
סיפורים אף פעם אינם באמת מסתיימים, אפילו אם הספרים מנסים לשכנע אותנו שזה כך. 
סיפורים אינם מסתיימים בדף האחרון, בדיוק כפי שאינם מתחילים בדף הראשון

אם בכניסתך לספרייה או לחנות הספרים, גם את/ה מרגיש/ה לעיתים בלבול ואתגר בבחירת ספר שווה 
לילד/ה שלך, אם חשוב לך לחשוף את הילד/ה שלך לספרות מלהיבה ומשמעותית המותאמת לערכי שוויון 

בסיסיים, הרשימה הזו היא בשבילך! 

באפיון  צוות המומחה  וע“י  ידי  על  לספרות שווה"  מנהיגותה  ב"תו  כה  עד  ריכזתי ספרים שזכו  ברשימה 
ספרים על פי מדד מנהיגותה לספרות שווה. 

ה  הרשימה השווה של ספרות ש
טל ברייר בן מוחה, מנהיגותה

דימוי גוף

ምת גווنיШק

כמהכמה

עמוד 1 אפריל 2019

כמה דמויות משמעותיות בסיפור מתוארות כנקבות 
או ללא מגדר מובהק וכמה כזכרים

כיצד מתוארים האופי והתפקידים של הדמויות בסיפור 
ועד כמה התפקידים מאתגרים את הסטראוטיפ המגדרי

עד כמה מאותגר מודל היופי הסטראוטיפי של 
דמויות הנשים והגברים בסיפור

עד כמה הדמויות בסיפור מייצגות את מגוון 
הקבוצות בחברה, כולל אוכלוסיות מוחלשות

בתו מנהיגותה לספרות שווה זכו ספרים שעמדו במדד: ספרים שוויוניים מבחינה מגדרית ומבחינת מגוון 
.“Equality Time“ היצוגים החברתיים ושכיף ומהנה לקרוא אותם יחד. אני קוראת לזה

הספרים מסודרים על פי גיל ובחלק מהמקרים גם על פי נושא, ועל פי סדר א'-ב' בכל קטגוריה. לחיצה על 
שם ספר מודגש תוביל אותך לסקירה מקיפה אודותיו כפי שהופיעה בקבוצת הפייסבוק "ספרות שווה", 

הקבוצה שהוכרזה על ידי פייסבוק העולמית כאחת מ-13 הקהילות המשפיעות בישראל. 

הרשימה מחולקת לפרקים:

פרק א' | המומלצים של טל
פרק ב' | ספרות שווה בהשראת סיפורים אמיתיים על נשים ששינו עולם

פרק ג' | ספרות שווה לפעוטות )0-3(  
פרק ד' | ספרות שווה לגיל הרך )3-6(

פרק ה' | ספרות שווה ליסודי + )6 ומעלה(

TEDx שלי  "ספרות שווה"; לצפות בהרצאת  למידע נוסף אני מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק 
.www.manhiguta.co.il :ולהיכנס לאתר "מנהיגותה" - חינוך מודע מגדר ,Equality Time

מודה לצוות הסוקרות/ים, לדנה ברוסטובסקי גלבוע שלצידי בעשייה המאומצת, ולכל אחת ואחד מכן/ם על 
הבחירה ברשימת ספרות שווה.

סינר ומזוודה

יחד נשנה!

טל ברייר בן מוחה

TM מדד מנהיגותה לספרות שווה

עיצוב: חגי שכטר

קורנליה פונקה

כל הזכויות שייכות למנהיגותה, טל ברייר בן מוחה. אין לעשות שימוש מסחרי ברשימה זו או לפרסם אותה, או חלקים ממנה, ללא מתן קרדיט 
www.manhiguta.co.il "וללא אישור מראש ובכתב ממנהיגותה. לפרטים נוספים - קבוצת הפייסבוק "ספרות שווה", אתר "מנהיגותה

ׅ

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/
http://www.manhiguta.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=lBrz7VMDPsI&t=
http://bit.ly/safrut_shava-lists
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TM

TM

TM

פרק א'
#המומלצים_של_טל

השווים והמומלצים שלי, הנקראים ביותר אצלי בבית ואצל ההורים והגנים שאני מלווה:

#הגיל_הרך 
איזדורה מון, הארייט מונקסטר )סדרה( �
אני ג'ין, פטריק מקדונל �
בילבי, אסטריד לינדגרן �
הנסיכה שלבשה שקית נייר, רוברט מאנץ' �
הסיפור על תכלת הצב וילד מחמד, תהילה גולדברג �
זוג, ג'וליה דונלדסון �
כלבים לא רוקדים בלט, אנה קמפ �
לא קוראים לי איזבלה, ג'ניפר פוסברי �
לביאת, טל ברייר בן מוחה )גילוי נאות - אם לא ברור מאליו, הממליצה היא גם הכותבת( �
נשים מופלאות ששינו את העולם, קייט פנקהרסט �
ענן על מקל, רינת הופר �
אמלין  � פארקס,  רוזה  בעיקר:  ומתוכה  צלטנר  מהוצאת  הסדרה  גדולות:  קטנות 

פנקרהרסט, פרידה קאלו, אמיליה ארהרט, מארי קירי, קוקו שאנל, סימון דה בבואר, 
ג'יין אוסטן

שתי סינדרלות, עינת ויצמן �

#יסודי_ונוער
אגדות אמיתיות, שהם סמיט �
ואנגרי, תמר ורטה זהבי �
כראמל: נער החידות )ספר שלישי(, מאירה ברנע-גולדברג �
מלאלה: מהדורה לקוראים צעירים, מלאלה יוספזאי ופטרישה מק'קורמיק �
סיפורים לפני השינה לילדות מורדות, אלנה פאווילו ופרנצ'סקה קוואלו �
פלא, ר"ג פלאסיו �
רוניה בת השודד, אסטריד לינדגרן �

חדש חדש שטרם קראתי אך מכירה את מאחורי הקלעים ויהיה מעולה:

סיפורים על ילדים שמעזים להיות שונים, בן ברוקס �

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/503786833366298/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/384661431945506/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/370836886661294/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/320540388357611/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/322870938124556/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/335481463530170/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/328245300920453/
http://www.leviat.co.il/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/501107816967533/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/443140936097555/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/384449221966727/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/386662181745431/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/568223156922665/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/498505853894396/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/305136096564707/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/379418815803101/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/305136096564707/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/384449221966727/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/341233146288335/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/398761500535499/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/565439963867651/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/345761792502137/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/421009041644078/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/348445302233786/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/360760241002292/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/601888683556112/
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TM

TM

TM

פרק ב'
 #ספרות_שווה_בהשראת_סיפורים_אמיתיים

על_נשים_ששינו_עולם
#גיל_רך_ומעלה )גיל 3 +(

אני ג'ין, פטריק מקדונל �
לא קוראים לי איזבלה, ג'ניפר פוסברי �
עץ הסוכריות של יובי, לסלי סימפסון  �
אמלין  � פארקס,  רוזה  בעיקר:  ומתוכה  צלטנר  מהוצאת  הסדרה  גדולות:  קטנות 

פנקרהרסט, פרידה קאלו, אמיליה ארהרט, מארי קירי, קוקו שאנל, סימון דה בבואר, 
ג'יין אוסטן

#גיל_יסודי_ומעלה )גיל 6+(
אגדות אמיתיות, שהם סמיט �
אגדת אסטריד: סיפורה של אסטריד לינדגרן, שהם סמיט �
גולדה, דורית גני �
הלן ואני, שירלי יובל יאיר וד"ר טל בן שחר �
ואני אומרת לא: סיפורה של רות בידר גינסבורג השופטת האגדית, דבי לוי �
יקינתון: סיפור על חברות ושיר, שהם סמיט �
מאיופה וגברת עצמות, ד"ר נעמי גולדסמיט �
נשים מופלאות שעשו היסטוריה, קייט פנקהרסט �
סיפורים לפני השינה לילדות מורדות, אלנה פאווילו ופרנצ'סקה קוואלו �
עיניים פקוחות למדע: נשים חוקרות )נשים חוקרות כימיה, נשים חוקרות ביולוגיה, נשים  �

חוקרות פיזיקה(, מרי וויסינגר
שיר ערש על בד: מארג החיים של לואיז בורז'ואה, איימי נובסקי �

#נוער )גיל 12+( 
אנה פרנק: היומן הגרפי, ארי פולמן �
אני מלאלה, מלאלה יוספזאי וכריסטינה למב �
האישה ששינתה את אמריקה: סיפור חייה של הרייט ביצ'ר סטואו, תמר ורטה זהבי �
ואנגרי, תמר ורטה זהבי �
מלאלה: מהדורה לקוראים צעירים, מלאלה יוספזאי ופטרישה מק'קורמיק �

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/384661431945506/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/328245300920453/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/569032033508444/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/384449221966727/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/386662181745431/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/568223156922665/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/498505853894396/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/305136096564707/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/379418815803101/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/305136096564707/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/384449221966727/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/358289024582747/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/344259212652395/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/585558918522422/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/558217787923202/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/374687032942946/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/421009041644078/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/414845375593778/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/457562281322087/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/386882765056706/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/345761792502137/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/410109386067377/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/398761500535499/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/345761792502137/
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TM

TM

TM

פרק ג'
#ספרות_שווה_לפעוטות )0-3(

חלק מהספרים מופיעים גם עם דפי קרטון | חלק מהספרים מתאימים גם לגיל הרך )3-6(

איזה יופי, מירה מאיר �
אלונה לא, רמונה די נור �
אני ואבא שלי!, אליסון ריצ'י �
בוצי בנצי מעצבנת, ברברה בוטנר �
הכיסים של ענתי, פיונה מק-קיי �
המתנה הכי טובה בעולם, ג'ונתן אמט �
הענק הכי גנדרן בעולם, ג'וליה דונלדסון �
טרמפ על מטאטא, ג'וליה דונלדסון �
יום קשה, יוג'ני פרננדס �
ככה גם אני יכולה, יונה טפר �
לא קל להיות גיבור על, רונית רוקאס �
מה נעים להיות בחוץ, עדולה �
מקהלת החיות, רחל �
מרים והים, מיריק שניר �
משאית כחולה קטנה, אליס שרטל �
סוזן, מארי-אנז' גיום �
סיפור על מילה שחסרה לה התחלה, טל חן �
תודה, דתיה בן דור �

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/589009961510651/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/367368070341509/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/306736633071320/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/372379026507080/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/562702147474766/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/398409640570685/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/343049746106675/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/521632628248385/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/329405830804400/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/328969220848061/
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TM

TM

TM

פרק ד'
#ספרות_שווה_לגיל_הרך )גיל 3-6(

#ספרות_שווה_ובמרכזה_גיבורה )אישה/ילדה/נקבה(
אוטובוס ושמו עדן, בוב גרהם �
אוליביה, איאן פלקונר )סדרה( �
איזדורה מון, הארייט מונקסטר )סדרה( �
אמיליה, נעמה בנזימן �
אני רוצה אחות, טוני רוס �
אסור לדגדג טיגריס, פמלה בוצ'רט �
ארגוס, מישל קנודסן �
בגינה שלי, קוין הנקס �
בגן של שולה, ליאורה בקשי-קופלמן �
בילבי, אסטריד לינדגרן �
ברחוב ירמיהו, לבי דאון �
בת המלך והנסיכה, ג'ונתן אמט �
גוזל השלולית, ג'ין ויליס �
דגנית הרופאה, פליסיטי ברוקס �
הדס המהנדסת בונה שטותיקופטר, אנדריאה ביטי  �
החתול שדפנה רוצה, אבירמה גולן �
הנסיכה האבירה, קורנליה פונקה �
הנסיכה שלבשה שקית נייר, רוברט מאנץ' �
השכנים, עינת צרפתי �
זוג, ג'וליה דונלדסון �
זוג והרופאים המעופפים, ג'וליה דונלדסון �
חלון השלום והלהתראות, נורטון ג'סטר �
טרמפ על מטאטא, ג'וליה דונלדסון �
ילדג, עדי זליכוב רלוי �
ילדה של ספרים, עמי גדליה )ראשית קריאה( �
יצאנו לטייל: ספר הטיולים הגדול לילדים, ערכה רינת פרימו  �
כובע קסמים, לאה גולדברג �
לביאת, טל ברייר בן מוחה )גילוי נאות - אם לא ברור מאליו, הממליצה היא גם הכותבת( �
מדיקן, אסטריד לינדגרן �
מדלנקה, פיטר סיס �
מטילדה עושה צרות, אלכסנדר שטפנסמיר �
נחשה בחופשה, ג'וליה דונלדסון )ראשית קריאה, מתאים לקריאה בהמשכים לילדות וילדי הגן( �
נסיכת השמש, דויד גרוסמן �
נעמי ואפרוח לא, אבירמה גולן �

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/534204450324536/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/350940118650971/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/503786833366298/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/507774336300881/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/578430662568581/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/512452292499752/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/454801324931516/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/544402532638061/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/378296969248619/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/430955507316098/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/426914367720212/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/321537298257920/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/601446816933632/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/349566752121641/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/395430600868589/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/370836886661294/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/371383339939982/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/322870938124556/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/433064540438528/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/412764389135210/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/306736633071320/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/339845949760388/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/513500615728253/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/410336336044682/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/393260251085624/
http://www.leviat.co.il/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/337505406661109/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/352635211814795/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/391546007923715/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/593397891071858/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/509039286174386/
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סוזן, מארי-אנז' גיום �
סיפור אחרי השינה, שהם סמיט �
סעודה אצל המלכה, רותו מודן �
ענן על מקל, רינת הופר �
עץ אבא, דבורה בושרי �
פיית הבוץ, איימי יאנג �
פנדה יוצאת למרעה, מאיר שלו �
שנה עם שני, רינת הופר �
שתי סינדרלות, עינת ויצמן �
תולעת כל יודעת, ג'וליה דונלדסון �

 #ספרות_שווה_אודות_גברים/ילדים/זכרים
   שמציגים_מודל_מאתגר_סטראוטיפ

אבא אני לא נרדם, מייקל פורמן �
אבא אתה עוד אוהב אותי?, מירב משולם-לוי �
אספן המילים, פיטר ה' רינולדס �
אריה הספריה, מישל קנודסן �
דרקולי של דותן, עדנה קרמר �
הגמד הגבוה והענק הנמוך, רינת הופר �
הדרקון שביקש אבירים לנשנש, אלי וולארד �
הכבשה שבאה לארוחת ערב, סטיב סמולמן �
הכי הכי יותם, טום פרסיבל �
המתנה הכי טובה בעולם, ג'ונתן אמט �
הסיפור על תכלת הצב וילד מחמד, תהילה גולדברג �
הענק הכי גנדרן בעולם, ג'וליה דונלדסון �
כל אחד הוא פלא, ר"ג פלאסיו �
כלבים לא רוקדים בלט, אנה קמפ �
לא קל להיות גיבור על, רונית רוקאס �
מי ישאל את הקושיות, נעמי בן-גור �
מי רוצה שק-קמח, דויד גרוסמן �
מי שתה לי?, שהם סמיט �
מישו, רינת הופר �
סבא בישל מרק, נירה הראל �
סיפורו של אביר, הלן דוקרטי ותומס דוקרטי �
סיפורים על ילדים שמעזים להיות שונים, בן ברוקס �
ספר השתיקות )הממש חשובות!(, אורן לביא �
עוג מלך הבשן, נתן אלתרמן �
קשקוש מקושקש, נוגה אלגום �
רוני ונומי והדב יעקב, מאיר שלו �

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/521632628248385/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/316910602053923/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/351375535274096/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/443140936097555/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/427375624340753/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/365271947217788/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/382716655473317/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/374296752981974/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/341233146288335/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/448311972247118/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/517922538619394/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/566550787089902/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/300668370344813/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/566045247140456/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/318037928607857/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/564839607261020/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/402345706843745/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/320540388357611/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/348445302233786/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/335481463530170/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/562702147474766/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/403915356686780/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/523785654699749/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/382531945491788/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/350882775323372/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/376433642768285/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/601888683556112/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/398616407216675/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/552640458480935/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/309554442789539/
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#ספרות_שווה_נוספת_לגיל_הרך
אנחנו נמצאים כאן: מדריך לחיים על כדור הארץ, אוליבר ג'פרס  �
בצד השני של העולם, ליבי גליסון �
המסע המופלא לגן הילדים, דניאלה קולוט �
הנקודה, פיטר ה' רינולדס �
התנין הקטן והאהבה הגדולה, דניאלה קולוט �
מעשיה לנר ראשון, עדי זליכוב רלוי �
משהו אחר, קתרין קייב �
סבא סביח, תמי שם-טוב �
עוגת גזר, מיריק שניר �
פילים לא מתקבלים, ליזה מנטצ'ב �
שלג של סביונים, רינת פרימו �

בנוסף, ראו ספרים מותאמי גיל בפרק ב' - ספרות שווה בהשראת סיפורים אמיתיים על נשים ששינו עולם

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/533304677081180/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/380874548990861/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/376035252808124/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/310034549408195/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/542644182813896/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/337954753282841/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/428829234195392/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/603609940050653/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/551087525302895/
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פרק ה'
#ספרות_שווה_ליסודי +)6-12(

אבא אתה אוהב אותי?, ברברה מ. ג'וסי �
אגדה חדשה, גיל הראבן )ראשית קריאה והלאה( �
איזדורה מון, הארייט מונקסטר )סדרה( �
אל תנשקי את הצפרדע, ערכה מירי ברוך )ראשית קריאה והלאה( �
ברל'ה אתה בן או בת?, בני מאיר �
המצחיקה עם העגילים, יעל רוזמן �
הנקה ופיט, רן כהן אהרונוב �
זוזי שמש, דפנה בן-צבי �
חוויות עם חיוואים, בני מאיר  �
חיוך, ריינה טלגמאייר )ראו עוד מספריה של טלגמאייר: אחיות, דרמה, הרעיון של קריסטי( �
ילדה כמוני, אורי אורבך �
ילדה של ספרים, עמי גדליה )ראשית קריאה( �
ילדת טבע, עדולה �
ככה-ככה זוזי שמש, דפנה בן-צבי �
כראמל: נער החידות )ספר שלישי(, מאירה ברנע-גולדברג �
כשסבא אליהו היה קטן, ינץ לוי �
לב היער, רונית ש' דנצימן �
לולה, איזבל אבדי )סדרה( �
ליבי או מה קרה לאיש עם הכלב?, הדס ליבוביץ' �
מדיקן, אסטריד לינדגרן �
מכתב לביאליק, רינת פרימו �
מרים ספרי לי את, אורנה פילץ �
מתגלגלת, ויקטוריה ג'יימיסון �
נחשה בחופשה, ג'וליה דונלדסון  �
נל, אוש לון )סדרה( �
נסיכה על סוס, ערכה מירי ברוך )ראשית קריאה והלאה( �
פלא, ר"ג פלאסיו �
רוניה בת השודד, אסטריד לינדגרן �
רים הילדה מעין חוד, תמר ורטה זהבי ועבד-אלסלאם יונס �
רמונה, בברלי קלירי )סדרה( �
שירלי שמש, מיכל חזון )סדרה( �

בנוסף, ראו ספרים מותאמי גיל בפרק ב' - ספרות שווה בהשראת סיפורים אמיתיים על נשים ששינו עולם

https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/432784497133199/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/503786833366298/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/371051986639784/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/570136163398031/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/413168522428130/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/385998681811781/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/371051986639784/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/516776882067293/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/513500615728253/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/424381967973452/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/385998681811781/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/565439963867651/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/518575808554067/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/473146146430367/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/337505406661109/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/557971414614506/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/402690116809304/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/593397891071858/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/611840402560940/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/348445302233786/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/360760241002292/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/345987832479533/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/540391566372491/
https://www.facebook.com/groups/safrutshava/permalink/413244185753897/

