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ספריית ילדי המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

הטבה נוספת:

נהנים מהנחה מיוחדת מנויי 

בעקבות המצב ייתכנו שינויים ועיכובים בהפצת הספרים ובזמינות החנויות. את המבצעים ניתן לממש במשך כל התקופה באתר www.ybook.co.il בתוספת דמי משלוח.
לרכישת הספר "היום המושלג של במבי" יש להזין קוד קופון 3774 | לרכישת הספר "המפלה החמישית" יש להזין קוד קופון 3776

    למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

מחיר מבצע

במקום ₪78

₪ 18.90

היום המושלג של במבי /
ספרי דיסני  

זאת הפעם הראשונה שבמבי רואה שלג. מה זה הדבר 
הקר והרטוב הזה? הוא עוד לא יודע ששלג זה הדבר 

הכי שווה בעולם! 
מזל שיש לו חבר כמו טמפר שיראה לו מה אפשר 

לעשות כשיורד שלג.
סדרת הסיפורים הראשונים שלי מביאה אליכם 
סיפורים מתוקים המסופרים בפשטות ומלווים 

באיורים צבעוניים ומקסימים – בדיוק באורך ובקצב 
המתאימים לקטנטנים. 

מובטח לכם שהעיבודים הרעננים האלה לקלאסיקות 
של דיסני יענגו את הקוראים שוב ושוב.

מחיר מבצע

39.90 ₪ במקום ₪112

פרופ' דוד פסיג, מחבר רבי-המכר צופן העתיד ו 2048, מזהה בספר מרתק 
זה את כיוון התפתחותה של היהדות ואת אופי מנהיגיה העתידיים. 

מאחר שהיהדות לא התקיימה מעולם בריבונות מודרנית עד לימינו אלה, 
מרכיביה החלו בתהליכי תמורה מרחיקי לכת. בהתבסס על דיאגנוזה 
אפשרית המצביעה על נוירוזה לאומית מהעבר, שהובילה לפורענויות 

ולמפלות בארבעה עידנים בדברי ימי העם, הוא מפרט מה דרוש לעשות 
במאה הנוכחית כדי שהכוחות שהניעו את מחדלי העבר לא ישובו לפעול. 

עוד הוא מזהה את ניצני התמורות שיעברו על לאומיותו, על דתו ועל אופיו 
של העם היהודי בארץ ישראל. 

זהו ספר נוסף בסדרת ספריו של דוד פסיג על העתיד, שמטרתם לקרב את 
הקורא להבין כיצד ניתן לזהות מגמות עוד בטרם בשלו ולפעול כדי להימנע 

מהמהמורות או לחזק הזדמנויות. 

ספר חודש ינואר:

המפלה החמישית / פרופ' דויד פסיג 


