מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית

רשימת ספרים ושירים בנושא  :קבלת השונה
סיפורים ושירים מגוונים ולגילאים שונים

שם המחבר
אהרונוביץ-
קרפנוס שרה
אורגד דורית

שם הספר
בית ספר לנמלים

הוצאה
גוונים-טרקלין

שנה
4002

גם אהוד ברצים

ספרית מעריב

2994

אורגד דורית

ניקה שתיקה

הוצאת הקיבוץ המאוחד

2999

איילון עפרה,
רחל לוי שגב
נורד
אילין ספינלי

יד ביד  -שילוב חברתי של
החריג והשונה

הוצאת נורד

2990

היפי של סופי

כנרת

4009

אנדרסן הנס
כריסטיאן

הברווזון המכוער,
בתוך  -אגדות אנדרסן

הוצאת מסדה

2991

אריאל מאיה

יש לי אח מיוחד

רימונים

4001

בורלא עודד

העופר המסכן

עם עובד

2991

בן-גור נעמי

שדה של מטריות

ספרית פועלים

4004

בנזימן חגית

האיש העיוור

מודן

2911

בנזימן חגית

לא יוצא דופן –
בתוך "מתקן הפנסים"

מודן

2911

בקר אנטואנט

גם אני כמוכם

סחבק

2910

גולדברג חנה

קוף משקפוף

הוצאת כתר

2999

גולדברג לאה

הילד הרע
בתוך "צריף קטן"

ספרית הפועלים

2999

שם המחבר
גולדנברג דב

שם הספר
הפעלופדיה  ,כרך הקבוצה

הוצאה
ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד  /החברה למתנ"סים /
משרד החינוך והתרבות

שנה
2999

גלברט-אבני
עפרה

איש אחד נכה

צמרת

2919

גלברט-אבני
עפרה
גרוסמן דוד

ילד אחד משותק

צמרת

2919

השפה המיוחדת של אורי

הקיבוץ המאוחד

2919

גריב טרבור
בראדלי

יש גם ימים כאלה לילדים

מטר

4000

דננברג שי –
לוי אורלי
האדון מארק

גברת אפילפסיה

אוריון

4009

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
ילדה מיוחדת

מחברות לספרות

4002

הוצאת עם עובד ומיח"א

2999

הראל נירה

אחד יותר מדי

עם עובד

2991

הראל ,ח'
ואליניב ,ר'
(עורכות)

השונה בחבורה

משרד החינוך והתרבות

2999

ויליס ג'ין

רוני צוחקת

ידיעות אחרונות וספרי חמד

4002

ון גנכטן גווידו

אקי העכביש הרגיש

כנרת

4001

וקדימון גיא

אחות של...
לחיות עם ילד חריג

פוקוס

4002

זהר אביב

יד הפלא  - 2קסם של חבר

מודן

4009

זך נתן

הספור על האנשים הקטנים

ספרית הפועלים

4002

הלמן עינת

שם המחבר

שם הספר

הוצאה

שנה

זרחי נורית

מיליגרם

ידיעות אחרונות

2999

חציר עמליה

לאמא שלי יש עיניים
מקולקלות

תמוז

4009

טלרק יפה

תום החתול הכחול

הוצאת נוגה-קט

2990

טפר יונה

הנסיכה יכולה הכל בעצמי

הקיבוץ המאוחד

4000

ישראלי נורית

שי אינו שומע

הוצאת ספריית פועלים

2912

הוצאת אח

2990

כהן אדיר  ,פרופ'

להפליג עם כוכב

הוצאת רכס

2991

כספי דן

אבא של ענבל

הוצאת צבעונים

4002

לבני שרה

הילדה מהקומה הראשונה

אלישר

2999

לבני שרה

הילדה מהקומה הראשונה

הוצאת אסטרולוג

4009

לזרוביץ אילן

כמו דג במים

הוצאת מודן

2992

מ .מוס דבורה

שלי הצב ההיפראקטיבי

הוצאת יסוד

4009

מ .מוס דבורה

טלי הארנבת עם האפילפסיה

הוצאת יסוד

4009

מור גיתית

יש לי חבר

הוצאת אלי מאור

2999

מישורי עדנה

יש לי חבר והוא אחר

הוצאת אלו"ט

4002

מלין מיכל

מגמגם אבל פחות

הוצאת ספרות עכשיו

4009

מנדלסון נועה

המחשבות של מאיה

קוראים

4009

כהן אדיר  ,פרופ' סיפור הנפש  -ביבליותרפיה
הלכה למעשה,

שם המחבר

שם הספר

הוצאה

שנה

מק'קי דיויד

בנצי

הוצאת עם עובד

2999

מרים רות

הסוד של צופית

ספרית הפועלים

2999

מרכס פיסטר

דג הקשת

ענבל

4022

נבו חבצלת

גם גל מסגל ובכלל

סער

4009

נוי יצחק

אור ואלכסנדר

כתר

2919

סקוטון רוב

הכבשה רחלי

מטר

4009

עומר דבורה

אני אתגבר

שרברק

2990

עמלה עינת

סיפורה של חני

הוצאת יסוד

4009

פאר טוד

להיות אח-זה בסדר

כתר הוצאה לאור

4001

פונדק-מן דפנה

אחות קטנה והיא שונה

ידיעות אחרונות

4002

פינגלה ציפי

חולצה של שקט בבקשה

הוצאת יסוד

4009

פלמר רוני רות

כל אחד הוא יחיד ומיוחד

פעוטות וילדים

4009

קייב קתרין

משהו אחר

הוצאת שבא

2999

קרן נירה

העולם הוא של כלם

הקיבוץ המאוחד

4004

רויף שושנה

ידיו המדברות של גל

הוצאת נשיא

2999

רון פדר עמית
גלילה

טולי תעלולי  49אח מכוכב
אחר

מודן

4009

רות מרים

יובל המבולבל

ספרית הפועלים

4000

שם המחבר
רז אורית

שם הספר
אני לא מה שאתם חושבים

הוצאה
כתר

שנה
2911

