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 מאגר ספרים בנושא קבלת השונה
 

שירים, סיפורים וקטעי טקסט שונים יכולים לעורר בקרב המקשיבים או הקוראים אותם רגשות ומחשבות בנושאים מעוררי מחלוקת, הם מאפשרים 
 עות קדומות, עמדות ותפיסת האחר השונה.ד ן שיאפשר להביא לשינוילקורא לפגוש חלקים פחות נעימים שלהם באופ

 
  ספרים העוסקים בנושא קבלת השונה. תמובאת רשימלהלן 

 
 צית לתורה ידע והדרכה, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית, משרד הרווחהמפקחת ארבתפקידה כר דליה ניסים, הרשימה הוכנה בעזרתה האדיבה של ד"

 
 sganot@kshalem.org.ilעריכה ואיסוף, שרון גנות, מנהלת ידע, קרן שלם 

 

 

 מס' שם המחבר שם הספר הוצאה שנה

 כסא גלגלים עם עובד 2013
 בתוך "המחבוא של הרוח"

  .1 שלומית כהן 

  .2 מרכס פיסטר דג הקשת ענבל 2011

  .3 אריאל מאיה יש לי אח מיוחד רימונים 2008

  .4 מ .מוס דבורה טלי הארנבת עם האפילפסיה הוצאת יסוד 2007

  .5 פינגלה ציפי חולצה של שקט בבקשה הוצאת יסוד 2007

  .6 גלילה רון פדר עמית אחר אח מכוכב 49טולי תעלולי  מודן 2007

  .7 אילין ספינלי היפי של סופי כנרת 2006

  .8 לוי אורלי, דננברג שי גברת אפילפסיה אוריון 2006

  .9 זהר אביב של חבר קסם 2 -יד הפלא  מודן 2006

  .10 מנדלסון נועה המחשבות של מאיה קוראים 2006

  .11 נבו חבצלת גם גל מסגל ובכלל סער 2006

  .12 עמלה עינת סיפורה של חני הוצאת יסוד 2006

  .13 חציר עמליה מקולקלות לאמא שלי יש עיניים תמוז 2005

  .14 לבני שרה הראשונההילדה מהקומה  הוצאת אסטרולוג 2005

  .15 מוס דבורהמ.  שלי הצב ההיפראקטיבי הוצאת יסוד 2005

  .16 מלין מיכל מגמגם אבל פחות הוצאת ספרות עכשיו 2005

  .17 סקוטון רוב הכבשה רחלי מטר 2005
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 מס' שם המחבר שם הספר הוצאה שנה
  .18 פלמר רוני רות כל אחד הוא יחיד ומיוחד פעוטות וילדים 2005

  .19 קרפנוס שרה -הרונוביץא בית ספר לנמלים טרקלין-גוונים 2004

  .20 האדון מארק בשעת לילה המקרה המוזר של הכלב מחברות לספרות 2004

  .21 וקדימון גיא לחיות עם ילד חריג ...אחות של פוקוס 2004

  .22 ון גנכטן גווידו אקי העכביש הרגיש כנרת 2003

  .23 פאר טוד זה בסדר-להיות אח כתר הוצאה לאור 2003

  .24 גור נעמי-בן שדה של מטריות ספרית פועלים 2002

  .25 קרן נירה העולם הוא של כלם הקיבוץ המאוחד 2002

  .26 ויליס ג'ין רוני צוחקת וספרי חמד ידיעות אחרונות 2001

  .27 זך נתן הספור על האנשים הקטנים ספרית הפועלים 2001

  .28 כספי דן אבא של ענבל הוצאת צבעונים 2001

  .29 מישורי עדנה יש לי חבר והוא אחר הוצאת אלו"ט 2001

  .30 מן דפנה-פונדק אחות קטנה והיא שונה ידיעות אחרונות 2001

  .31 בראדלי גריב טרבור יש גם ימים כאלה לילדים מטר 2000

  .32 טפר יונה הנסיכה יכולה הכל בעצמי הקיבוץ המאוחד 2000

  .33 רות מרים יובל המבולבל ספרית הפועלים 2000

  .34 גולדברג חנה קוף משקפוף הוצאת כתר 1999

  .35 קייב קתרין משהו אחר הוצאת שבא 1999

  .36 רויף שושנה ידיו המדברות של גל הוצאת נשיא 1999

  .37 רז אורית אני לא מה שאתם חושבים כתר 1998

  .38 הלמן עינת ילדה מיוחדת הוצאת עם עובד ומיח"א 1997

  .39 מור גיתית יש לי חבר הוצאת אלי מאור 1997

  .40 אורגד דורית ניקה שתיקה הוצאת הקיבוץ המאוחד 1996

חמד / החברה  ידיעות אחרונות / ספרי 1996
 והתרבותמשרד החינוך   /למתנ"סים

  .41 גולדנברג דב הפעלופדיה , כרך הקבוצה

  .42 מרים רות הסוד של צופית ספרית הפועלים 1996

  .43 מק'קי דיויד בנצי הוצאת עם עובד 1995

  .44 הראל נירה אחד יותר מדי עם עובד 1993

  .45 כהן אדיר  להפליג עם כוכב הוצאת רכס 1993

  .46 אורגד דורית גם אהוד ברצים ספרית מעריב 1992

  .47 לזרוביץ אילן כמו דג במים הוצאת מודן 1991



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 מס' שם המחבר שם הספר הוצאה שנה
 רחל לוי שגב, איילון עפרה החריג והשונה וב חברתי שלשיל -יד ביד  הוצאת נורד 1990

 נורד
48.  

  .49 טלרק יפה תום החתול הכחול קט-הוצאת נוגה 1990

  .50 כהן אדיר  הלכה למעשה ביבליותרפיה –סיפור הנפש  הוצאת אח 1990

  .51 עפרה אבני-גלברט איש אחד נכה צמרת 1989

 ילד אחד משותק צמרת 1989
 בתוך "כיבוי אורות"

  .52 עפרה אבני-גלברט

  .53 עפרה אבני-גלברט כל אחד טיפוס מיוחד צמרת 1989

  .54 גרוסמן דוד השפה המיוחדת של אורי הקיבוץ המאוחד 1989

  האיש העיוור מודן 1988
 "בתוך" מתקן הפנסים

  .55 בנזימן חגית

 לא יוצא דופן מודן 1988
 "בתוך" מתקן הפנסים

  .56 זימן חגיתבנ

  .57 נוי יצחק אור ואלכסנדר כתר 1987

  .58 ישראלי נורית שומעשי אינו  הוצאת ספריית פועלים 1981

  .59 בקר אנטואנט גם אני כמוכם סחבק 1980

  .60 לבני שרה הילדה מהקומה הראשונה אלישר 1979

  .61 בורלא עודד העופר המסכן עם עובד 1978

  .62 זרחי נורית מיליגרם ידיעות אחרונות 1977

  .63 עומר דבורה אני אתגבר שרברק 1970

  'ואליניב ,ר, 'הראל ,ח השונה בחבורה משרד החינוך והתרבות 1969
 )עורכות(

64.  

 הילד הרע ספרית הפועלים 1959
 "בתוך" צריף קטן

  .65 גולדברג לאה

 ,וזון המכוערהברו הוצאת מסדה 1958
 ןאגדות אנדרס -בתוך 

  .66 כריסטיאן אנדרסן  הנס

 
 
 
 


