אבא חום
למה דניאל חום? כי אבא שלו בא מאתיופיה ,שבה כל בני האדם הם חומים.
כך מסביר דניאל בן הארבע את ההבדל בצבע העור לחבריו בגן .דניאל
מספר להם את הסיפור שסיפר לו אביו על ילדותו באתיופיה ,כיצד גדל
והאמין שישראל היא ביתו האמתית ,ועל הדרך הארוכה שעשה כדי להגיע
אליה.
מתאים לכיתות גן-כיתב ב

איך עושים שלום
אור אדום וים כחול נולדו באותו יום ,בשני קצוות של גבעות ירוקות רחבות
ידיים .אלא שהם לא הכירו זה את זה ,וכאן מתחיל סיפורנו...
כשהמבוגרים בשני העמים נפגשים הם נעלבים אחד מהשני כתוצאה של אי
הבנות ,וממהרים להתכונן למלחמת כבוד .אבל כשהילדים נפגשים באקראי
יש להם רעיונות אחרים....
מתאים לכיתות גן-כיתב ב

דסטה ואני
מבצע שלמה :במאי  ,1991הובאו לישראל ברכבת אווירית כ10,111-
יהודים מאדיס אבבה ,אתיופיה ,בפחות מ 04-שעות.
זהו סיפורם המרגש של שני ילדים ,דסטה ויונתן ,שנפגשו בירושלים
בעקבות המבצע וכיצד הפכו לחברים.
מתאים לכיתות א-ג

אבא תספר לי עוד
אבא טדלה מספר לבנו הצבר מיכאל על ילדותו באתיופיה ,כיצד קיבל
אחריות גדולה מאביו והיה צריך להוכיח את עצמו .בסוף הסיפור צפוי לו
הפתעה משמחת.
מתאים לכיתות א-ג

מתאים לכיתו א-ג

מה שמי ומי אני?
הספר מספר איך תינוקת באתיופיה מקבלת הרבה שמות ממשפחתה ,על
המעבר הבין תרבותי וההקשר לשם וזהות .איך תקרא לעצמה בישראל?
מתאים לכיתות א-ג

עץ החיים
מתאים לכיתו א-ג
הספר עץ החיים הוא סיפור משל על עץ המסמל משפחה .מה קורה לעץ
כשנעקר מהשדה המוכר ועובר לשדה חדש? איך העץ מקבל את הפרחים
החדשים הגדלים על ענפיו?
מתאים לכיתות א-ג

מעיינות טגאו
ספר בעברית ובאמהרית
מתאים לכיתו א-ג
דרך מקורית של אם באתיופיה להתמודד עם סיוטי הלילה של בנה ולהפגיש
אותו עם אגדה יהודית עממית על מעיינות מיוחדים.
מתאים לכיתות ב-ג

הירח הוא דבו
ספר בעברית ובאמהרית
באתיופיה-גונותנים פרוש חדש למשמעות
סיפור על שני אחים הגדלים בכפר
מתאים לכיתו א
הירח .ומה קורה כשהם עולים לארץ?
מתאים לכיתות ב-ג

מתאים לכיתו א-ג

יציאת אתיופיה
מאת מיכאל שמואל
ספר בעברית ובאמהרית
סיפור המסע לארץ ישראל דרך העיניים של ילד
מתאים לכיתות ב-ג

ילדת הקשת בענן
מסקרם נולדה בארץ לאם שעלתה מאתיופיה ולאב שעלה מארצות הברית.
כשהמשפחה עוברת מקצרין להרצליה זמן קצר לאחר מבצע שלמה ,היא
לכיתו א-ג
ילדים הנפגשים בפעם הראשונה
מתאים של
נאלצת להתמודד עם דעות קדומות
עם ילדה שצבע עורה חום .החוויה הקשה גורמת למסקרם להתעמת עם
שורשיה השונים .בעזרת סיפורי סבתא האתיופית ,המתגוררת בקצרין ,היא
לומדת להשלים עם זהותה המגוונת.
הספר זכה בעיטור אנדרסון וייצג את ישראל בכנס הבינלאומי לספרות
ילדים בשנת 2112
מתאים לכיתות ד-ו

בנו של צייד האריות
סיפור המסופר בשני קולות ,על ידי אב ובנו :אהרון ,שהיה צייד אריות
באתיופיה ובנו אורן שנולד בארץ ,נער מתבגר המתקשה למצוא את דרכו
בחיים .אל קשיי הקליטה והפער שבין הדורות נוסף פער תרבותי המביא
לריחוק והתנגשויות בלתי נמנעות בין האב והבן .כאשר אורן ,באומץ לב,
בתושייה ותוך סיכון עצמי מונע פיגוע ,מקבלים חייו תפנית מפתיעה והוא
זוכה גם להערכה מצד אביו.
מתאים לכיתות ד-ו
.

הספר זכה בפרס טרודי ברגר לספרות ילדים ביריד הספרים הבינלאומי ה-
 22בבנייני האומה בשנת 2112

רסיסים
"אלו החיים שלנו ",אמרתי בכאב" ,רסיסים – זה מה שנשאר
לנו מהמשפחה ,מעצמנו ,מהיהדות שלנו...רק רסיסים ".הרגשתי
איך עיני מתמלאות בדמעות ,ואריק קם ומשך אותי אליו
וחיבק אותי בחוזקה.
"לא אנה ,יש לנו אחד את השני ",לחש אריק" ,יש לנו את ליזה
שהגשימה את החלום ,יש לנו ארץ לנסוע אליה ,יש לנו דת
להיאחז בה ".קולו היה רך ומלא כאב כשהוסיף" ,רק הורים
אין לנו".
אריק,

ליזה,

ואנה

ניצלו

מהשואה

כשברחו

ללא

הוריהם

לאנגליה

ב"קינדרטרנספורט" – משלחות הילדים.
כשני מיליון ילדים נספו במלחמת העולם השנייה .חלקם מתו מרעב ,מחלות
ופרעות ,אבל אין ספק שרובם נרצחו על ידי הנאצים .לפני פרוץ המלחמה ,במאמץ
אחרון נואש ,ניסו אלפי הורים בגרמניה ,צ'כיה ואוסטריה לשלוח את ילדיהם לחוף
מבטחים .מכל מדינות העולם ,רק אנגליה פתחה את שעריה ובכך הצילה כמעט
עשרת אלפים ילדים ,רובם יהודים.
זהו סיפורם של אריק בן שבע עשרה ,ליזה בת שש עשרה ,ואנה בת חמש עשרה.
סיפורם מבוסס על קורות חייה של אמה של הסופרת ,הסופרת ומשוררת קרן
גרשון ז"ל (בילדותה קטה לובנטל ,אנה בספר) ואחיותיה.
מתאים לכיתות ו-ח
קיים גם באנגלית

"אני ,אדם"
אדם לאמלי ,נער שחי בפרבר שקט בלונדון ,אוהב לרכוב על אופניים עם חברים
בעיר ומחוצה לה ,לצייר את הדברים שהוא מכיר ואת אלה שאינו מכיר .כאשר הוא
מתחיל את לימודיו בתיכון מתברר לו שהרבה דברים שחשב שהם ברורים לגמרי,
כמו איך הפכו הוריו למה שהם ומה מקומו שלו בעולם – אינם מובנים מאליהם.
הוא מתחיל לגלות את האהבה ואת החברות ,כשלצידו אנבסה ,חבר חדש שהגיע
לאנגליה מאתיופיה דרך ישראל ,סנדרה ,דודתו העיוורת שרואה באופן חד וברור
את מה שאנשים רבים אחרים מחמיצים ,אחיו וחבריו הקרובים.
במהלך השנים בבית הספר התיכון הוא מתוודע לאנשים מגזעים שונים ומדתות
שונות באנגליה ובאפריקה וקושר עימם קשרים אמיצים שילוו אותו למשך כל חייו.
סיפור על זהות ושייכות ,והחיפוש אחרי האמת.
מתאים לכיתות ז-י

