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לא כל המשפחות המאושרות
דומות זו לזו

 אטלס, יהודה, כל אחד והמשפחה שלו, גבעת שמואל: רואים אור - ראשית הפקות, תש"ס, 2000.

בן נאה, מקדה, שני אבאים, ירושלים: מי-לי, 2003
 הופמן, מרי, ספר המשפחות הגדול, אור-יהודה: כנרת ואיגואנה, תשע"ג, 2012.

טלמור, לימור, משפחות, משפחות מליון לפחות!, רמת-גן: רימונים, תשע"א, 2010.
לינדנבאום, פיה, אלסה-מרי והאבאים הקטנים, ראשון לציון: משכל - הוצאה לאור מייסודן של 

ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2018 (ספר מקסים על סוג שאין.. אבל הוא סמלי לכל שוני)
ניסימוב, חנה, המשפחות שלנו, תל-אביב: גוונים, תשע"א, 2011.

סילברברג, קורי, איך נוצר תינוק?, מטר, תשע"ט 2019. (ספר לידה לכל הדגמים)
שיר, סמדר, כל צבעי הקשת, תל-אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2010.

ספרים על סוגי משפחות

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
משפחות חד מיניות דומות זו לזו

בראונשטין, דורון, לדנה שני אבות, פתח-תקוה: מאיה מיה, 2011.
ברג, אורית, כמה שיותר משפחה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ט 2019. (ביה"ס)

גולדברג, תהילה, הסיפור על תכלת הצב ועל ילד מחמד, הוצאת פשוש, 2014.
פנקס, שוש, האבאים של גל ונועה, [רמת-גן]: רימונים, 2012.

 ראובני בר דוד, לי, אמא בטן אמא לב, [תל אביב]: הוצאת יובל, 2015.

ראובני-הורוביץ, רועי, אבא ואבא, חולון: אוריון, 2013.  
רייך, דנה, בקור בבית של הדר: ששם (כמעט) הכל מותר, תל אביב: הוצאת הקוסמת, 2017.

ריצ'רדסון, ג'סטין, שלושה לטנגו, אור יהודה: כנרת, תשע"ב, 2012.
שבתאי, חן, משפחות פארק הירקון, ח. שבתאי, [תשע"-?].

 שטכמן, נדב, זוג יונים בנים, תל-אביב: צבעונים, 2010.

יולדוס-רייס, רועי, יום של גאווה, ספרי ניב, 2020.

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
משפחות יחידניות דומות זו לזו

ברג, אורית, כמה שיותר משפחה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ט 2019. (ביה"ס)
ג'ורג'י, ענת, אוצר קטן, הרצליה: מיל, תשע"א, 2011.

 לופט, אילנה, מי אפרוח של אמא?, בני-ברק : ספרים פועלים, הקיבוץ המאוחד, תש"ע, 2010.

מטלון, מיכל, משפחה-מתנה, אופיר ביכורים, 2012.
מידן, הילה, כך הפכנו למשפחה, אוריון, 2018

 נורמן, סילביה, לתומר יש אמא, כפר סבא: רמות יעוץ למצוינות, 2004.

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
גירושין דומות זו לזו

 אלומה, נרי, איך זה שמפסיקים לאהוב?, בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 2016. (ביה"ס)

בקיש שירן, רוית, אבא כחול אמא סגולה, תל-אביב: סער, תשע"א, 2011.
גבירץ, נטעלי, הנסיכה ההפוכה, ספרית פועלים, 2019. (ביה"ס)

 הלר, יניב, הספור המענין על שאול ומפלץ החשמל, אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, תשע"ו, 2016.

 חלף, דפנה, זה קרה פתאום בבית של תום, תל-אביב: ביתן, 1992

חלף, דפנה, לאמא יש חבר חדש, תל-אביב: ביתן, תשנ"ד, 1993
להב-רדלמסר, תמיר, נמרוד גם וגם, תל-אביב: עם עובד, תשנ"ד, 1993

 מודן, שולה, אבא ואמא של טל נפרדים, תל-אביב: מודן, 1991.

סתרס, אמנדה, המחברת הסודית של לילי למפיון, רמת השרון: צלטנר ספרים של ילדים, 2013. (ביה"ס)  
פרידמן, רונן, בית, בית...ועוד בית, תל-אביב: שניים, תשס"ו, 2006

פרידמן, רונן, בית עם אמא, בית עם אבא, תל-אביב: שניים, תשס"ה 2005.
פרץ, מיכל, הסודות של שירי, תשע"ח, 2018. (ביה"ס)

קוליק, עדי, שני בתים לאהד, תל אביב: גוונים, תשע"ג, 2013.
רוזובסקי, מירי, כולם פה עכשו, כנרת, זמורה-ביתן, תשע"ט, 2019. (משפחות מורכבות אחרי גירושין)

 רנדראס, ג'אנט, העולם המבלבל של מוקי: סיפור מהחיים, כשהורים מתגרשים, [חולון]: ספר לכל, 2013.

חזרה לתפריט



חזרה לתפריט

פונדקאות / תרומת ביצית/ תרומת זרע

פונדקאות
דביר, אורלי, שלוש הנסיכות והאיש הנדיר: משפחה חדשה - ספור על אב מיוחד ובנותיו, אבן יהודה:

אמציה הוצאת ספרים, 2017.
בניה, צ'לה, מאגורו, באגורו וגורה-גורו, עלו-עט, 2019.

זרחי, נורית, להתראות באנטארקטיקה, דביר, תשס"ה, 2005
 שמידוב, אטי, מי ידגר על הביצה שלי?: ספורו של אפרוח שהגיע לעולם בדרך מיוחדת, אטי שמידוב, 2015.

עמותת חן לפריון, הסיפור על המשפחה המיוחדת שלנו

תרומת ביצית
עמותת חן לפריון, בסיפור שלנו יש פיה טובה 

תרומת זרע
.מים . סי פ ר  ש לנ   יש  זרע ן  ק ס עמותת חן לפריון,   ב

לא כל המשפחות המאושרות
דומות זו לזו



לא כל המשפחות המאושרות
משפחות מאמצות, אומנה, מוסדות דומות זו לזו

ומשפחות מתעללות
משפחות מאמצות

אמיתי, תמרה, מסע הכרות עם דן ועם רות, תל-אביב: תמוז, 1992
אלמגור, גילה, ערגה, ילדה מן החלומות, תל-אביב: עם עובד, תשס"ג, 2003

ביין, מאירה, צברוח, ירושלים: כתר, 1994
רון, עליזה, פזית של אבא ואמא, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1988

יקיר, אורנה, איך נרקם ספור אהבה: ספור אמוץ, יסוד, 2008

משפחות אומנה
בירס, בטסי, כדורי משחק, עם עובד, תשמ"ד, 1984 (נוער)

 מבס, גודרון, ילדה של יום ראשון, כנרת, 1986 (ביה"ס)

רון-פדר-עמית, גלילה, אל עצמי: סיפורו של ילד עזוב, מלוא, תשל"ו, 1976 (ביה"ס)

מוסדות
ווילסון, ג'קלין, הסיפור של טרייסי ביקר, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2007. (ביה"ס)

יבין, יונתן, זהבים, עם עובד, תשס"ו, 2006. (נוער) 

משפחות מתעללות
אטלס, יהודה, ילדים של אף אחד, הוצאת דוב לדעת ומכון חרוב, 2020 (נוער, קריאה מודרכת)

ברובייקר, ברדלי קימברלי, המלחמה שהצילה את חיי, הקיבוץ המאוחד, 2020 (נוער)

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
אמהות דומות זו לזו

אלמגור, דן, היום יום האם, ירושלים: כתר, 1981
בראון, אנתוני, אמא שלי, מושב בן-שמן: מודן, 2006

בריידוול, נורמן, יום האם השמח של קליפורד, בני-ברק: ספרית פועלים - הקיבוץ המאוחד, 
תשס"ה, 2005.

 ווד, דגלס, מה שאמא לא יכולה לעשות, אור יהודה: כנרת, 2002
טהרלב, יורם, הדודה שלי מרחוב הנביאים, תל-אביב: עם עובד, תשל"ט.

יובל, הדסה, אמא שלי תמיד ממהרת, [בני-ברק]: הקיבוץ המאוחד, תשע"ד, 2013.
 מלינג, דיויד, כמו אמא שלי ממש, תל-אביב: אגם, 2006.

מרפי, ג'יל, חמש דקות שקט, ראשון לציון: מסדה ילדים, 1995
נומרוף, לורה, מה שאמא יודעת לעשות הכי טוב, תל-אביב: שבא, תשנ"ט, 1999

(ספר דו-כיווני וכותרו מהצד השני: מה שאבא יודע לעשות הכי טוב )
צ'יצ'סטר קלרק, אמה, אמא ואני, אור-יהודה: כנרת, תש"ע, 2009.

קלר, אלינוער, אמא שלי היא הכי..., אור-יהודה: כנרת, 2008.
 ריצ'י, אליסון, אני ואמא שלי!,קרית גת: דני ספרים, תשע"ד, 2014.

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
אבות דומות זו לזו

ברגסטרום, גונילה, סדרת אליהו (אלפונס)
גנכטן, גוידו ון, אבא שלי, תל-אביב: כנרת, 2001

ווד, דגלס, מה שאבא לא יכול לעשות, אור יהודה: כנרת, 2002
לגרקרנץ, רוסה, החיים המאשרים שלי, תל-אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד טל מאי, 2015 (ביה"ס)

מלינג, דיויד, כמו אבא שלי ממש, תל-אביב: אגם, 2006
 נומרוף, לורה, מה שאמא יודעת לעשות הכי טוב, תל-אביב: שבא, תשנ"ט, 1999

(ספר דו-כיווני וכותרו מהצד השני: מה שאבא יודע לעשות הכי טוב )
סמיט, שהם, אבא אכל דיסה, אור-יהודה: כנרת, תשע"א, 2010.

קוך, ארנסטינה, ללה, רמת-גן: מסדה, 1980 (ביה"ס)
ריצ'י, אליסון, אני ואבא שלי!, קרית גת: דני ספרים, תשע"ד, 2014.

 שלו, מאיר, אבא עושה בושות, ירושלים: כתר, 1988.

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
סבים וסבתות דומות זו לזו

אלימלך, לבנה, סבא וסבתא רוצים לשחק...אז אני מסכים, הרצליה: גרינטק, תשס"ז, 2007.
 אלתס, מרתה, סבא שלי, חבל מודיעין: כנרת, [2018]

אשר, טלי, דרושה סבתא, תל-אביב: צלטנר ספרים, 2018. (ביה"ס)
אליה-כהן, איריס, סבתא טורבו ואלפי התנינים הבכינים. טל-מאי, 2019. (ביה"ס)

 ביקר, ג'ני, סבא של ילדה קטנה באנגליה, תל אביב: עם עובד, תשל"ט, 1979

בניסטי, ליאור, למה סבתא קוראת לי כפרה, ישראל: [שם ההוצאה לא ידוע], 2017.
גבאי-לב, עדי, סבא הורה, 2019.

זיו, נבו, אריה בן-נעים ה-14, ידיעות אחרונות, 2019.
 חנוך, מירי, סבא, מוריס ואני, כתר, [2019].

מזיא, עדנה, מה עושים עם סבתא, פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין: כנרת זמורה-ביתן, דביר, 2017.  
מזיא, עדנה, סבתא, עוד פעם!, אור-יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, תש"ע, 2010.

פלומן, רוני, מחברת החלל, [תל אביב]: ספרי עליית הגג ; ראשון לציון: משכל - הוצאה לאור מייסודן 
של ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2018. (ביה"ס)

רז-חנניה, חנה, סבתא לק וסבא מסטיק, חולון: דפים מספרים, 2013
 שלו, מאיר, וניל על המצח ותות על האף, תל אביב: עם עובד, 2013.

שם טוב, תמי, סבא סביח, חבל מודיעין : כנרת, זמורה-ביתן מוציאים לאור, תשע"ח, 2017.

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
אחים ואחיות דומות זו לזו

איכילוב, יעל, עמליה מגדלת בצל לא רגיל, תל אביב: עם עובד, תשע"ט, 2018.
 אריאל, מאיה, יש לי אח מיוחד, [חסר מקום]: רימונים, תשס"ח, 2008.

 בהרב, חוה, אוף! איזה אח מרגיז!, תל אביב : יסוד, 1980
בלקול, סופי, תינוקות לא צומחים על עצים, תל אביב: משכל - הוצאה לאור מיסודן של

ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2016.
 ברנינגהם, ג'ון, אמא, מתי יהיה לנו תינוק?, אור-יהודה: כנרת, תשע"א, 2011.

גרוסמן, דויד, האח החדש של איתמר, תל אביב: עם עובד, 2013.
 הריס, רובי, תשלחו את אריק לירח!, אור-יהודה: כנרת, 2009.
ויליאמס, ברברה, ירמי לא רעב, תל-אביב: עם עובד, תשמ"ג

חבושי, חוה, הממלכה שמתחת לשלחן, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2010  
טאוב, עמיעד, אחי מיוחד, [גבעת שמואל]: הוצאת עט תקשורת, 2018.

 מטקף, פולה, יש לנו מטת קומתים!, אור-יהודה: כנרת, 2008.
 פטל גונן, קרן, אחחח איזה אח, תל אביב: מטר הוצאה לאור, תשע"ז, 2016.

פירנלי, ג'אן, הכי טוב באמצע, תל-אביב: אגם, 2008.
 פרדל, ג'ון, מי אכל את לואיס?, תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2013.

פרנקל, אלונה, ספר הפילפילים, מושב בן-שמן: מודן, 2012.  
 קורנל, מקס, במזל דב, אור-יהודה : כנרת, תשע"ב, 2012.

רוברכט, טירי, אני רוצה לחזר לבטן של אמא, אור יהודה: כנרת, זמורה ביתן, דביר, [תשס"ט]
רחוב סומסום, אחות קטנה לשרגא, רמת-גן: כנרת, 1986

 ריד, קמילה, לולו והתינוק הצווחן, תל אביב: מטר הוצאה לאור, 2017.
שטרום, דפנה, צמות ארכות-כות-כות, תל-אביב: עם עובד, תשס"ז, 2007.

שילדס, גיליאן, תינוק הפסים שלנו, תל-אביב: מ. מזרחי, 2007  

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
תאומים דומות זו לזו

גולדברג, חנה, שוקי מוקי, הקיבוץ המאוחד, 2010.
.Contento De Semrik, 2012 ,זוהר, אילנה, שיר וניר: כמה טוב שיש שניים

צדיק-פישר, רבקה, מחברת הקסמים, מודן, 2011.
קסטנר, אריך, אורה הכפולה, אחיאסף, תשנ"ט, 1999. (ביה"ס)

 ווילסון, ג'קלין, מופע זוגי, ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2006. (ביה"ס)
רודקי, ג'ף, במזל תאומים, כתר, 2016 (ביה"ס)

חזרה לתפריט



לא כל המשפחות המאושרות
שכול דומות זו לזו

אבקסיס, דבורה, אחות שלא הכרתי, אזור: ספרי צמרת, 2013.
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