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,  מכוון לתמוך בהורים ובילדים שנפרדים מהחיתול" דוקטור תחתונים"הספר 

.לשמח ולאפשר שיח מכבד עם הילדים ברוח הגישה המקרבת, לנרמל

מחליטים שזה הזמן להיפרד  , אחרי שלמדו היטב את הנושא, הוריו של ליאבי

"!  דוקטור תחתונים... "ללבוש תחתונים ולהיותלליאביהם מציעים . מהחיתול

.  בדיוק כמו הדוקטור מהסיפור האהוב עליו

בספר מתוארים החיים עם תחתונים והדרך היצירתית ומלאת הקשב שבה הוריו  

הם מיישמים את  , שני ההורים שותפים ונוכחים. של ליאבי מתווכים לו את הנושא
.קשב ויצירתיות, ההחלטה שלהם עם המון אמפתיה

.רגישות וקבלת האחר, אומץ מוסרי, סיפור מתוק העוסק בחברות

הוא  . הסיפור מתחיל בכך שמוני הארנב מגיע לגן חדש ורוצה להקים חבורת חברים

אבל . והזאב, הכלבלב, ארנב מקסים ואין זה מפתיע שבמהרה חוברים אליו החתולה

הזאב  . הם לא מסכימים בטענה שהיא שונה מהם, כשהצפרדע מבקשת להצטרף

נשאר נאמן לתחושה  , מתייצב מול הלחץ החברתי הזה וכך מפגין אומץ מוסרי

.  הפנימית שלו שאסור לפגוע ככה בצפרדע היקרה ומשכנע את החברים שהם טועים

.קבלת האחר וחברות אמיתית , יחד הם לומדים על מהותה של רגישות

הורים וילדים  , מציג סיטואציה שמוכרת לכולנו" פתרון פשוט מאוד"הספר 

כזו ששמה את הדגש על הקשר שבין ההורים  . ומציע נקודת מבט אחרת, כאחד

.  כך שהפתרונות יכולים להגיע בצורה מקורית ומפתיעה, והילדים

.  וכשמגיע הזמן להיכנס למקלחת הוא מסרב בכל תוקף, לביא חוזר הביתה מהגן

אך שום דבר לא עוזר והוא  , אמא מנסה לשכנע אותו בכל מיני דרכים יצירתיות

.  ממשיך להתנגד

!מוזמנים להצטרף להרפתקה? איך בכל זאת הם מצליחים למצוא פתרון

ומשמש כלי אימון נהדר להורים שמבקשים  , הספר מזמן חוויית קריאה מהנה

.לחזק את ילדיהם ולסייע להם בהתפתחותם

, כך. ויודע לזהות אותם ולשחררם, חווה את כל רגשותיו בעוצמה, שלו בן הארבע

הספר כולל גם פרק  . מרוצה ושלו, הוא חוזר בקלילות ובמהירות להיות שמח

ומתנה לבבית לילדים, הפונה להורים ובו הסברים ורעיונות לפעילויות
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,  בגפו בביתם של משפחה חמה" מלך"חתול שחי כ, זהו סיפורו של דובי חמודי

אוהבת ומפנקת שלא חסכה ממנו דבר עד לאותו יום שבו נפלה ההחלטה  

לא , שרגיל היה לקבל את מלא תשומת הלב, "דובי חמודי"...לאמץ חתול נוסף

כולל את  , הוא מבין שחתול נוסף פרושו לחלוק את כל מה ששייך לו. שש לרעיון

של דובי עוברת סידרת  " ממלכתו. "כולה שלושהיתהתשומת הלב והאהבה 
.מבוסס על סיפור אמיתי... שינויים וחייו של דובי עומדים להשתנות לבלי הכר

באמזון אך נשלח לכל מקום בעולם דרך אתר הסופרתולאבארץנמכרזהספר*

https://www.amazon.com/Doctor-Potty-Hebrew-Hadas-Kaplan/dp/0578474425?fbclid=IwAR3sYTzsjd3LuC1c94YQptw-_gWucidCNCCgWPH-CH-lwoQHhETrhOzfPuI
https://www.amazon.com/Naama-Gal/e/B08B1RNFZM
https://www.amazon.com/dp/B08NDVJ6MX
https://lp.vp4.me/mfo6
https://www.amazon.com/Pnina-Perry/e/B08DXLRYL3/


רק שכדי לקיים אותם ואת התא  , אנחנו ההורים מאד אוהבים את הילדים

המשפחתי אנו נאלצים לעבוד שעות מרובות ולחזור בשעה מאוחרת 

ילד בעל  , איתי. אבא של איתי חוזר מהעבודה לאחר שאיתי כבר נרדם.מהעבודה

יודע שאבא אוהב אותו מאד ולכן מחליט שאבא לא נשאר מרצונו  , דמיון מפותח

הוא מחליט שיש מפלצת שלא נותנת לו לחזור בזמן  . בעבודה עד שעה מאוחרת

.והוא יוצא לשחרר את אבא מהמפלצת

כל הדרך עד  , צורי הוא ילד מנומש וחביב בעל כישרון מיוחד לטיפוס על עצים
!  ולכן קוראים לו צורי צמרת, הצמרת

.צורי אוהב לעזור לבעלי חיים במצוקה ודואג לסביבה

כאשר הוא מוצא ביצה מונחת על הקרקע הוא עושה כל מאמץ להחזיר אותה הביתה  

?האם הוא יצליח במשימה. לאמא

הוא מבקש למצוא חברים אך נדחה על .הוא יצור חמוד שעשוי מכתם דיואינקי
גוש הבוץ  –במאדייוצא לחפש חברים ונתקל אינקי. ידי כולם עקב היותו שונה

שלושת היצורים המוזרים והחמודים  . עננת האבק הענקית–ובדאסטי, המצחיק

זהו סיפור חמוד ומשעשע על סובלנות חברתית  . הופכים לחברים ומשחקים יחדיו

ומזדהים עם הבעיות שבהן  הדימיוניותהילדים מתחברים לדמויות . וקבלת האחר

הם לומדים שגם אם יש מישהו  . בעיות שכל ילד כמעט נתקל בהן-הן נתקלות 

.עדיין הוא יכול להיות חבר טוב, שונה מאיתנו

נֶּת, אּוף" א ְמַעְצבֶּ ה. ֵאיזֹו ִאמָּ ק ַהזֶּ ת ַהִמְשחָּ נּו אֶּ ה ִלְקנֹות לָּ .  עֹוד ַפַעם ִהיא לֹא ַמְסִכימָּ

ר ִבַקְשנּו ה ְכבָּ ר ַלֲחֹשב מָּ ְפשָּ ִנּיֵאל ְלַמאיָּה, "אֶּ ְהיֶּה  ... לֹוֵחש דָּ יִּ נֶּת לֹו שֶּ ַמאָיה ְמַסמֶּ

ן ת לֹו ָבֹאזֶּ שֶּ ט ְולֹוחֶּ קֶּ יֵּש : "ְבשֶּ ר ְלָך ַעל ַרְעיֹון נֱֶּהָדר שֶּ ב ֲאַספֵּ רֶּ יָבעֶּ סיפור הנותן  זהו".לִּ

ההורים.ילדיםהשראה לילדים כיצד ניתן להגשים יעדים ושאיפות גם אם הם עדיין 

.שתצא לאור לאחר קריאת הספר, להתוודע לעוצמת היזמות הטבועה בילדיהםיהנו

ספרי ילדים בעברית שניתן לרכוש באמזון  
לעמוד הספר האמזוןהלינקאיור הכריכה הוא 

Nov 2020 נינה דר

ת בֹוֵדדפ ִהְרִגיש ְקצָּ ן שֶּ יָּה ַשַחף ַסְקרָּ הְבִשעּור. ַַּעם הָּ ל , ִטיסָּ ַמר ְלכָּ ַהַמְדִריְך אָּ ְכשֶּ

ר עּוף ְבַקו יָּשָּ ִפים לָּ ִלים, ַהְשחָּ עּוף ְבַמְעגָּ א ִמְתַחֵשק לֹו לָּ ּנֹורָּ .  הּוא ִהְרִגיש שֶּ

. שחזרה בוכה מבית הספר11-י סיגל מגן לביתה בת ה"נכתב ע" לעוף"הסיפור 

פשר דיאלוג ומתן לגיטימציה להקשיב ללב ולהיות נאמן לעצמך סיפור  . הסיפור אִּ

מתאים  . מעודד פרישת כנפיים והמראה בדרך ייחודית, שתורגם לשפות רבות, זה
.לילדים וגם למבוגרים שמחפשים את הדרך

https://www.amazon.com/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-Hebrew/dp/9659278802/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94+%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C+%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D+%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D&qid=1605909415&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/dp/B08GFXQCLC
https://www.amazon.com/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-Hebrew/dp/B084QM3NJR?fbclid=IwAR38ARcdjUm2vM5ZvteYWOP3HRIjmOikh4Z3DWj28hQ44krAPGc8EEuLcpU
http://www.amazon.com/dp/1712765523


.  מציג לנו את הבדידות שהטלפון יכול ליצור, שהטלפון שלו ממלא את כל עולמו, יאיר

,  דורון ארז מודאג מהתקופות הללו בהן ההורים נדרשים להתמודד עם מורכבות כלכלית

מצבים קיומיים הדורשים התייחסות  . שעות עבודה ממושכות ונגישות מתמדת לסלולרי

הורית לעיתים לא מטופלים עד שהם פוגעים מאוד בקשרים עם האנשים שהם הכי  
?אז איך ילדים יכולים לקבל את תשומת הלב החיונית שהם צריכים. אוהבים

?ולפגוש חברים חדשים, רוצים לצאת למסע בממלכת השמש יחד עם סהר

הלוקח את ההורה והילד למסע בין כוכבי הלכת  , סיפור ילדים יצירתי ומלא דמיון

המבוססים על תפקידי  , שסביבנו הספר מלווה באיוריה המדהים של דורין שוורצמן
.הכוכבים במיתולוגיה

.ילדה קטנה משתפת אותנו בחוויית הבדידות שלה כאשר אבא עסוק בטלפון הנייד

רק שלפעמים הראש שלנו  , כולנו אוהבים את הילדים שלנו ומטפלים בהם במסירות

.נתקע בתוך הטלפון ומנתק אותנו מהאהובים עלינו ביותר

.זמן איכות ללא הטלפון הנייד, "שעה טובה"בסיפור אבא ובת מגיעים להסכם 

...ראו איך זה קורה

כל הדרך עד  , צורי הוא ילד מנומש וחביב בעל כישרון מיוחד לטיפוס על עצים

אוהב לעזור לבעלי חיים במצוקה ודואג  צורי ! ולכן קוראים לו צורי צמרת, הצמרת

הוא חושב על רעיון מקורי ומגייס  , כאשר דולפין קטן נקלע למצוקה. לסביבה

הדולפין ניצל וצורי זוכה בחוויה מיוחדת  . לעזרתו פקח של שמורת טבע ימית

.ומיוחדרישמיוגם במינוי , במים

ספרי ילדים בעברית שניתן לרכוש באמזון  
לעמוד הספר האמזוןהלינקאיור הכריכה הוא 

Nov 2020 נינה דר

!  עד שהוא חושד שמשהו קרה לסבתא והיא זקוקה לעזרתו, חי חיי שגרהאוריקוןאורי 

בדיוק אז מזנקים אליו  . מבין שהוא חייב לאכול ולהתחזקאוריקון, כדי להיות חזק ואמיץ

הירקות ומציעים את התכונות הייחודיות שלהם כדי שהוא יצליח במשימת החילוץ בקלי  

שיצרה את הספר  , דיאטנית קלינית, קיילרי נטע "נכתב ע" וכוח הירקותאוריקוןאורי ! "קלות

אל עולם  אוריקוןהפליגו עם . כדי לעורר בילדים עניין בירקות ולתת להורים כלים להגשתם
.וגם כמה הם טעימים, הדמיון ועזרו לילדים להבין את המעלות שירקות מציעים

בני משפחתו  , הכלבמֹוִזיסדרת הספרים החדשה לילדים בכיכובו של –" מציגמֹוִזי"

עושה שימוש בעולם הכלבים על מנת להטמיע בילדים רגשות , וחבריו הטובים

י. וערכים טובים לחיים הוא  . הוא אחד הכלבים המאושרים והחביבים בכל הזמניםמֹוזִּ

ילדיכם יוקסמו  . טבע ואהבה, מוקף בחברים, חי בקיבוץ עם משפחתו האנושית

:  מן החרוזים ומן האיורים הצבעוניים ובו זמנית יוכלו לספוג ערכים טובים כגון, מדמותו

שהרי כלבים יכולים  , נתינה ועוד, קבלת האחר, אומץ לב, אחריות, משפחה, אהבה

...הבעת רגשות והרגלים חיוביים, כך הרבה על אהבה אמיתית-ללמד אותנו כל

https://www.amazon.com/x5DE-x5DC-x5DB-x5EA-Hebrew/dp/1650660243/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&ref_=dbs_a_w_dp_1650660243
http://www.amazon.com/gp/product/9655751228
https://www.amazon.com/%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%91%D7%93-Hebrew/dp/B08B32K73B/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1605935610&refinements=p_27%3A%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%96&s=books&sr=1-1&text=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%96
https://www.amazon.com/%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-Hebrew-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%96/dp/B08L7YN5C7/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=Doron+Erez&qid=1605882223&sr=8-7
https://www.amazon.com/dp/B08P2C2SF2
https://www.amazon.com/gp/product/B08NWYYVGB
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נישאת על כנפי עטלפים ומתפזרת , בהובלת המלך וירוס–חבורת הקורונה 

,  לילי ותומאס, גיבורי הסיפור. ברחבי כדור הארץ בדרכה למלחמה בבני האדם

פוגשים בעצמם בקורונה והם עתידים לגלות שגם הם יכולים להילחם בה בעוצמה  

האם לילי ותומאס יגלו את הסוד לניצחון נגד  . ובאומץ השמורים רק לילדים

ולמדים  , בצל מגפת הקורונה אנו נזכרים בעוצמות האנושות וחולשותיה? הקורונה
את התיקון הנדרש בהתנהגות האדם ובאורחות חייו על פני כדור הארץ

כמו  , הניכרת גם בחולשות להנאות החיים הקטנות, שני היא ילדה חכמה וחיננית

בדרך פלאית ומוזרה מגלה שני כיצד כל מה שאנו עושים ופועלים בעולמנו  . כולנו
בואו לחלום עם . בעולמנו, בורא ומשפיע שוב כאן–ובהמשך , משפיע למעלה–כאן 

-וכמה חשוב שנחשוב על כל מעשה או אי, שני על המלאכים ולגלות כיצד זה קורה

.ואיך הם משפיעים על עתידנו ועל עולמנו הרוחני, מעשה שלנו בעולם הזה

הוא חי בקיבוץ עם . הוא אחד הכלבים המאושרים והחביבים בכל הזמניםמֹוִזי

הספר השני בסדרת הספרים . טבע ואהבה, מוקף בחברים, משפחתו האנושית

י" הוא חגיגה של הדברים הקטנים אשר גורמים  , על ערכים טובים לחיים" מציגמֹוזִּ

כמי שחי חיים  מוזימן הטקסטים מצטיירת דמותו של . לאושר ולחשיבה חיובית
.  ברגשות ובסביבה המחבקת שלו, תוך אמונה ביכולות, מלאי שמחה וסיפוק

עוסק בקבלת  , על ערכים טובים לחיים" מציגמֹוִזי"הספר הרביעי בסדרת הספרים 

י. האחר ובייחודו של השונה אשר לכל , מציג את חבריו הכלביים, כוכב הסדרהמֹוזִּ

הן השתקפות של  , אותן דמויות כלביות. אחד מהם מאפיין שהופך אותו לשונה וייחודי

אשר כל ילד מכיר מסביבתו הקרובה ומטרתן להוביל את הילדים  , דמויות אנושיות

.לראיית היופי והחיוביות במה שנתפס כשונה בחברה ולכבד כל ייצור באשר הוא

משחקים בחצר ביתם מדמים את עצמם , יחד עם חבריו לגן, ילד חמוד, יותם

.  לבנאים שבונים קיר למורת רוחו של בעל הבית בו גרים הוריו של יותם בשכירות

בזה תם , לכאורה. בעל הבית דורש שיפרקו את שבנו וילכו לשחק במקום אחר

מאיר ליותם את הדרך  , אולם סיפור קצר שאבא של יותם מקריא לו. ונחתם העניין
,  יותם–ואכן . בעל בית, את נוקשותו של רפאלולהפיס’ רוע הגזירה‘למנוע את 

,  הפעם, מיישם את מוסר ההשכל וסולל לילדים את הדרך להמשיך ולשחק בחצר
.לקורת רוחו ובעידודו של בעל הבית

כל הדרך עד  , צורי הוא ילד מנומש וחביב בעל כישרון מיוחד לטיפוס על עצים

דואג  , צורי אוהב לעזור לבעלי חיים במצוקה! ולכן קוראים לו צורי צמרת, הצמרת

הוא  . אבל יותר מכל רוצה להזמין חברים לביקור בבית העץ החדש שלו, לסביבה
?האם יצליח למצוא חברים חדשים, יוצא למסע חיפושים

https://www.amazon.com/%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-Hebrew/dp/B08DSSZG7B
https://www.amazon.com/Sheer-el-Nachom/e/B07VYZ7K9X?fbclid=IwAR3dNLjbD4ARYhy8r0r9IScrope3wbNtnTxwjgtXUxIRNXcfdWuefLylv3s
https://www.amazon.com/gp/product/B08P23RBW1
https://www.amazon.com/gp/product/B08NX1H7W9
https://www.amazon.com/%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-Hebrew-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%96/dp/B08LNH67WR
https://www.amazon.com/%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-Hebrew/dp/B083XVFM4J
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https://www.amazon.com/Giving-Tree-Hebrew/dp/9657141494/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_0_1/143-4507774-3388324?_encoding=UTF8&pd_rd_i=9657141494&pd_rd_r=0607528d-c926-43c4-a7c4-d5a8c58dba2e&pd_rd_w=LqJCK&pd_rd_wg=TRLLl&pf_rd_p=8019ba47-0a12-4976-b76b-5c932d60db6f&pf_rd_r=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3&psc=1&refRID=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3
https://www.amazon.com/Lion-That-Loved-Strawberries-Hebrew/dp/B000LP5H0M/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_0_5/143-4507774-3388324?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000LP5H0M&pd_rd_r=0607528d-c926-43c4-a7c4-d5a8c58dba2e&pd_rd_w=LqJCK&pd_rd_wg=TRLLl&pf_rd_p=8019ba47-0a12-4976-b76b-5c932d60db6f&pf_rd_r=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3&psc=1&refRID=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3
https://www.amazon.com/Treasury-Curious-George-Hebrew/dp/9657141540/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_0_32?_encoding=UTF8&pd_rd_i=9657141540&pd_rd_r=0607528d-c926-43c4-a7c4-d5a8c58dba2e&pd_rd_w=LqJCK&pd_rd_wg=TRLLl&pf_rd_p=8019ba47-0a12-4976-b76b-5c932d60db6f&pf_rd_r=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3&psc=1&refRID=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3
https://www.amazon.com/Pluto-Hebrew-Book-Kids-Israel/dp/B00HPC83KK/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_0_18?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00HPC83KK&pd_rd_r=0607528d-c926-43c4-a7c4-d5a8c58dba2e&pd_rd_w=LqJCK&pd_rd_wg=TRLLl&pf_rd_p=8019ba47-0a12-4976-b76b-5c932d60db6f&pf_rd_r=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3&psc=1&refRID=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3
https://www.amazon.com/Green-Eggs-Hebrew-Ra-ev-Velo/dp/9652294667/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_0_12?_encoding=UTF8&pd_rd_i=9652294667&pd_rd_r=0607528d-c926-43c4-a7c4-d5a8c58dba2e&pd_rd_w=LqJCK&pd_rd_wg=TRLLl&pf_rd_p=8019ba47-0a12-4976-b76b-5c932d60db6f&pf_rd_r=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3&psc=1&refRID=3CTB9F3WFB03NN0KXRZ3
https://www.amazon.com/Mitz-Petel-Hebrew-Haya-Shenhav/dp/965132290X/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcd_0_2/143-4507774-3388324?_encoding=UTF8&pd_rd_i=965132290X&pd_rd_r=65737b89-d500-43bd-90a1-617c42c186a0&pd_rd_w=uU5Ht&pd_rd_wg=VDxJ5&pf_rd_p=8019ba47-0a12-4976-b76b-5c932d60db6f&pf_rd_r=MYXTCG0QBD4FB43G5MQQ&psc=1&refRID=MYXTCG0QBD4FB43G5MQQ
https://www.amazon.com/Cats-Quizzer-Hebrew-Chatul-She-alul/dp/9652294659/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&qid=1605936343&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/Happy-Birthday-Hebrew-Huledet-Sameach/dp/9652294632/ref=sr_1_23?dchild=1&keywords=%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&qid=1605936414&s=books&sr=1-23
https://www.amazon.com/Yotsim-Magiim-Limkomot-Nifalim-Places/dp/B00M4JYYXE/ref=sr_1_36?dchild=1&keywords=%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&qid=1605936567&s=books&sr=1-36
https://www.amazon.com/Rabbit-Train-Hebrew-Book-Children/dp/B00VP48P20/ref=sr_1_49?dchild=1&keywords=%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&qid=1605936630&s=books&sr=1-49
https://www.amazon.com/s?k=%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&i=stripbooks&s=review-rank&qid=1605937231&ref=sr_st_review-rank

