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 באגף לחינוך קדם יסודי של משרד החינוך, בשנת הלימודים תשע"ו הוכנההרשימה 

 רשימת ספרות ילדים מומלצת )על פי גיל(: נספח
 

 רשימת ספרים מומלצת )חלקית ולא ממצה(:

ילדים בכל הגילאים אוהבים להיפגש עם המוכר והידוע על כן רצוי לשלב בין הרשימות 
 לאפשר לילדים מפגש עם ספרים מוכרים ואהובים. 

 
 באתר ספריות בתי הספר, הספרים שהיו בתכנית "מצעד הספרים" שמות 

 
 באתר ספריית פיג'מהמוצגים  ספרים שהיו בתכנית "ספרית פיג'מה" שמות

 

 יתרילדים בשפה העב-רשימת ספרות ילדים מומלצת לגן

 

 3-4גיל ל

 מאת דוד גרוסמןאח חדש לגמרי  .0

 שיר סמדר מאת וישנה בוכה רק הקטנה אחותי .6

 מאת לאה גולדברג איה פלוטו .5

 מאת בוב גרהאםאיך לרפא כנף שבורה  .0

 מאת תמר ברגמן איפה .3

 מודן שולהמאת  איפה מתחבא הצחוק .2

  רות מריםמאת  איפה נבות? .1

 קיפניס מאת לוין והגזר אליעזר .1

   קלארק סטר'יצ'צ אמה מאתאמא ואני  .0

 רות מריםמאת  אני אוהב לחפש .01

 טפר יונה, שניר מאת מיריק חיות מיני וכל אני .00

 שטקליס-מאת מרים ילן אצו רצו גמדים .06

בן דור מאת  ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת .05

   דתיה

 מאת פניה ברגשטיין בוא אליי פרפר נחמד .00

 מאת אורה אילבוקר בהיר אחד  .03

 קורנל מקסמאת   במזל דב .02

 ופרייה גליסון ליבי מאתבצד השני של העולם  .01

 בלקווד

 אדר תמר מאת המאושר בר .01

 וטום רוזנטל קראוס מאת איימיברוז! ארנב!  .00

 ליכטנֶהלד

 שניר מיריק מאתגלגלים  .61

 קור מאת פאול הקסום החיות גן .60

 רובינגר אמימאת  עגע ספר משוג-גע-גע .66

גולדברג  מאת דב דבוני בן דבים מצחצח נעלים .65

  לאה.

 מאת ג'ק קנט דרקון אין דבר כזה .60

 אתר תרצה מאת תות שאהב האריה .63

 אסיף-מאת שלומית כהן הארנב ממושי .62

 רות מאת מרים יעל של הבית .61

 גיבס אדוארדמאת  הבלוט .61

 דותן שלומית מאת הגדי שעשה מווו .60

 רמה וילסוןמאת קאהדב מרגיש לא טוב  .51

 בלנד מאת ניק החיבוק שחזר .50

 מאת נעמי שמרהטיול הקטן  .56

  הטשינס פטמאת  הטיול של רוזי .55

 גפן מאת יונתן עשר-השישה הכבש .50

 בנק אפרתמאת  הכי טוב לדג .53

 המטריה הגדולה של אבא מאת לוין קיפניס .52

 מאת אורה איל המלחמה האדירה .51

 כוכב  טבק סימס מאת המעיל המופלא של יוסף .51

 מאת מרים רותסבתא המעיל של  .50

 נרי אלומהמאת  הסוס הכי מהיר בעולם .01

 מאת רות קראוסזרע של גזר  .00

 ריינר מאת קתריןחיוך של נסיך  .06

 הופר מאת רינה הגנן חנן .05

מאת  חפושית חפושית מה שמעת? מה ראית? .00

 דונלדסון ג'וליה

  מלינג דיוידמאת  טדי זקוק לחיבוק .03

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/2016/sfarim_tashav.htm
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 גולדברג מאת לאה קסמים כובע .02

  קרמר עדנהמאת  ?לאן הלכו הנעלים .01

 מאת בריאן וילדסמית לבד על המרבד .01

  קורדה לריןמאת  לולו ובוב .00

 מודן מאת שולה הלכה כשאימא בכה ליאור .31

 אייל מאת אורה אחד חשוך לילה .30

 מאת פגי רתמן לילה טוב גורילה .36

 מאת מרגרט ויז בראון לילה טוב ירח .35

  בקר נועהמאת  לילה מטפסת למעלה .30

-קוריאל גיל-אלוןמאת  מאחורי הדלת יש שביל .33

 לי

 מאת מרים רותמגפים  .32

 רודארי יאני'מאת ג מה צריך בשביל .31

 גולדברג לאהמאת  מי יגור בצריף קטן? .31

 מאת חיה שנהב מיץ פטל .30

 מאת מרים רות מעשה בחמישה בלונים .21

 מאת ע. הלל מעשה בחתוליים .20

 הופר מאת רינת סגולה מפלצת .26

 רז מאת אורית התפוחים ועץ זוטא מר .25

 אבס ת שלמהמא והמוצץ נעמה .20

 הראל מאת נירה מרק בישל סבא .23

 מאת אורה דייסה בישלה בננה חנה של סבתא .22

 אייל

 דור-בן מאת דתיה השטוזים ספר .21

 שניר מאת מיריק גזר עוגת .21

 מאת חיה שנהבעליזה הברווזה והחברים  .20

 אסיף-כהן מאת שלומית מה'בפיג פטפוטניק .11

מאיר מאת  פעם היה ילד שלא רצה לישון לבדו .10

 מירה

 דור-בן מאת דתיה חמדנ פרפר .16

 מולודובסקי מאת קדיההשער  את פתחו .15

 מאת מירה מאיר שלולי .10

 מאת לוין קיפניסשלושה פרפרים  .13

 מאת נירה הראל תגידי איך קוראים לך .12

 רות מאת מרים חם תירס .11

  

 6-4גילי 

 נרי אלומה מאת חזק הכי אבא .0

 מאת אורה איל אוגבו .6

 אדר תמר, ברהב מאת חוה !מרגיז אח איזה אוף .5

 גרוסמן דוד מאת  לגמרי חדש אח .0

 שיר סמדר מאת וישנה בוכה רק הקטנה אחותי .3

 יבין יונתן מאת אח אחלה .2

 אדר תמר מאת מעט עוד תחזור אימא .1

 גרוסמן דוד מאת ארנב פוגש איתמר .1

 קיפניס לוין מאת והגזר אליעזר .0

 יונה; שניר מיריק מאת שלי והמשחקים אני .01

 טפר

 טפר יונה, שניר מיריק חיות מאת מיני וכל אני .00

 הראל נירה מאת הודעה להשאיר אפשר .06

 שטקליס-ילן מרים מאת גמדים רצו אצו .05

 טפר יונה מאת מבנימינה נוסעת בינה .00

 אדר תמר מאת המאושר בר .03

 דאון ליבי מאת ירמיהו ברחוב .02

 יבין יונתן מאת שלנו בשכונה .01

 שנהב חיה מאת חבר רוצה קטן גדי .01

 שלו מאיר מאת זוהר של החן גומות .00

 שניר מיריק תמא גלגלים .61

 קור פאול מאת הקסום החיות גן .60

 שנהב חיה מאת סוכר עם דייסה .66

 גולדברג לאה מאת להשכיר דירה .65

 אחירון ליאת מאת וצמה פתיתים, דניאלה .60

 ישפה אוסנת מאת הקטן השיח על האגדה .63

 אתר תרצה מאת תות שאהב האריה .62

 רות מרים מאת יעל של הבית .61

 ןיבי יונתן מאת הדעת את משנה דלעת החתול .61

 רות מרים מאת נעמי סבתא של החתולים .60

 גפן יונתן מאת עשר-השישה הכבש .51

 שלו מאיר מאת נחמה הכינה .50

 הופנברג מאת עפרה אימליה המכשפה .56

 זרחי נורית מאת למיטה שמתחת הנמר .55

 אטלס יהודה מאת אני הוא הזה והילד .50

 ברגשטיין פניה מאת ערב ויהי .53
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 דינור רימונה מאת בחרוזים חידון .52

 אורלב אורי תמא החושך חיית .51

 חכם רונית מאת לטייל הלכו מכשפות חמש .51

 הופר רינה מאת הגנן חנן .50

 אתר תרצה מאת מטיילת יעל .01

 שניר מיריק מאת שיר לי יש .00

 גולדברג לאה מאת קסמים כובע .06

 יבין מאת יונתן עצוב היה כשאבא .05

 בנזימן חגית מאת קטנה הייתה כשאימא .00

 הראל נירה מאת להפסיק קשה כשמתרגלים .03

 שחר בן רינה מאת שמח לא והוא אח דנול לאורן .02

 מודן שולה מאת הלכה כשאימא בכה ליאור .01

 ...להם קשה...יודעים אתם...שעדיין לילדים .44

 אייל אורה מאת אחד חשוך לילה .00

 ילדים על סיפורים שאוהב למי .55

 שלהם המשחקים את שאוהבים למי  .55

 העברית בשפה לשחק שאוהבים למי .55

 ומעצבנים קטנים אחים להם שנולד למי .53

 שניר מרים; רות מרים מאת קטנים לשונות .30

 עומר דבורה מאת בניתי קוביות של מגדל .33

 דינה מאת רותי של לבובה קרה מה .32

 אטלובסקי'דז

 רותי מאת המפחידה המכשפה שאלה מה .31

 יצחקי

 שנהב חיה מאת פטל מיץ .31

 רוזובסקי מירי; כהן רן מאת מיצי .30

 רות מרים מאת בלונים בחמישה מעשה .21

 מגן רבקה מאת וכלב צב ילדים בשני מעשה .20

 הופר רונית מאת סגולה מפלצת .26

 רז אורית מאת התפוחים ועץ זוטא מר .25

 ברגשטיין פניה מאת השדה אל ניסע .20

 אורגד דורית מאת שתיקה ניקה .23

 מאת נורית זרחי נמר בפיג'מה של זהב .22

 אבס שלמה מאת  והמוצץ נעמה .21

 הראל נירה מאת מרק בישל סבא .21

 רדו-בן דתיה מאת מבנימינה בינה סבתה .20

 אורה מאת דייסה בישלה בננה חנה של סבתה .11

 אייל

 דור-בן דתיה מאת השטוזים ספר .10

 שניר מיריק מאת גזר עוגת .16

 אסיף-כהן מאת שלומית מה'בפיג פטפוטניק .15

 מירה מאת לבד לישון רצה שלא ילד היה פעם .10

 מאיר

 מירה מאת לבדו לישון רצה שלא ילד היה פעם .13

 מאיר

 גיצה ;גרין דרוד מאת והאפונית הזהב פרפר .12

 פרידמן

 דור-בן דתיה מאת נחמד פרפר .11

 מולודובסקי קדיה מאת השער את פתחו .11

 אריק  ליטוין מאת  שאול החתול .10

 בורלא עודד מאת הצבעים מכל שירים .11

 גפן מאת יונתן במיוחד אוהבת שענת שירים .10

 מאיר מירה מאת שלולי .16

תרו מרים מאת חם תירס .15

 


