבו חיש

אגדת גשרב-גןקריאה למחשבה

החליל הקסוםב-גןקריאה למחשבה

המלך מידאס ומגע הזהבב-גןקריאה למחשבה

הסוס ופעמון הצדקב-גןקריאה למחשבה

חתול לבן חתול שחורב-גןקריאה למחשבה

נוצות ברוחב-גןקריאה למחשבה

צפור החפשב-גןקריאה למחשבה

סיפורו של לב- לתת ב-גןקריאה למחשבה

מעיל וספור, חיטב-אקריאה למחשבה

אלה ספורי הרשלה מחודשד-בלצים גדולים בספרות הילדים

הספורים הבלתי נשכחים של חכמי חלםד-בלצים גדולים בספרות הילדים

ספורי הטפשים המצחיקים ביותרד-בלצים גדולים בספרות הילדים

ספוריו המבדחים של טיל אוילנשפיגלד-בלצים גדולים בספרות הילדים

'תעלולי גוחאד-בלצים גדולים בספרות הילדים

ספורי לילה טוב שליב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים הם החברים שליב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שאני אוהב לקראב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שאני קורא בעצמיב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שכיף לקראב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שלי לשעות הפנאיב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שמספרים לי למהב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שמצחיקים אותיב-אהספריה הראשונה שלי

ספר הסיפורים הראשון שליב-אהספריה הראשונה שלי

ספורים שלי לכל השבועב-אהספריה הראשונה שלי

ך לילדים"אגדות גיבורי התנד-בספריית מופת

הסיפורים המצחיקים ביותר לילדיםד-בספריית מופת

המשלים האהובים ביותרד-בספריית מופת

סיפורי המיתולוגיה לילדיםד-בספריית מופת

מיטב סיפורי המסעות לילדיםד-בספריית מופת

משלי אזופוס לילדיםד-בספריית מופת

ספורי אלף לילה ולילהד-בספריית מופת

ספורי החיות האהובים ביותר לילדיםד-בספריית מופת

ם"מאזופוס עד הרמבספריית מופת

החידות המרתקות ביותר בעולםה-גסדרת החידות



שם ספרגילאיםסדרה
הרפתקה של חידות חשיבהה-גסדרת החידות

חידות לילדים שאוהבים אתגריםה-גסדרת החידות

חידות שילדים אוהבים לפתרה-גסדרת החידות

ספר החידות העולמיה-גסדרת החידות

ספר החידות והשעשועיםה-גסדרת החידות

ך"ספר חידות התנה-גסדרת החידות

תעלומות של פשעה-גסדרת החידות

מיכאל אבס/ אולימפיאדת החידות ה-גסדרת החידות

מיכאל אבס/ מסביב לעולם בשמונים חידות ה-גסדרת החידות

החידות המרתקות ביותר בעולםה-גסדרת החידות

המבוך המדהים של חידות ואתגרי חשיבהה-גסדרת החידות

חידות לבלשים מתחיליםה-גסדרת החידות

בדיחון בית הספר מחודשה-בסדרת הבדיחות

בדיחון הבדיחות המטורפות ביותרה-בסדרת הבדיחות

בדיחון החיות הגדול המחודשה-בסדרת הבדיחות

בדיחון הפילים השלם מחודשה-בסדרת הבדיחות

בדיחון לילדים שאוהבים לצחוקה-בסדרת הבדיחות

הבדיחות המטריפות ביותר בעולםה-בסדרת הבדיחות

הבדיחות המצחיקות ביותר לילדיםה-בסדרת הבדיחות

הספר הענקי של בדיחות לילדיםה-בסדרת הבדיחות

מעיל וספור, חיטב-אהסדרה הירוקה

יונה עם עלה של זיתב-אהסדרה הירוקה

כולם בתבה אחתב-אהסדרה הירוקה

להציל את כוכב היםב-אהסדרה הירוקה

אוצר המעשיות הקלסיותו-גמיטב הספרים

חיים ומוות ביד הלשוןד-במיטב הספרים

מעשיות לכל המשפחהד-במיטב הספרים

ספר המעשיות הגדולד-גמיטב הספרים

פרחי דעתו-גמיטב הספרים

הנער שחפש את הפחדו-גמיטב הספרים

אבא מספר ליד-בסדרת דורות

אמא מספרת ליד-בסדרת דורות

סבא מספר ליד-בסדרת דורות

הארנבון הקטן והחכםא- גן ספרית גן

התרנגולת הקטנה והחרוצהא- גן ספרית גן

הספגניה המתוקהא- גן ספרית גן

?למה כובע עף לגובהא- גן ספרית גן

?מה למעלה מה למטהא- גן ספרית גן

מעשה באוזני המןא- גן ספרית גן

מקהלת החיות העליזהא- גן ספרית גן

צב עם כל העולם על הגבא- גן ספרית גן
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הקוסם והילד שידע לקרוא'א- מגן ל 

לילה טוב למיכאל לאריה ולדב'א- מגן ל 

פעמוני העיר לונדוןה-'במסביב לעולם באגדות ילדים

בת ונציה היפה'ה-'במסביב לעולם באגדות ילדים

הארנב שרצה רק מרק'א-גןהסדרה המחייכת

הכל בגלל חמור אחד'א-גןהסדרה המחייכת

מעשה בחמישים כובעים'א-גןהסדרה המחייכת

?מי שתה את החלב שלי'א-גןהסדרה המחייכת

ספרי מיכאל אבס

אולימפיאדת החידות'ה-'בחידות

מסביב לעולם בשמונים חידות'ה-'בחידות

תעלומת החטיפה המסתורית'ה-'בסדרת משחקי בילוש

המרדף אחר איש החידות'ה-'בסדרת משחקי בילוש

מסתרי האי הנעלם'ה-'בסדרת משחקי בילוש

יונתן והדלעת הענקית'א- גן לגיל הרך








