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 ביבליותרפיה –ספרי ילדים 
 עולמו המיוחד של הילד: 

 רשימת ספרים בנושאים התפתחותיים,רגשיים וחברתיים

 פסיכולוגית -לקטה וספרה אילנה אלחלל 
 מיה  אלחלל   -הפיקה  

 

 לכתוב סיפור מפי הילד
טיפול ופסיכותרפיה. יש להם ילדים מספרים סיפורים לאנשים שקרובים אליהם: להורים, לגננות, למחנכים, לאנשי 

 סיפור על חוויות ואירועים, על יצירות וציורים, על רגשות וחברים, על אחים והורים.

 יש להם הרבה סיפורים על עצמם אותם כדאי לכתוב, לתעד ולשמור.

אפשר  פ.הילד יכול לצייר ולכתוב את הסיפור שלו בכתב ילדי. ההורה או הגננת יכתבו עבורו את הסיפור שסיפר בע"
 להקליט את הילד מספר ואז להעביר לכתיבה.

 כדאי ליחד לכך מחברת או קלסר קבועים ולעשות זאת בתדירות גבוהה. 
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 לכתוב את סיפור הילד וצמיחתו
אפשר לשחזר ולתאר את התפתחות הילד ואירועי חיים משמעותיים בחייו. לתאר מצבים מיוחדים , תגובות מיוחדות 

מצחיקות או אחרות, שגרה, תחביבים, חוגים, משפחה גרעינית, משפחה מורחבת, החיים במעון ובגן, שלו, אמירות 
 חברים וטיולים.

 אפשר להוסיף ציורים, צילומים, שירים שאהב. 

 ילדים מאוד אוהבים לשמוע סיפור עליהם וממוקד בהם, הם שותפים לעיתים בהיזכרות ובשיחזור.

 פור רקע של אימוץ, יתמות או פרידה אחרת.חשוב במיוחד לגבי ילדים עם סי

 הסיפור / ספר יכול לשמש:

 להקראה לילד שמעשירה את היחד, הקשר הרגשי, התקשורת והשפה. -

 לעיבוד תגובות רגשיות, מענה על שאלות והתלבטויות משותפות. -

 לשיתוף גננות וחברים בסיפור המשפחתי ומניעת עול של סודות על הילד. -

 וחשוב לשלבים יותר מאוחרים בחיים.תיעוד מרגש  -

בניית סיפור חיים מגובש, רצוף, חם ומגן המפצה ולא במעט על הקשיים והטראומות, הקטיעות והנטישות  -
 שהילד חווה.

 חיזוק תחושת יכולת וביטחון ושייכות של הילד. -

 

 סיבות לקריאת ספרות ושירה לילדים 
 ד"ר מירי ברוך  –כתבה 

שירים( מעשירים את אוצר המילים שלנו. הם מלמדים אותנו להתבטא טוב יותר ספרים )ובמיוחד  .1
 ולהבין את האחרים טוב יותר, גם בשפה הדבורה וגם בשפה הכתובה.

ספרים מעמיקים את עולם המחשבה שלנו. הם מעלים בפנינו רעיונות חדשים ומעמיקים את המודעות  .2
 שלנו כלפי עצמנו.

צריך כל קורא לדמיין את  –ו. מאחר שהמילים הן מושגים מופשטים ספרים מעוררים את הדמיון שלנ .3
 מה שעומד מאחורי המילה.

ספרים מקנים לנו מידע על הנעשה במקומות אחרים ומפגישים אותנו עם צורות חיים אחרות.  .4
באמצעות ספרים אנחנו יכולים לפגוש דמויות מן העבר )מן ההיסטוריה( וכן לדמיין לעצמנו דמויות 

 בעתיד )מדע בדיוני(.שיהיו 

ספרים מעוררים את הרגשות שלנוואת יכולת האמפטיה שלנו כלפי הזולת. אנחנו מצליחים לעתים  .5
 "להיכנס לעורו" של האחר ולהבין טוב יותר את מקומו בעולם.

ספרים יכולים לתת לנו כוח ולהלהיב אותנו. הם יכולים לגרום לנו לבכות או לצחוק או לענג אותנו  .6
 ונות. בחוויות ש

ספרים יכולים לפתוח בפנינו נושאים חדשים שבתחום הראליה, שלעולם לא היינו יכולים להגיע אליהם  .7
 בדרך אחרת.

 ספרים יכולים ללמד אותנו אתיקה ודרכי מוסר, אם בגלוי ואם באופן סמוי. .8

אחרים  ספרים יכולים ללמד אותנו איך להתמודד נכון יותר עם סיטואציות בסביבתנו ולהראות לנו איך .9
 התמודדו עם בעיות כמו שלנו ואיך הם פתרו אותם.
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ספרים יכולים להראות לנו, שיש כמה וכמה תשובות לאותן בעיות, ולהציג בפנינו זוויות ראיה שונות  .10
 המתבוננות באותן סיטואציות.

 ספרים עוזרים לנו להבין טוב יותר גם את עצמנו וגם את האחרים. הם יכולים להראות לנו, שלא רק .11
 אנחנו חווים את אותן הבעיות ועל ידי כך להקל על המצוקות הקיומיות שלנו.

 –ספרים יכולים להיות בני לוויה נפלאים, כשאנחנו לבדנו. למעשה, כשאנחנו נמצאים "בתוך" ספר  .12
 לעולם אנחנו לא לבד.

להעשיר את ספרים יוצרים לנו מכנה משותף תרבותי עם חברים ועם בני תקופתנו ומאפשרים לנו  .13
 הקריאה שלנו, ככל שהרמזים לטקסטים אחרים ומוכרים רבים יותר.

ספרות ילדים ונוער היא הצעד הראשון וההכנה הרצינית שלנו לקראת קריאה בוגרת. אי אפשר להגיע  .14
 לקריאה מלאה ועשירה בגיל הבגרות ללא התנסות קודמת בספרות אלמנטרית יותר.

הפעוט היא רגע אינטימי, כמעט בלעדי, שאין מסוגו בכל קריאת ספרות של מבוגר בפני ילדו  .15
הסיטואציות שבהן המבוגר מעורב בחיי ילדו. לכן הפעוטות זוכרים את הרגעים האלה לאור כל חייהם. 

 דיאלוג אינטימי של ההורה לילדו. –מעורבים בהם קול, חיבוק, תוכן ואינטואיציה וכמובן 

מבוגר המבצע ולילד הנמען לתמלל את הסיטואציות  תוך קריאת ספרות ילדים בפני הילד מאפשרת ל .16
 שהילד משיב או מספר על חוויותיו תוך כדי שמיעה.

ספרות ילדים מאפשרת למבוגר להציג, לפרש ולתמלל בפני הפעוט את האיורים לספר )המאויר(, וככזו  .17
 זוהי החשיפה הראשונה של הילד לאמנות האיור.

פה או מתוך ספר( גורמת לילד תחושה של גאווה ומחזקת את  קריאת ספרות ילדים בפני קהל )בעל .18
 עמדתו הן בפני עצמו והן אצל נמעניו.

אין תחליף ליצירה הספרותית הן מבחינה רגשית, הן מבחינה קוגניטיבית, הן מבחינה לשונית והן מבחינה חברתית. זכרו 
 זאת תמיד!

 שר להשיג באמצעות יצירת ספרות. יש תחליפים קלים יותר, אך הם לעולם לא ישיגו את מה שאפ

 

 

 חוברת זו מרכזת רשימות של ספרי ילדים וספרי הדרכה לפי נושאים.  
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 נושאים: הרשימת 
 פסיכולוגית  –לקטה וספרה אילנה אלחלל 

 

 אהבה, קשר, געגועים ומחסור.   –אבא ואמא  (1

 אוכל ומזון.  (2

 אחים, לידה, יחסי אחים, תאומים.  (3

 אימוץ.  (4

מניעת אלימות, גבולות ושיפור   –אלימות  (5
 אקלים. 

 אתגרים ופתרון בעיות.  (6

 בית / מעבר דירה.  (7

 בעלי חיים וחיות מחמד.  (8

 בריאות וחולי, הגוף שלי.  (9

 גמילה מהרטבה.   (10

 דת וחזרה בתשובה   (11

 הפרעות קשב ותנועתיות יתר.   (12

 הסברה מינית.   (13

   חברות.  (14

 חד הוריות.   (15

 חו"ל.   (16

 ימי הולדת.   (17

 

 יתמות ומות.   (18

 כתה א'.   (19

 למידה וליקויי למידה.   (20

 מוצצים / חפץ התקשרות.   (21

 מעבר מהבית לגן ילדים.   (22

 נשמור על עצמי )מניעת פגיעה והתעללות(.   (23

 סבתא וסבא.   (24

 עולים חדשים.   (25

 עצמאות ונפרדות.   (26

 פחדים ויצורים.   (27

   פרידה וגירושין של הורים.   (28

 שונים ושווים, קבלת האחר.   (29

 רגשות.   (30

 שואה   (31

 שינה ולילה.   (32

 שלום ומלחמה.   (33

 תכניות לעבודה חברתית במסגרות חינוך  (34
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 אהבה, קשר, געגועים ומחסור -אבא ואמא 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 כתר ברברה ג'יוסי אמא את אוהבת אותי

 הקיבוץ המאוחד גור-נעמי בן ההר דיגי דיגי דוג

 הקיבוץ המאוחד פפי מרזל שישמי מחכה לאבא

 קשת צרויה שלו ילד של אמא

 מודן אנטוני בראון אבא

 דביר סמדר שיר על הברכיים של אמא

 מודן לוין קיפניס מעשה באפרוח שהלך לחפש אמא אחרת

 כנרת גולדובן גנחטן אבא שלי

 שבא –הד ארצי  מרגרט בראון ארנבון בורח מהבית

 ספרית פועלים שמואל בנשלום שאמא תחזור

 כתר אורה איל ילדה לבדה

 ספרית פועלים מרים אלון לבד בבית

 עם עובד נירה הראל אפשר להשאיר הודעה

 יסוד תמר אדר אמא עוד מעט תחזור

 חמד-ידיעות אחרונות עדנה קרמר ליאת מציירת סיפור

 ספרית פועלים תמר ברגמן איפה?

 דביר חגית בנזימן כשאמא היתה קטנה

 דני ספרים נורית זרחי אם אמא שלי לא יכולה

 שבא –ספרית מעריב  גניס דנבר ספר לי איך זה להיות גדול

 דביר חגית בנזימן כשאמא היתה קטנה

 מודן רוברט מקלוסקי סלי והאוכמניות 

 פועלים מרים רות יובל המבלבל

 דני ספרים נורית יובל האוצר

 רואים אור יהודה אטלס כל אחד והמשפחה שלו

 הוצאת עצמית נאה –מקדה בן  אבאיםשני 

 פועלים מרים רות איפה נבות

 פועלים יהודית קציר בועה על גב הרוח

 כתר מאיר שלו אבא עושה בושות

 ידיעות אחרונות ספרי חמד גלית חזק בדרך לשלולית
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 לולו שלומית כהן אסיף חומפס 

 עם עובד מאיר שלו רוני ונומי והדב יעקב

 הקיבוץ המאוחד נעמי בן גור הנפש של אבאבגלל עכבר 

 כתר ליאת אחירון וצמהדניאלה פתיתים 

 מעריב ג"ונל ומאדרס שוטי אמא שוטי

 ספרית פועלים רונית חכם אמא עם קוקיות

 קיבוץ מאוחד –פועלים  נורמן בריידוול  יום האם השמח של קליפורד
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 אוכל ומזון
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 ההוצאהשם  שם המחבר שם הספר

 היסוד חנה הורן זרע של צנונית

 מסדה א. פרנקל ספר האוכל

 עם עובד ברברה ויליאמס ירמי לא רעב

 ספרית הפועלים מרים רות תירס חם 

 כתר דרור גרין גן ירק מפלסטלינה

 הקיבוץ המאוחד תרצה אתר "האריה שאהב תות"

 עם עובד-שיריםמתוך חגיגה שניה של  שלומית הראבן "לסבתא יש מקרר"

 מתוך בוקר טוב הקיבוץ המאוחד ע. הלל "יואש"

 כתר –מתוך הילד הזה הוא אני  יהודה אטלס "אפילו הייתי שמן"

 כנרת –מתוך סודותיה של ליבי  ליבי "גברת בטן"

 שרברק נשיקה שהלכה לאיבוד מתוך דבורה עומר "צלחת של שבת"

 מסדה לשרוק ברחובמתוך אני אוהב  נורית זרחי "האיטריה"

  לוין קיפניס "אליעזר והגזר"

 מתוךחגיגה של שירים עם עובד ח.נ. ביאליק "בערוגת הגינה"

 מתוך צמד גוזלים מסדה בלה ברעם "פת לחם"

  מתוך כה עשו חכמינו)א( "אין משחקים בדברי מאכל"

 עמיחי מתוך מה אספר לילד)א( "יוסי וחלות השבת" 

 מסדה בלה מתוך גוזלי התרנגולת וגינת הירק""התרנגול, 

 ברונפמן מתוך גן אני)א( "מעשה בשרונה הקוטפת הקטנה

 עמיחי מתוך מה אספר לילד)ג( "האופה" / ב. טנא

 עמיחי מתוך מה אספר לילד)ג( "האופה" / ב. לוי

 מסדה מתוך גוזלי "צנונית מספרת / בלה

 מסדה מתוך גוזלי "ארוחת הבוקר" / בלה

 מסדה מתוך מה אספר לילד)ג( "הפרה / ר. ספורטה

 נוש' מתוך הכבש הששה עשר "ריח של שוקולד" / יהונתן גפן

 נוש' מתוך הכבש הששה עשר "כשאומרים" / יהונתן גפן

 ספרית הפועלים מתוך זרעים של מסטיק "זרעים של מסטיק" / ל. נאור

 הקיבוץ המאוחד מתוך בוקר טוב "סלט" / ע. הלל

 הקיבוץ המאוחד מתוך מזבוב ועד פיל "עצוב להיות מלך החיות" / ע. הלל

  מודן ילדים מבשלים / רות סירקיס

 אונ' ת"א   ספרית מדע לילד / המזון

 אונ' ת"א  ספרית מדע לילד / החלב
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 אחים, לידה, יחסי אחים, תאומים
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 עם עובד חוה גרשוני רוצה להיות תינוקת יסמין 

 דביר סמדר שיר ברוך הבא אח נחמד

 שמואל זימזון שרה זלוף ללירון נולדה אחות

 ידיעות אחרונות חיה פ. בן איון אח שלי חבר שלי

 עם עובד דויד גרוסמן אח חדש לגמרי

 כנרת פני דיל אח גדול אח קטן

 מודן אלונה פרנקל ספר הפילפילים

 מודן דיק ברונה משפחת ארנבים

 הקיבוץ המאוחד לוסי קזינס האח של פספס

 כתר פנינה קז ברלה ברלה אח חדש

 חמד-ידיעות אחרונות חגית בנזימן החיה עם הכיס

  דורית ברזילי גם וגם

  תמר אדר וחוה בהרב עוד מעט יהיה לי אח או אחות

 ספרית פועלים רות פלס תינוק צא כבר

  אנג'לה רויסטון מאיפה באים תינוקות

 הדר מילטון, לוין, זליגמן תינוק בא לעולם

 קרן תומס סונסון  אחות חדשה בבית

 מודן רנה בן שחר לאורן נולד אח והוא לא שמח

 קוראים עפרה גלברט אבני סוד

 ענבל דתיה בן דור)עברית( האחות החדשה של תותי

 שוקן הילאריק  אחותו הקטנה של פינקי

 יסוד חיה בהרב ותמר אדר אוף! איזה אח מרגיז

 ראובני ספרי צמרת יורם טהרלב וחיים רון תינוק נולד

 הקיבוץ המאוחד עמוס בר איך באת לעולם ארנבון נחמד

 קוראים סמדר שיר צרחמודי

 כתר פנינה קז ברלה ברלה אח גדול

 כתר ימימה אבידר טשרנוביץ סיפורים לרועי

 ספר לכל צלה דגון באתי לעולםאיך 

 ליתם טלי בשוראי יצקוביץ שעת החיבוקים של חן



 11 

 

 

 יחסי אחים

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 לייף סנטר פייבל/מייזליש אחים ללא יריבות

 הוצאת וכטנברג גודי דאן מילד אחד לשניים

 

 תאומים

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 דפוס שילובים שלי מצרי תמיד בשנים

 ספרות פועלים עדינה בר אל אולי ראית ילד כזה

 עם עובד מאיר שלו הדודה מיכל

 טלקורפ קומיוניקיישן בע"מ ליאור חריש דנה ועידו תאומים

 קוראים עתיר-דנה מקמל תאומים לא דומים
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 אימוץ
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 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 אוררואים  יהודה אטלס כל אחד והמשפחה שלו

 רוני ברגר רוני ברגר רן שלו

 ספרית פועלים נעמי בן ישראל ספור לילד המאומץ –הסיפור שלי 

 כתר מאירה ביין רוח -צב 

 מודן חגית בנזימן גועים –גע 

 דני ספרים רבקה גלשטיין מיקי כבר לא גרה כאן

 תמוז תמרה אמיתי )דץ( מסע הכרות עם דן ועם רות

 רשפים מגי אבני אמצוני 

 ידיעות אחרונות נטע אריאל ילד במתנה

 הוצאה לאור –תג  פלה יצחקי הילה

 ידיעות אחרונות ספרית פרידמן אהבת אם

 עם עובד הצמיד של אופירה אחות לגיל

  נירה הראל אחד יותר מדי

הוצאת  2000לקט הרצאות מיום עיון  פבר'  צילה רוס אל תוך חווית האימוץ
 ילדעמותת בית לכל 

  ק.ב כריסטיאנסן אני רואה את הירח

  דיויד מקיקיי בנצי

  רפי רוזן ההורים האמיתיים 

 הוצאת מטר אביגיל בן ארי החסידה מברזיל

  גבי אדם המסע השני של אור

  ע. בת יעקב התעודה של עמיחי

  אלה שגיא והסוף היה טוב

ברית התנועה מדור האימוץ והאומנה  נעמי בן ישראל זה אתה ילדי )מעולמו של הילד המאומץ( 
 הקיבוצית.

  ברברה קינגסולבר חזירים ברקיע

  עמי גדליה טיטי מחפשת בית

  באירס בטסי  כדורי משחק

  בלום ג'ודי  כל עוד אנחנו יחד

  הלן בורקו יומנה של בת מאומצת

 ספרית פועלים לבנהחנה  ילד אמיתי

  חגית כהן ילד של שוקולד

  גורדון מבס ילדה של יום ראשון

בעיות הילד המאומץ במשפחה  -ילדי הנבחר
 המאמצת/

 פועלים נעמי בן ישראל
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  סמדר שיר כתם לידה

  סט ג'י מרגוליס לאבד את איזיאה

 ספרית מעריב בלהה שפר להיות אני עצמי

  כץ –רות ירדני  משחק הלגו של אלוהים

הקיבוץ הארצי והשומר  הוצאת משרד הסעד נעמי בן ישראל משפחות מאמצות בקיבוצים
 הצעיר.

  רודיארד קיפלינג ספר הג'ונגל

אברהם  עריסת הבמבוק
 שוורצבאום

 הוצאת פלדהיים

 הוצאת אחיאסף  הנרי ארליך עת לחפש

  עליזה רון פזית של אבא ואמא

 הוצאת ציריקובר קנדרליהי  פרח ושמו סיגל

 הוצאת עם עובד מתוך הבחוץ צוף היגואר הקטן

  רוני ברגר רון שלי

  פטרישה מק'לקלין שרה השוטה וגבוהה

  א.ב. יהושוע תינוקות הלילה

 הוצאת מסדה רות יוסף תנו לי לחבק אתכם

 עם עובד גילה אלמגור ערגה הילדה מן החלומות

 ידיעות אחרונות סמדר שיר זה מתחיל באהבה
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 סרטים  -אימוץ 
בבית הילדים הם מתאהבים  בני הזוג ליסל מחליטים לאמץ ילד, אח או אחות לבנם ג'ורג'. – סטיוארט ליסל""

הסרט מתאר בהומור את תהליך הסתגלות המשפחה  בסטיוארט, שהוא עכבר שננטש על ידי הוריו ומחליטים לאמצו.
עובר תהליך המתחיל בציפייה שהוריו יאמצו לו אח, דרך אכזבה וכעס מכך שהוריו אימצו ג'ורג' הבן  והסביבה לשוני.

 עכבר ועד היוצאות הקשר והשייכות בין סטיוארט לג'ורג'.

סינטיה גרה בלונדון עם בתה, בקצה האחר של העיר, פותחת הורטנז את תיק האימוץ ומחפשת  – "סודות ושקרים"
המסר החזק ביותר הוא על הכאב שעל ההסתרה והשחרור, שבגילוי ובחשיפת את אימה הביולוגית,. סרט שבו, 

 האמת.

אמא זאבה מאמצת אותו והוא גדל  סיפורו של מוגלי שטעה ביער והגיע למאורת זאבים בלב הג'ונגל. – "ספר הג'ונגל"
זאבים אך הוא רוכש בין חיות ביער כשווה בין שווים, מוגלי הוא אדם במראהו החיצוני השונה מהוריו המאמצים, ה

 תכונות של חיות היער.

דריל אישה צעירה ואם, מנסה לאתר את אימא הביולוגית, אותה לא ראתה מאז נמסרה לאימוץ  – "רוצה את אמא"
 בגיל צעיר. היא מוצאת את האם ומגלה, שהמציאות רחוקה מרחק רב מהחלום האידאלי, שטוותה בליבה.

 ליטה לבדוק מי הם הוריה הביולוגיים.נערה מאומצת מח – "ספרו לי מי אני"

אם המכורה לקראק נוטשת את תינוקה. העובדת הסוציאלית בבית החולים אליו מגיע הילד  – "לאבד את אייזיה"
 מחליטה לאמצו, אלא שאז חוזרת האם ויוצאת למאבק משפטי כדי להשיבו אליה.

 שפחה עם בעיות הילדים מהעבר.סיפור אמיתי על זוג אחים שאומצו, התמודדות המ –" ילדת הזעם"
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 מניעת אלימות, גבולות ושיפור אקלים  –אלימות 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 מודן שולה מודן הברוגז של ליאור

 פועלים אל –עדינה בר  הכי חזק בגן

 דני ספרים נורית כהן נשיקה או נשיכה

 מודן אל –עדינה בר  גברת דוקא

 קיפוד דורון רוזנבלט אמא מה זו סבלנות

 פועלים מרים רות המלך דוגי

 לי –כתר  אורי אורלב משגעת פילים

 קוראים נורית זרחי נמר בפיג'מה של זהב

 עם עובד נירה הראל מיקי תפסיקי

 מודן אלונה פרנקל היום הרע של טובה

 מודן אריק קארל החיפושית העצבנית

 קוראים יונה זילברמן  ו דליה קורח שגב איך זה לכבד

 כנרת בינה טליתמןו רוז –תלמה אליגון  ארנון והתקנון

 שרה כץ מירי צללזון חוקי היער הירוק

 מסדה כנען-עזי בן רק צרות
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 מסעות ופתרון בעיות ,אתגרים
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 כתר ד"ר סוס מגיעים למקומות נפלאיםאם יוצאים 

 "סער" יעל בירן עם בעיהגדר, כבשה ואיש 

 סקר ספנסר ג'ונסון  מי הזיז את הגבינה שלי )גרסה לילדים(  

 עגור  שלמה אבס צפור החפש

 ספרית פועלים מרים רות פופוקטפטל

 צלטנר ןןלף ארלברוך השאלה הגדולה
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 בית / מעבר דירה
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 עובדעם  חיה שנהב דבי'לה בונה בית

  מיריק שניר הבית שלי

 הקיבוץ המאוחד לוסי קזינס הבית של מייסי

 הקיבוץ המאוחד נירה הראל זה לא נורא לעבור דירה

 ספרית פועלים מרים רות הבית של יעל

 כנרת ליאו ליאוני הבית הגדול ביותר בעולם

 ספרים לכול שרה זלוף עוברים דירה

 תאומים  מיכל זינגר היכן אני גר

 כנרת תלמה אליגון רוז   אגדות האחים גרים: עמי ותמי, הדייג ודג הזהב 

 מעריב יניב בן שלום לולי השבלול מחפש מקום לגור

 

 

 

 בעלי חיים וחיות מחמד
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 הקיבוץ המאוחד נורמן ברידוול הכלב האדום הגדול –קליפורד 

 עם עובד יונתן יבין  הדעתהחתול דלעת משנה את 

 קריאה בצבעים נויה ספקטור נחל אריות
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 בריאות וחולי, הגוף שלי 
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 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 דני ספרים גלית לוי ילדי משקפיים

 מעריב  תמר אדר רק –לו 

 כתר חנה גולדברג קוף משקפוף

 שוקן ילדים אריק היל פינוקי מבקר בבית חולים

 בי"ח קפלן פנינה יקיר ופרופ' מרשק ניתוח במחלקת א.א.ג.לקראת 

 קמחי נורית יובל במרפאה

 ידיעות אחרונות חמד מן –דפנה פונדק  אחות קטנה והיא שונה

  ליליאנה גרשנזון דוד פילוסף ופרופ' דינה בן יהודה יש סרטן בבית

 הקיבוץ המאוחד שאול-ענת בן האהבה של לוקו

 צבעונים כספידן  אבא של ענבל

 ספרית פועלים גידי קורן תותי חולה 

 עזריאל ניצני מירי צללזון גופי זה אני

 מודן אלונה פרנקל טיול אחר

 מסדה תורביורן אגנר קריוס ובקטוס

 בי"ח שניידר יהודה אטלס תיקון הלב

 אור ורבין –אורית שמר  סרטוטו

 ברוש מיה קדישאי דני בבית חולים

 אור –בר  נילי זליקובסקי ניתוחעברתי 

 אורנית רוני פלדמן אילי חולי

 יבנה פרופ' גידי קורן העיקר הבריאות

 עם עובד נירה הראל )תסמונת דאון(אחד יותר מדיי

 תות רעיונות סם עדות גברת אפצ'י ודר' ינשוף

 נמשים תרזה בטמן הם התעטשו

 תותים   הפיל מצונן

 תותים   בתוך המחילה

 דני ספרים אורית רז פיל פילוני מצונן

 צבר אורית רז בשמיכה שלי יש מחילה

 ידיעות אחרנות ג'ין וויליס וטוני רוס רוני צוחקת

 אחיאסף  פט זונטה אני עוברת בדיקת רנטגן

 שקד שולמית שמידט הבית בקצה היער

 נמשים מרק בראון ארתור והשן המתנדנדת

 איריס צדיק צדיקאיריס  החברים של ציח וצח

 כתר שגית אמת השחר של גאיה
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 רמות  נבו-פרופ' מל רוזנברג חיידקים מיליון עד יום ראשון

  פנינה יקיר כמו משקפיים לאוזניים

   ילדה מיוחדת 

 כנרת חנה הורן עפר ועפר

 הקיבוץ המאוחד מיריק שניר הלה חולה

 הקיבוץ המאוחד חוה חבושי קשה להרוג קקטוס
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 גמילה מהרטבה
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 ספרית מעריב סמדר שיר דבי חבובי עושה כמו גדול

 ענבל דתיה בן דור הסיר סיר של רותי

 רכגולד נעמי בן גור עכברון, בלון ופעמון

 מסדה טוני רוס הנסיכה על הסיר

 דני מיה בר מוחה טיטולי

 רות סירקיס לנסקיויקי  בוני דובוני יוצא מהחיתולים 

 הקיבוץ המאוחד מיריק שניר חלום צהוב

 לילך רות וולף ברח לי פיפי

  מיכאל לוי מטה רטובה

  ענת אומנסקי לציפי ברח הפיפי

 מודן אלונה פרנקל סיר הסירים 

 שבא אהרונוב –רן כהן  לא רוצה חיתול

 כנרת מוירה בטרפילד איזה כיף יש לי סיר

 בית אביב דניאלה ביבס בישבנוןזה התחיל 

   וזוג תחתונים ראשון  

 ספר לכל בנקה –רוזמרי קינצלר    טולי כבר בלי חיתולי

 כתר לונס בורגיגיון   יש מפלצת בשרותים

 כנרת מילן פרימן סיר
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 דת וחזרה בתשובה
 ההוצאה המחבר הספר

 ספריית בית אל אורי אורבך אולי בשבת יזרקו סוכריות

 

 

 הפרעת קשב ותנועתיות יתר
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 גלילה קווין ושטרן עצור! מורידים הילוך

מרכז מעלות יעקב למימוש ה"אני"  דר' שמחה צ'סנר רכז הריכוז ספר + מדריך
 י"ם

דר' סטיוארט )שמחה(  המחברת הקרועה
 צ'סטר  

 03-5708116מכון מטרה  

ההיפראקטיבי בבית התמודדות עם הילד 
  ובגן

 03-7301642היימן  דר' מייק סטבסקי

 

 
 

 

 הסברה מינית
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 רות סירקיס דפנה שריר אילת מקבלת

 יסוד ד"ר דפנה ניסים ורונית ארגמן מילדה לנערה
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 חברות
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 מודן   –אריה ניר  דורית אורגד  חבר עם קוץ 

 הקיבוץ המאוחד  נירה הראל  כזה חבר 

 אלוט  דרור מישורי  יש לי חבר והוא אחר 

 דני ספרים  אורית רז  הפרפר שחפש לו חבר 

 שבא  –הד ארצי  סטיוארט ורידל  מתנות יום הולדת 

 עם עובד  חיה שנהב  מיץ פטל 

 שבא הארי הורס  החבר של דב דובון

 ידיעות אחרונות חמד  גור  –נעמי בן  אין לי עם מי לשחק 

 עם עובד  קוק  –דיויד מק  בנצי

 דני ספרים  אביבה אלעמי  תאיר נעלבה 

 עם עובד  פרנץ הולר / סוזנה ברנר  לו יכלתי לבקש לי משאלה 

 מעריב  הודטנזה אולריך  –דניאלה קולוט  מר שניף מוצא חבר 

 כתר  וולפדוטריך שנורה  הנסיכה תבוא בארבע 

 נמשים  מרק בראון  ארתור מסיבת הפיג'מות הראשונה 

 ליתם  ענת אומנסקי  למה לחתולה אין חברים 

 צפרן נקוד   רבקה פומרנץ  החתול הרברבן 

 כתר  אוליבייה דאנרי  גלי וגאיה 

 כנרת  ג'וליה דונלדסון  הענק הכי גנדרן בעולם 

 קוראים  שולמית צרפתי  החברים של רובי 

 נמשים  בראון ולורי קרסני בראון מרק  איך להיות חברים 

 כנרת  מדונה  התפוחים של מר פיבודי 

 כנרת  מדונה  ארבע שושנים אנגליות 

 הקיבוץ המאוחד  נעמי בן גור  מוצא חברים 

 שוקן  מוניקה פינסטרבוש  הפיה לילי 

 מעריב  חנה ליבנה  ארגון הלא מקובלים 

 דביר יהונתן גפן  אלרגיה 

 כנרת  ויקי קילן  חברים טובים 

 כנרת  גווידו ון גנכטן  אקי העכביש הרגיש 

 מטר  גריים בייס  תופי הג'ונגל 



 25 

 

 חבר דמיוני 

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 עם עובד  גונילה ברגסטרום  אלפונס וחברו הדמיוני מולגן 

Jessica Kevin Henkes Mulberry books 

 מודן הלן סטיבנס  כחל וטילי  -סוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומעלה(:  6חברות )גילאי 
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 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 קיבוץ מאוחד  אבני - עופרה גלברט "קירות שלא רואים" 

"הילד סתם" מתוך "הכוכבים הם הילדים של  
 הירח 

 דביר " יהונתן גפן 

זמורה ביתן,   נורית זרחי  "ילדת חוץ" 
 מודן

 מסדה חוה חבושי  "שוקולד מריר מאוד"

 פועלים  טנא בנימין  "סיפור עצוב" מתוך "בצילו של עץ הערמון"   

 דביר שטקליס -מרים ילן  "דני גיבור" מתוך "יש לי סוד" 

 עם עובד  שלומית כהן אסיף  "הביישן" מתוך "המחבוא של הרוח"   

 שוקן  שלומית כהן אסיף  "חבר חדש" מתוך "אחרי שלבשתי פיג'מה"   

 פועלים  מירה מאיר  "מי אשם?" 

 עם עובד  רבקה מגן  "הצמיד של אופירה" 

מתוך "לא בכיתי אף פעם"  לאה    "אני מסמיקה" 
 נאור 

 מסדה

 כתר  אלי סגל  "החברים שלי" 

 פועלים  רבקה קרן  "לילי הפרועה" 

 מילוא  גלילה רון פדר  "ילד חוץ" 

 שבא יהודה אטלס  "כשמישהו מעליב אותי" מתוך "ורק אני לא" 

"על הילד הזה" מתוך "גם הילד הזה הוא  
 אני"  

 כתר  יהודה אטלס 

 שבא יהודה אטלס  "שני חברים שלי" מתוך "הילד שאני אוהב" 

  יהונתן גפן  "רובים קטנים" מתוך "הכבש השישה עשר" 

 כתר  ע' הלל  "מעשה בחתוליים" 

 מודן מודן  שולה "של ליאור הברוגז
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 חד הוריות
 שם ההוצאה המחברשם  שם הספר

 ספרית פועלים  שרה יניב  איפה אבא 

 מעריב  ציפי שחרור  אמא היא גם אבא 

 ספרית מעריב סמדר שיר  היא שלי ואני שלה 

 ספרית פועלים  נורית זרחי  תשתקי   –אם את לא יכולה לדבר יפה 

 קיבוץ מאוחד  ברוך -יעל בן צעד וחצי 
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 חו"ל 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 כתר  אן גוטמן  ליסה טסה באוירון 

 הקיבוץ המאוחד  פפי מרזל  שישמי מחכה לאבא 

 שוקן  אנט לנגן וק. דרופ  מכתבים מפליקס

 שוקן  אנט לנגן וק. דרופ  פליקס במנהרת הזמן 

 שוקן  אנט לנגן וק. דרופ  פליקס חוקר את כדור הארץ 

 שוקן  אנט לנגן וק. דרופ  תיבת הפתעות של פליקס

 שוקן  אנט לנגן וק. דרופ  במיזודה המעופפת פליקס 

 ספרית פועלים  ריפקין בריאן  נוריקו סאן הילדה מיפן 

 ספרית פועלים  אלי ינס אלה קארי הילדה מלפלנד 

 ספרית פועלים  לינדגר דירק הילד מהולנד 

 ספרית פועלים  ריפקין בריאן  סלימה הילדה מקשמיר 

 ספרית פועלים  ריפקין בריאן  סיאה הילדה מאפריקה 

 ספרית הפעולים  אסטריד לינדגרן  נואי הילדה מתילאנד 

 ספרית פועלים  ורה פורסברג  גנט הילדה מאתיופיה 

 ספר לכל  שרה זרוף  מהביר הילד מהודו

 מודן קיט תומסון  אלאויז בפריס 
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 ימי הולדת
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 שוקן  אריק היל    יום הולדת לפינוקי 

 כתר  פנינה קז    ברלה, ברלה, צא החוצה 

 הד ארצי שבא  סטיוארט ורידל  מתנות יום ההולדת 

 ידיעות אחרונות ספרי חמד  סמדר שיר  בא לי מסיבה לי 

 מחברות לספרות  מקס פלטהאוס    צפרדע ביום מיוחד 

  לוני כהן  שירים  –מסיבת יום הולדת 

 הפועלים ספרית   מירה מאיר  יום הולדת לדינה 

 סיילנס תכלת  סמדר שיר  חרוזים ראשונים  –יש לי יום הולדת 

 הקיבוץ המאוחד  יונה טפר    שופולי ליום הולדת

 הוצאת קוראים  שולמית צרפתי    היום יש לי יום הולדת

 הד ארצי  רן כהן אהרנוב רנדה   יש לי יום הולדת 

 סביונים  אורה מורג   לפעמים יום הולדת זה דוקא נעים 

 הוצאת מעריב  אניטה ג'רם    הולדת לך יום רוחי 

 כתר  ד"ר סוס יום הולדת שמח 

 ספר לכל  שרה זלוף  עוגת יום הולדת

 עופרים  זהבה קלנר    יום הולדת לרועי 

 כתר  גדי טאוב הגירף שאהב לרחם על עצמו 
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 יתמות ומות

 

 

 

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 הקבוץ המאוחד  מיריק שניר  אורה 

 מודן אלונה פרנקל  סיפור מהחיים 

 עם עובד  רבקה מגן  שלום לאבא 

 מודן   –אריה ניר  גרוס  –ציפי גון  יש רגעים שאני חושבת

 מסדה ארנסטינה קוך ויעל רבין  ללה

 שוקן  ארנסטינה קוך ויעל רבין  ללה ואבא שללה 

 נורד  מולי להד ועפרה אילון  על החיים ועל המוות 

 עם עובד  דני אלדר  יעל מת סבא של 

 דפי אסף הוצאה לאור  תמר גולן  סבא שלי 

 הקבוץ המאוחד  יונה טפר  בקבוק הבושם של אמא 

 גרף וספרי חמד -סטודיו קו אורלי זהר  פיצי מספרת על אבא של אסף אלון ותמר  

 כתר  דקלה זר  אבא של נועם 

 מסדה חנה לבנה  הבול

When someone dies, Sharon Greenlee, Peachtree Publishers Atlan 

Living when loved one has died, e.a.Grollman, Beacon Press  
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 כתה א' 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 ידיעות אחרונות  סמדר שיר  עולים לכתה א' 

 מודן צביה בן דור  אותיות מפטפטות 

 כתר  בברלי קלירי  רמונה הולכת לכתה א' 

 דובדבן אביבה ליפשטיין  לקרא לשרגא צריך 

 דור משה יהלום  ברוכים הבאים לכתה א' 

 עמיתי  רות וולף  אני עולה לכתה א' 

 הקיבוץ המאוחד  חנה זהר  סבא הולך לכתה א' 

 תמוז אירית וייסמן מינקוביץ  כתה א' מחכה לנדב

 ספרית פועלים  זוהר אביב  בום בילי בום כתה א' שלום 

 ספר לכל   רנה שליין  בכיף מהגן לכתה א' 

 דני ספרים  עתיר   –נאוה מקמיל  כתה א' של אמא 

 מסדה ילדים  הדס כוכבי  ספרו לי על כתה א' 

 הקבוץ המאוחד   תרצה אתר  אמא הולכת לכתה א' 

 כנרת  נעמי ראובני  הילקוט של כתה א' 

  פיש   –תמר נחשון  לכתה א' באהבה 

 המאוחד הקבוץ  נתן אלתרמן  מעשה בפ'א סופית 

 עם עובד  דתיה בן דור  ככה זה בעברית 

 מודן אורן ציבלין  לא מפחדים מכתה א' 

 כתר  פנינה קז  ברלה ברלה בוא לבית ספר 

 ידיעות אחרונות  סמדר שיר  מי הולך לכתה א' 

 דני ספרים  נאוה מקמל עתיר  מחבוא סודי בחצר בית הספר 

 יצירות  אדי אלון  הפתעה בילקוט 

 כתר  טשרנוביץ  - ימימה אבידר ספורים לרועי 

 נור - דניאלה די לורן ציילד  ספר   -אני בהחלט קטנה מדי לבית

 הקיבוץ המאוחד  נתן אלתרמן  מעשה בחיריק קטן 

 בית ראובן, חרגול   אב בציורי ראובן 
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 למידה וליקויי למידה
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 כתר   אורית רז  אני לא מה שאתם חושבים 

 ספרי חמד  -  ידיעות אחרונות אמי רובינגר  החלומות שלחן  

 עם עובד  אסיף  –שלומית כהן  דוקטור מרשמלו מלו 
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 מוצצים / חפץ התקשרות 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 דני ספרים  בנט  סנונית "צצי" 

 ספרית מעריב סמדר שיר  "צצי" 

 כנרת  נגה מרון  "מי מוצא את המוצץ"? 

 ספרית פועלים  שלמה אבס והמוצץ" "נעמה 

 עם עובד  אורי אורלב  "מוצץ המזל" 

 הקיבוץ המאוחד  נירה הראל  כשמתרגלים קשה להפסיק" 

 ספר לכל  ענת אומנסקי  "המוצץ הקופץ" 

 כתר  ברנע  –עמליה ארגמן  "עדי אבא וארבעים המוצצים"   

 עם עובד  אורי אורלב  מסע לגיל ארבע 

 יובל  –איילות  מרים רות  זאתי

 ספרית פועלים  אסיף  –שלומית כהן  נוקי עם הלב האדום 

 צבר רינה שליין  שלום לך מוצץ 

 עם עובד  קי -דויד מק בנצי והדובון האבוד 

 קוראים  נעמי ראובני  תותי סמרטוטי 
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 מעבר מהבית לגן ילדים 

 

 

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 קמרי נ.  נורית יובל  גל הולך לגן 

 מודן שולה מודן ליאור בכה כשאמא הלכה 

 ביתן מיכל סנונית  שלום גן, אני כאן! 

 שמואל זימזון  י"ד קמזון  ילד קטן נלך לגן 

 שמואל זימזון  רמי רחמים  כיף לי בגן

 דני אורית רז  הנהג איתן 

 מסדה אסנת ישפה  גן הבוכים 

 אדם אופק  אדם אופק  עידן הולך לגן 

 כתר  פנינה קז  לגן ברלה ברלה בוא 

 הקיבוץ המאוחד  נירה הראל  תגידי איך קוראים לך 

 קוראים  דליה קרח שגב  חן צחקה בגן

 נמרוד  נעמי ראובני  אמא, מה הבאת לי? 

 סדרה לקטנים  שלמה אביו)תרגום(  אצלנו בגן

 שבא  –הד ארצי  קווין הנקס  דיתה דואגת

 קוראים  מאיה אגמון  מרב הולכת לגן 

 ספרית פועלים  נעמי בן גור  מטריות שדה של 
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 נשמור על עצמי )מניעת פגיעה והתעללות( 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 ניתן לרכוש במכללון  תרגום ועריכה -ברייד וקייל  דוסו

 סמינר הקיבוצים  נורית שטרנברג לומדים לשמור על עצמנו 

 רכגולד ושות' חב' בע"מ  נעמי בן גור  איש שלא מכירים 

 צ'ריקובר מוציאים לאור   מאור   –תום בריינס  הדוד של עדן 

 שוקן  שולמית אלמוג  זכוכיות של ילדים 

 המועצה הלאומית לשלום הילד  מרים גילת  מעולמה של ילדה שהצליחה לשרוד 

 הקיבוץ המאוחד  חוה חבושי  תריסים מוגפים 

 ספרית פועלים  חנה טרומר  מי מצלצל בדלת?

 ר. סירקיס מוציאים לאור בע"מ  דפנה שריר  זהירות! ניצול מיני 

 לאור  פיליס סויט  משהו קרה לי 
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 סבתא וסבא

 

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 עם עובד  ג'ני ביקר  סבא

 מסדה טשרנוביץ  –ימימה אבידר  סבתא בטרנינג 

 יסוד  תמר אדר  זקנה על נדנדה 

 כתר  וולף אלבריך  סבתא מעופפת 

 דביר מיסקה מילס  הנוחו אני והזקנה משבט 

 כתר  טשרנוביץ  –ימימה אבידר  הלו סבתא זו אני מדברת 

 הקיבוץ המאוחד  יונה טפר  חצבים על ניר 

 ידיעות אחרונות  זהבה כספי  מבוא לסבתאות מודרנית 

 ספרית קיפוד  פיטר הרטלינג סבתא

 נעם  נגה מרון  גילי אוהבת את סבתא 

 מוד  שולה מודן סבא של ליאור מת 

 מורג  עדנה גזית לאן נעלם סבא של דותן 

 אחיאסף  אורנה יקיר  העולם שבקצה החוט 

 דפי אסף  תמר  סבא שלי 

 ספרית פועלים  מרים רות  החתולים של סבתא נעמי 

 הקיבוץ המאוחד  עודד בארי  ספר הסבאים 

 קוראים  עתיר   –נאוה מקמל  סבתא, תשארי 

 חמד  –ידיעות אחרונות  זוהר אביב  כוכב במתנה 

 כתר  פנינה קז  ברלה ברלה מה בסל 

 על סבא וסבתא של חיה וחיים  

 ומה שקרה במנוחת צהריים 

 הקיבוץ המאוחד  מיריק שניר 

 



 38 

 
 עולים חדשים 

 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 הקיבוץ המאוחד  דורית אורגד  שבועת ה"אדרה" 

 הקיבוץ המאוחד  דורית אורגד  יום החרגול וימים אחרים 

 עם עובד  יעל רוזמן  המצחיקה עם העגילים 

 ספרים  לבנה מושון  מורטת החוטים 

 ספרית פועלים   מירה מאיר  אלינה היא אילנה 

 הקיבוץ המאוחד  דורית אורגד  ניקה שתיקה 

 

 זיכרונות מהילדות 

 פועלים  מרים רות  גברת חבית ועוד 
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 עצמאות ונפרדות
 ההוצאהשם  שם המחבר שם הספר

 דני ספרים  נורית כהן  אני לבדי 

 רינה ברוש  רינה ברוש  רוני מתלבשת בעצמה 

 קמחי  נורית יובל  אני מתפשט בעצמי 

 זמורה ביתן  רינת עופר  ארון הבגדים של שירה 

 כנרת  אליקי  והכל בעצמי 

 מאי -טל ג'ין ויליס וטוני רוס אל תעזוב! 

 מודן הורן -שולה מודן ויעל רוזן אני 

 הד ארצי שבא  יהודה אטלס ודני קרמן  סימן שאני גדול 

 כתר  אוליביה דאנרי  גלי וגאיה 

 כנרת  מיכאלה מונטין  אם הייתי גרה לבד 

 ידיעות אחרונות   יחזקאל ורקפת רחמים  גלית מחליטה להחליט 

 עם עובד  גונילה ברגסטרום  אלפונס, נו בוא כבר 

 מודן נירה  הראל  סיפורים על אסנת 

 שוקן  אנט לגן וקונסטנצה דרופ  פליקס, מה השעה? 
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 פחדים ויצורים
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 עם עובד  כריסטין דאוניה  צפרדע פוחד 

 גסטליס חיפה  רות סטילס גאנט  הדרקון של אבא 

 כתר  מוריס סנדק ארץ יצורי הפרא 

 עם עובד  ג'ק קנט  דרקון אין דבר כזה 

 יוסף שרברק  לאה שילון  מכיר כל המפלצות שאני 

 כתר  נורית זרחי  מקל המכשפות 

 דביר נורית זרחי  אין אריה שם 

 מודן דר' מיטש גולאנט  מתר לפחד 

 מסדה    אורי אורלב  חולצת האריה 

 אביבים  ירון לונדון  פחדים 

 ספרית פועלים  נאוה סמל  האמץ לפחד 

 עם עובד  דויד גרוסמן  אל תדאגי רותי 

 לילך  דליה בר אל  פחד שנכנס לתוך הלב?איך מגרשים  

  נורית זרחי  הנמר מתחת למיטה 

 מודן שולה מודן המכשפה של ליאור 

 אח  מולי להב פחד )ע(אז 

 כתר  מרסר מאיר  פחדון בארון 

 ספרית פועלים  רונית חכם  מסיבה של פחדנים 

 עם עובד  חנוך פיבן  נרדה בן יעקב  פוף ופאף 
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 הורים דה וגירושין של יפר
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 כתר  מדריך של משרד העבודה והרווחה  אמא ואבא נפרדים ואני? 

 רכגולד  דורית רואר  רחוב האושר מספר ארבע 

 נגה קט  אלי רווה  אבא של שבת

 כתר  מיכל דגן  ילדים גרושים 

 מודן שולה מודן אבא ואמא של טל נפרדים 

 שמואל זימזון   רותי וולף  אבא ואמא ברוגז 

 ביתן דפנה חלף  זה קרה פתאם בבית של תום   

 

 גירושין  )לגילאי ביה"ס(

 שם ההוצאה   שם המחבר שם הספר

 עם עובד  בוורלי קלירי  פרא 

 מסדה נורית זרחי  וופיניאה מומי בלום 

 מודן נגה מרון  אשה חדשה לאבא 

 אדם עמית  –פדר  –גלילה חן  מכתבים לאב שעזב 

 כתר  ג'ודי בלום  סוף העולם זה לא 

 יבנה   אהוד בן עזר  עופרית בלופרית 

 כתר  אורית רז  כלם כבר יודעים 

 מסדה לאה נאור  הכל קרה בגלל בולי 
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 שונים ושווים, קבלת האחר 
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 שבא כריס רידל   –קתרין קייב  משהו אחר 

 נגה קט  יפה טלרק  תום החתול הכחול 

 הוצאת יבנה  חידוון חנכטן  נוני ארנבוני 

 יצירות  אדי אלון  להיות שונה 

 קרן  מריה סולה מאקייה  אדון סיפלון 

 כתר  טוד פאר  זה בסדר –להיות אחר 

 כתר  טוד פאר  זה בסדר להיות שונה 
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 רגשות 
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 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 דני ספרים    אורית צח שוורץ  הילד הכי שמת בעולם 

 הד ארצי שבא  קתרין ולורנס אנהולט  מתי אני שמח 

 הקיבוץ המאוחד  חנה גולדברג  דמעות ורודות

 דביר אורית רז  אני לא מה שאתם חושבים 

 מודן גולאנט ובהר  מותר לכעוס 

 שבא    -ספרית מעריב דניאלה קולוט  תנין קטן ורגש לו גדול

 כנרת  מוזס וגורדון  לפעמים אני דואגת 

 כנרת    מוזס וגורדון  לפעמים אני עצוב 

 כנרת   מוזס וגורדון  לפעמים אני בודד 

 כנרת    מוזס וגורדון  לפעמים אני משתעמם 

 כנרת  ווטסון, סוויצר, הירשברג לפעמים אני מקנא 

 כנרת  ווטסון, סוויצר, הירשברג לפעמים אני פוחד 

 כנרת    ווטסון, סוויצר, הירשברג לפעמים אני כועס 

 זמורה ביתן  שירלי ורוני סומק  כפתור הצחוק 

   ליואב הארנב נגמרו הנשיקות 

 רכס  אדיר כהן  להפליג עם כוכב 

 ויזארט  נעמי אשל  החברים של בכי 

 שמעוני    אדיר כהן  המסע המופלא אל עצמי 

 צבר רינה שליין  מיליון פרצופים לילד אחד 

 ספרים דני  ליאור אבורמן  הג'ירף של אסף 

 דני ספרים  ליאור אבורמן  ילדי הג'ירף 

 מודן ד"ר סוס הימים הצבעונים שלי 

 הקיבוץ המאוחד  מיריק שניר  שמח וטוב לב  

 הקיבוץ המאוחד  מיריק שניר  נשיקות לא נמחקות 

 כתר  טוד פאר  הדברים הנעימים 

 קוראים  שולמית צרפתי  כשאני שמח 

 כנרת    יוג'ני פרננדס יום קשה 

 לולו  אסיף  –שלומית כהן  נשיקה בכיס

 הקיבוץ המאוחד   שלומית כהן אסיף  מאחורי וילון האפרסקים 

 ידיעות אחרונות, חמד  רז- ברוך תור בן לוקח בת
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 מעריב ילדים  דניאלה קולוט  התנין הקטן והאהבה גדולה 

 

 



 46 

 שואה
 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 יד ושם  בדזיק פריטה  תומי 

 ידיעות אחרונות  קופלמן  –גודי טל  השלישית של סבא המגרה  

 יד ושם  נעמי מורגנשטרן  רציתי לעוף כמו פרפר 

 ירון גולן   אנגלהרד  –הלינה אשכנזי  הגיבורים הקטנים 

 מאור  שבע דגן –בת  מה קרה בשואה 

 צבר שבע דגן –בת  לו כוכבים ידעו לדבר

 כריכית וייס   סוזן וייס  סבא מדוע יש לך מספר על היד 

 ספרית הפועלים  אראלה שרפיאן  וזהר ענבר  הסיפור של נילי 

  דוד רוזנבלום  והילד דוד 

 כתר  אורי אורלב  האי ברחוב הצפורים 

 שרה בץ  ניצה גנור  מי את אנושקה 

 בית לוחמי הגטאות  נחמה רהב הטנק שהביא את החופש 

 יד ושם  מרים עקיבא  נעורים בשלכת 

 עם עובד  קורצ'ק ינוש  יותם הקסם 

   אנה פרנק 

 עמיחי  וורצל  –אסתר שטרייט  מן המיצר 
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 שינה ולילה 



 48 

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

 דני ספרים  נעמי גונן  לילה טוב לשמש שהפכה לירח 

 הקיבוץ המאוחד  פנינה ברגשטיין  ויהי ערב 

 שמואל זימזון   שרה זלוף  לילה טוב 

 הקיבוץ המאוחד  פלאי  –מירי לשם  כשהלילה ירד על החדר 

 הקבוץ המאוחד  מיריק שניר  לילה דב

 ידיעות אחרונות  נאוה סמל  לילונה 

 ספרית פועלים  מירה מאיר  פעם היה ילד שלא רצה לישון לבדו

 הקבוץ המאוחד  נורית זרחי  איפה ישנים ילדים 

 זמירה ביתן  מייקל פורמן  אבא אני לא נרדם 

 מסדה מרים רות  שון לא רוצה לישון 

 ביתן דפנה חלף  לילה טוב נטליה 

 עם עובד  עדנה קרמר  נחשון לא אוהב לישון 

 עם עובד  דויד גרוסמן  איתמר מטפס על הקירות 

 עם עובד  דויד גרוסמן  גירפה ולישון 

 אדם   מרגרט וייז בראון  לילה טוב ירח 

 כתר  עמליה ארגמן ברנע  שלא תירדמו לי באמצע השינה 

 ספרות פועלים  עדנה קרמר  ובלילה

 נורד חיפה  עפרה אילון  חלומות פז 

 עם עובד  סביר  -גוני מרדור   מלאך הקסם של דנה 

 ספרית מעריב סמדר שיר  המון לילה טוב

 יבנה הלן קופר  הילדון שלא רצה לישון 

 שבא ליאורה לאק  לילה בא 

 עם עובד  מרטין ואדל  לא יכול לישון, דובון

 שבא  –הד ארצי  דנבר גליודי נחמד לפני שארדם ספר לי משהו  

 ספרית הפועלים  אורה איל  לילה חשוך אחד 

 הקבוץ המאוחד  מיריק שניר  למה כל לילה אני עייפה 

 דביר פאול קור ואבירמה גולן  צפרדע לך לישון 

  אורי אורלב  חיית החושך 

 כתר  עמליה ארגמן ברנע  שרק לא תרדמו לי באמצע השינה 

  יהונתן גפן  החלומות האבודים גן 
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  מינקוביץ   –אירית ויסמן  חושך בהזמנה 

 מודן אלונה פרנקל  ספר הלילה טוב

 עם עובד  דוד גרוסמן איתמר ציד החלומות 

 נגה קט  בראין וילדסמית  "החלום שלי" 

 ספרית פועלים  משה אורן  "כיבוי אורות" 

 נגה קט  בראין וילדסמית  החלום שלי 

 כנרת  דפנה חלף גבאי  שנרדמתי רגע לפני 

 חמד - ידיעות אחרונות מיכל כהן חי  –מאיה חנוך  תפילילה 

 עם עובד  בונילה ברגסטרום  לילה טוב אלפינס 

 עם עובד  דויד גרוסמן  רותי תישן ותישן 
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 שלום ומלחמה

 

 

 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר
 כתר  פאול קור   סיפור הנץ 

 ספרית פועלים  איל אורה  המלחמה האדירה 

 לילך  נעמי שמואל  איך עושים שלום 

 דני ספרים  דבורה בן נר  ציור של שלום 

 אורנית  חני נחמיאס  שלם שלם לעולם 

 עגור  שלמה אבס ספורים לשלום 

 הקבוץ המאוחד  אילן שינפלד  שלום 

 כתר  דוקטור סוס  המלחמה האיומה על החמאה 

 המאוחד הקיבוץ  תרצה אתר  מלחמה זה דבר בוכה 

 ביתן דליה וינשטין  ילדי מלחמה 

 ידיעות אחרונות  כותבים ליצחק רבין  אמרת שהשלום זה בשביל הילדים 

 נורד  מולי להד עפרה אילון  ( 2000חיים על הגבול )
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 תכניות לעבודה חברתית במסגרות חינוך
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 שם ההוצאה שם המחבר שם הספר

תכנית התפתחותית לגדילה אישית  –מעגל הקסם 
 וחברתית לכתות ה' ו' 

 מח' הפרסומים  שושנה קדרון/ עליזה גור 

  ישראל פזי  פעילויות לשיפור האקלים החברתי  -  לחוד וביחד 

  משרד החינוך והתרבות  ז'  –פעילות לכיתה א'   5חוברת מס'  –כישורי חיים 

  וץ שוש ויפת בן אמ   כשירות חברתית ע"י משחק ושי"ח 

מיכל אל יגון / עינת    קידום כשירות חברתית והסתגלות 
 ברכה 

 

מיכל רוזמן, רזוה פרנקל   כישורי חיים / פיתוח זהות אישית 
 נילי זלצמן 

 

מיכל רוזמן / נילי זלצמן     עבודה קבוצתית עם מתבגרים   –זהות אישית 
 רזוה פרנקל 

 

 הוצאת שרה בץ  נורית שטרנברג "הבנת האני" ד"ר דון דינקמייר  –דוסו 

צוות הגוי עירוני לגיל הרך   אפשר גם אחרת / משרד החינוך 
 הרצליה  –

 

 הוצאת לוטם  טלי שלח  חבר ושמו רע  

 הוצאת רמות  מיכל אל יגון/ שלי נויברגר  יש לי פתרון לגילאים צעירים 

התבגרות ונעורים / מפגשים קבוצתיים ופעילויות 
 לבני נוער   

ישראל פזי / חני סרנה /  
 מרים רון 

 הוצאת רם 

על רגשות / חוברת לעבודה עצמית לתלמידים  
 ד' -בכיתות ב'

 מעלות  משרד החינוך 

ההרגשה שלי / חוברת עבודה עצמית לטיפוח  
 ביטחון עצמי 

 משרד החינוך  עדנה ויסמן 

לגדולים / מרגישים ומתמודדים בעולם  ענין  
 הגדולים )מדריך למחנך( 

 מט"ח  משרד החינוך 

עלון  - 1998ספטמבר -אלימות במערכת החינוך
 לפסיכולוג וליועץ החינוכי 

  שפ"יטון 

  משרד החינוך  יישוב סיכסוכים ללא אלימות - ...ואפשר גם אחרת 

כישורים, נושאים התפתחותיים    -כישורי חיים 
 ומניעתיים 

  משרד החינוך 

 אח  שינה דובוסט ופמלה נייט  להתפתחות אישית  מדריך למנחי קבוצות

ויזל וד"ר  -ד"ר רחל לב פעילויות לקבוצה טיפולית   -  מסע של חוויות
 לאה קסן 

 אח 

 משרד החינוך   ערכה לאבחון והתערבות אקלים חינוכי מיטבי 
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ידיעות אחרונות     משרד החינוך  הפעלופדיה: מנהיגות 
 חמד  –

ידיעות אחרונות     משרד החינוך  הפעלופדיה: הקבוצה 
 חמד   –

יוצרים מציאות ללא   -תשמרו את הכח למשהו טוב
 אלימות וחיים בחברה ערכית 

  משרד החינוך 

 אח משרד החינוך  אנדי היקסון  פעילויות יצירתיות בעבודה קבוצתית 
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