
ספרים שעוסקים באנשים עם מוגבלויות
ספרים יוצאים מן הכלל

אבא, לאן הולכים?

מעט ולאט

הספר "אני והאנטנה שלי"

חברה "קצת אחרת"

ז'אן-לואי פורנייה, סופר ובמאי צרפתי ידוע, מספר לראשונה 
בחייו בספר חושפני על שני ילדיו המוגבלים גופנית ושכלית. 

הספר המוקדש לילדיו, שלעולם לא ֵידעו קרוא וכתוב, הוא מעין 
בקשת מחילה על כך שבעצם הבאתם לעולם הוא דן אותם 
לחיים כה אומללים. תוך שימוש בהומור שחור חד ושנון שלא 

מותיר מקום לרחמים עצמיים, הוא מציג את חייהם של ילדיו ואת 
חייו שלו איתם לאורך השנים. בדרך כתיבתו הנפלאה, האמיצה 

והכנה שוזר פורנייה אנקדוטות שבהן ניתן למצוא עדינות 
מפתיעה ואבחנות חריפות המדגישות את האבסורד שבמצבם.

בטי בן בשט. החיים לצד אדם שיש לו לקות ראייה יכולים 
להיות מאוד מבלבלים, הספר מעט ולאט נכתב בנימה 

אישית ובגילוי לב. בספר נחשפים כל הפחדים והלבטים 
לצד הדרכים וההצלחות. מה מרגיש אדם שרואה אחרת? 

למה הראייה מתקלקלת, ומי בכלל רואה טוב? איך מארגנים 
מחדש בית לאדם בעל לקות ראייה? ולמה חשוב לדבר 

הרבה? מה הקשר בין תקשורת לכוס תה? ואיך לומדים על 
מה לוותר כדי להצליח?

עודד בלייברג, בן 15 הלוקה בתסמונת טורט, משיק ספר 
חדש שכתב במהלך השנתיים האחרונות, עם איורים שאייר 

אחיו. לדברי בלייברג, את הספר "אני והאנטנה שלי" הוא 
התחיל לכתוב כדי להתמודד עם הסביבה הקרובה והרחוקה, 

הספר יכול להתאים לכל קורא, והאנטנה העומדת במרכז 
הסיפור מסמלת מגבלה שלומדים לחיות איתה.

אילנה ברנר, פיזיותרפיסטית מצליחה להנגיש את קשיי הילדים 
המוגבלים בניידות, לחברים שלהם, ממש ב"גובה העיניים" של 
החברים. מי מאיתנו לא היה נבוך כשילדו הצביע על אדם בעל 

מוגבלות פיזית בולטת ברחוב, וקרא משהו בקול? כולנו היינו 
רוצים שילדינו יתחנכו ויגדלו להיות אנשים נעימים, סבלניים 

ומכבדים גם את השונה מהם, והפעם, באמצעות ספר ילדים, 
נקרית בדרכנו הזדמנות לכך. לפי הספר החדש בהוצאת 

"גוונים", גם ילדים שזוכים להתחנך לכך כל יום כשבמסגרת 
החינוכית שלהם לומדים גם ילדים שנראים אחרת מהם, 

צריכים להתחנך להתחשבות ולקבלת השונה.



אוטיזם : מסע להבנת הרצף

קסם של חבר  

שבעה עכברים עוורים 

ביום בו תקרא לי אבא

מחבר/ת: דרומי, אסתרמחבר/ת: לב-הר, רחל, עורכת 
. מהי לקות על הרצף האוטיסטי וכיצד היא מוגדרת 

ומאובחנת? מהם הגורמים ללקות האוטיסטית וכיצד 
מסבירים את מקור הקשיים בתקשורת? האם זו מגיפה? 
איך זה שמספר הילדים המאובחנים גדל כל כך בעשור 

האחרון?

זהר אביב. דניאל הילד החדש שהגיע לכיתה, הוא ילד חכם 
ויפה, וממבט ראשון רן השמנמן בטוח שכולם ירצו להיות 

חברים שלו. אלא שאז מתברר שדניאל הוא ילד אוטיסט, וכולם 
מתרחקים. רן שאינו חושש להתחבר לילד שונה, מצליח להתידד 

עם דניאל ויחד הם יוצאים למסע בעקבות האבן הקסומה. 
במהלך המסע נתקל רן בהפתעות רבות שמובילות לתהפוכות 
בחייו. האם דניאל חבר אמיתי, או אויב בתחפושת? האם יצליח 

אליאב לגלות את סוד יד הפלא של רן?

 מאת: אד יאנג / איור: אד יאנג / הוצאה לאור: עם עובד. 
כאשר העכברים יוצאים אחד-אחד לגלות מהו היצור החדש 
באגם, כל אחד חוזר עם תפיסה אחרת. רק כשמרכיבים יחד 

את כל התפיסות מתגלה היצור בשלמותו. ספר ייחודי על 
מציאות ודמיון, על תפיסות שונות ועל היחס בין השלם לחלקיו.

אביעד פרידמן. כל הילדים הרגילים דומים זה לזה. כל ילד מיוחד, מיוחד 
בדרכו שלו. עד לידתו של אברומי היינו אנחנו ילדים רגילים. כמו ילדים רגילים, 

הרגשנו כמעט בלתי מנוצחים. אין דבר שנעשה, שלא יצליח. אין מכשול, 
שלא נוכל להתגבר עליו. לא הבנו עד כמה זרחה עלינו שמש התמימות. 

לא הבנו עד כמה חיינו עשויים להיות שונים. ספר זה נכתב בכדי לתאר את 
החוויה ההורית, הזוגית, ולא פחות מכך את החוויה האבהית של גידול ילד 

עם אוטיזם. לפעמים נדמה שלילדים מיוחדים יש רק אימהות. האבות, נעלמו. 
רציתי לכתוב כדי לתת לאותם הורים ולאותם אבות תקווה וכוח במאבק 
הצפוי להם עם המוסדות, עם המשפחה, עם החברים ועם האויב הקשה 

מכולם — עצמם. רציתי לכתוב כדי לומר להם: אל תוותרו. אתם פוסעים את 
צעדיכם הראשונים במסע ארוך וקשה. הילד שלכם לעולם לא יהיה ילד רגיל, 

אך אם תשקיעו, תראו פרי בעמלכם ושכר בפעולתכם.


