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 סתיו   -  רשימת  סיפור ים   ודקלו מי ם   /  ליקטה,  בחרה והקלידה :  אביגיל דובני 

 

 בין יערות ושדות ומעל ההרים. ,  ציפורים נודדות, נודדות ציפורים"

 מה יביאו משם.  , מי יגיד  , מי ידע ,  הן עפות רחוק אל מעבר לים 

 " . ..   ציפורים ציפורים נודדות, נודדות    אולי סיפורים ? ? או   אילו מן אגדות 

 

, כרך ראשון 4199ברק, הוצאה פרטית   על עורכת י  /   "טיפות מן המעין"  

: הסיפורים ם ביניה  , 65 - 25עמודים:  -וסיפור   , דקלוםמשחק שיר -סתיו   

 47 עמ'  -גד הקט / מגרמנית: א. שנל  .1

 52 עמ' - דומיניץ  .האיכר גדליה / י .2
 

כרך שני ,    2006  ברק, הוצאת טליה   על עורכת י  / טיפות מן המעין"  "  

     31  - 25עמודים:   -לסתיו   דקלוםו שיר
 

' א כרך  נבון,    מואל גורביץ וש הודית ערוך ומלוקט בידי י  / "מה אספר לילד"    

סיפורים: ה ,  1974הוצאת עמיחי    

 אהבת לרעך כמוך( ו) 45עמ'  -שני אחים / ע"פ אגדה עממית  .1

 סיפור חורף(  ,ותלפעוט) 211מ' ע  -קיפניס / ל.  ריהטהפבבית  .2

 214עמ'   - ב. ברעם/  גשמיאל שר המטר .3

 172 - עד 161 :עמודיםב - דקלומים  
 

' ב כרך  ערוך ומלוקט בידי יהודית גורביץ ושמואל נבון,   / "מה אספר לילד"    

, הסיפורים: 1974הוצאת עמיחי    

 105  - 101עמודים:  -החגב והנמלים / משל, עיבדה ב. ברעם  .1

 )סוף הקיץ(  203עמ'  -טולסטוי   וספל המים / ע"פ ל.הצמאה  הילדה  .2
   

' ג כרך  נבון,    מואל גורביץ וש הודית / ערוך ומלוקט בידי י   "מה אספר לילד"   

, הסיפורים: 3197הוצאת עמיחי    

 127עמ'   - ע"פ אגדה עממיתהחסידות והמטמון /   .1

 178עמ'  -שאולי מביא את הגשם / ע"פ ר. לב   .2

   191עמ'  -כד חיטים / ע"פ משה שמיר  .3

    245עמ'   -הרוח / ע"פ מקור רוסי עממי  .4

 )מתאים גם לסתיו( 271עמ'   -ברגשטיין  .חרוזים אדומים / פ .5
      

 סיפורים: ה ,  1967מסדה   הוצאת איירה א. לואיזדה,  ערכה בלה ברעם,    /"גוזלי"  

 )סוף הקיץ(   72עמ'  - / ל. טולסטוי העיש .1

 102עמ'   - ב. ברעםשר המטר /  גשמיאל .2

   109עמ'  -עובד אדמתו ישבע לחם / ב. ברעם   .3

  )חורף( 114עמ'   -עצי החורש והציפור שבורת הכנף / ע"פ מקור אנגלי  .4

     100 'עמ : דקלומים .5
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 :ם י הסיפור  1969הוצאת מסדה  ערכה בלה ברעם, איירה רות שלוס,   /   "צמד גוזלים"

 69עמ'  -החילזון וביתו / י. מרגולין  .1

 )סוף הקיץ(   109' מע  -הילדה רדהה והשיר / אגדה הודית  .2
 

 סיפורים: ה,  1959"זה ספרי" / לוין קיפניס, הוצאת נ. טברסקי  

 126עמ'   -שתי טיפות מים טילו בשמים  .1

 128עמ'  - הרוח באה וחלילה בפיה  .2
 

   2000איירה אורה איתן, הוצאת עם עובד  "גן שלנו חי צומח" / ערכה מירי ברוך, 

   28 - 12עמודים:   -מה עושות החיות כשהגשם יורד   הפרק:
 

 : "מסיבה של עננים" / מירה מאיר, איירה הילה חבקין, הוצאת כנרת, השירים

 7' עמ -מסיבה של עננים  .1

   9עמ'   -בשלולית  .2

 24עמ'  -מה עושים דגים בגשם  .3
 

 : שירים ה ,  1977הוצאת הקיבוץ המאוחד   , / זאב   " "פרחי בר

 לקצר( כדי) 80עמ'   -היורה  .1

  124עמ'  -סופו של הקיץ  .2

 129עמ'  -כברת אדמה  .3
 

 : ות לפעוט , 1972צילה בינדר, הוצאת הקיבוץ המאוחד    הר י אי  /   "מיטב השיר לגן"

 צפרדעונת קוקיה / ש. טשרניחובסקי   .1

 רוח בגן / י. פיכמן  .2

 )מקוצר(   היורה / זאב .3
 

 ובספר:, 1975ם שמחות" / פניה ברגשטין, הוצאת הקיבוץ המאוחד  י "עיני

 : ות לפעוט,  1989"ניסע אל השדה" / פניה ברגשטין, הוצאת הקיבוץ המאוחד  

 ברוך הבא, הגשם בא  .1

 כבר גמרו להתרחץ  .2

 אין עוד גשם, אין עוד בוץ .3
 

 השירים:   1953בוץ המאוחד י , איירה צילה בינדר, הק "שיר ידעתי" / פניה ברגשטין 

 65עמ'   -שנה חדשה  .1

 67עמ'   -רוח סתיו  .2

 68עמ'   -גשם  .3

 71עמ'  -טיפה  .4

   82  - 72עמודים  - )מחזה( הנחליאלי החולה   .5
 

  :, לפעוטות 2011"קטנטנה בגינה" / גלית ראב"ד, איירה ולי מינצי, הוצאת כנרת 

     27 - 20פרק: בגשם, עמודים:  ה
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  1976לילדים" / נ. אלתרמן, איירה צילה בינדר, הוצאת קיבוץ מאוחד "נתן אלתרמן  

  השירים:

 36 - 29עמודים   -היורה  .1

 37עמ'   -התפוח הישן  .2
 

הוצאת  איירה צילה בינדר, ברגשטיין,    ניה / פ   " חרוזים אדומים, סיפורים לילדים"

   :ים , הסיפור 1985  הקיבוץ המאוחד 

 לסתיו( )מתאים גם  19עמ'   -חרוזים אדומים  .1

 )לחורף(  35 - 27עמודים:   -לי  -פנינה קר .2

  62  - 51עמודים:   -רחלי  .3

/ פניה ברגשטיין, איירה ולי מינצי, הוצאת הקיבוץ    " חרוזים אדומים"וגם הספר: 

 ( , מחודש)סיפור יחיד 2015המאוחד  

"נעלי הפלא של רחלי" / פניה ברגשטיין, אייר אביאל בסיל, הוצאת  וגם הספר: 

 (, מחודש)סיפור יחיד 2013הקיבוץ המאוחד  
 

  1959"צריף קטן" / לאה גולדברג, אייר אריה נבון, הוצאת ספרית פועלים 

 השירים: 

 חורף(ל )  28עמ'  -ילדים בגשם  .1

 49 - 45 :עמודים -מה זה היה לו לרוח  .2

   50עמ'   -קשת בענן  .3

  78עמ'   -אורחים בסתיו  .4
 

הוצאת ספרית פועלים  אייר אריה נבון, " / לאה גולדברג, "מה עושות האיילות

 שירים: ה ,  1986

 29עמ'   -היורה  .1

 31עמ'   - )בשלולית(מציאה   .2

   33 - )טיפת גשם(   הספורטאית .3

 36עמ'  -רוח  .4

 44עמ'  - ןפזמון ליקינתו  .5
 

 , השירים:   1988איירה אורה איתן, ספרית פועלים  "עלה של זהב" / לאה גולדברג, 

 26עמ'   -רחוץ הפרדס  .1

 32עמ'  -השלכת  .2

 34עמ'  -עלה של זהב מתעופף עם הרוח   .3

 36עמ'  -סתיו  .4

 38עמ'   -בשורת סתיו  .5

 )אפשר לוותר על הבית האחרון( 42 עמ'  -חבצלת  .6
 

 

 

 



4 

 

   שירים:ה ,  1992דביר    הוצאתאנדה עמיר,   גן חיות של עננים" / "

 8עמ'   -כביש -על ענן  .1

  12עמ'   -הרוח השובבה  .2

   13עמ'   -הבית דואג  .3

 55עמ'   -דניאל מטפס  .4

 62עמ'  -המעיל לא גדל  .5

ובאוסף  , 1986"שיר הגדי" / מרים ילן שטקליס, איירה צילה בינדר, הוצאת דביר  

 ר: ו שירים וסיפ,  1996דביר   "מרים ילן שטקליס שירים וסיפורים"  הגדול

   20עמ'  -הענן   . 2 16עמ'   -הגשם  .1

 54עמ'   -רוח רוח  . 4 53עמ'  -חורף .  3

 )מתאים גם לסתיו( 65עמ'   -מעשה בשלושה חתולים ובאחות קטנה  . 5
 

   1966הוצאת עם עובד  / סיפר ואייר עודד בורלא,   " חם קר ואביב"

 8עמ'   - זוג נחליאלים(על ) האם הגיע הסתיו :הסיפור .1

 13  - 10,  7-  5בעמודים:  - דקלומים .2
 

 השירים: ,  1959/ דוד אגמון, איירה צילה בינדר, הוצאת דביר   " גשם ראשון "

  אחד מרגבי השדה  . 3 רוח סתיו  . 2 גשם ראשון  .1

 פתע המטר חדל  . 6 גשם   .5  הכדן  . 4

  מספר לוחש הרוח  . 7

 

 :  פעוטותעוד סיפורים ל 
 

,  1985  הראל, הוצאת עם עובד "מעשיות לכל השבוע" / ספרה מחדש נירה  

   החיות משתפות פעולה(, )בסתיו רב העמל הבית על הגבעה  הסיפור:
 

 1975  , איירה מיכל אפרת, הוצאת הקיבוץ המאוחד / מרים רות   " מגפיים"

, איירה  : "מגפים אדומים" בשםחודש גם  .חודש בספריית פיג'מה( , סיפור יחידלפעוטות, )

   2013הקיבוץ המאוחד  קרן מאי מטקלף, הוצאת  
 

 1998יובל  -"זה קרה ביום סערה" / מרים רות, איירה אורה איל הוצאת איילות 

   (סיפור יחידלפעוטות, )
 

   1981רשפים  / מרים רות, אייר יעקוב עברי, הוצאת    " המעיל של סבתא"

 (בספריית פיג'מה חודש , סיפור יחידלפעוטות, )
 

  2017/ רותי דפנה, אייר אביאל בסיל, הוצאת כנרת זמורה    " חיפושית בגשם"
 , חודש בספריית פיג'מה(, סיפור יחידות)לפעוט

 

 , סיפור יחיד(ות)לפעוט  1988כתר    / מירה מאיר, אייר יפתח אלון, הוצאת  "שלולי " 
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 1995"העכבר והתפוח" / סטיבן בטלר, תרגמה מאנגלית נורית זרחי, הוצאת שבא  

 הסבלנות משתלמת. סיפור יחיד( ,ות)לפעוט
 

   1987"מעשה בשקית" / מיריק שניר, איירה שלומית זהר, הוצאת שבא 

 סיפור יחיד(, רוח סתיו שובב. ותלפעוט)
  

"מעשה בענן שלא רצה להיות קטן" / אקי שביט, אייר אבנר כץ, ספרית פועלים  

 )לפעוטות, סיפור יחיד(  2001

 

 : בוגריםלעוד סיפורים 
 

 1984"לעוף עם הרוח" / מרים רות, איירה רות צרפתי, ספרית פועלים 

 )לבוגרים, סיפור יחיד( 
 

   2010  עם עובד , הוצאת נסקי דוד פולו , אייר שירה גפן" /  על עלה ועל אלונה"

 , סיפור יחיד( לבוגרים)
 

   2017"פתאום נשבה הרוח" / גלית ראב"ד, איירה מאייה שלייפר, הוצאת כנרת  

 )לבוגרים, סיפור יחיד( 

 

 

 סיפורים לפתיחת השנה   /  ליקטה, בחרה והקלידה: אביגיל דובני 
 

, הסיפור: כרך ראשון ,  1994ברק, הוצאה פרטית   עלעורכת: י  /   "טיפות מן המעין"  

   57עמ'  -נעלי האומץ / ג. צופים  
 

 , הסיפור: 1967מסדה   הוצאת ערכה בלה ברעם, איירה א. לואיזדה,    /"גוזלי"  

  ( ותפעוטל)  38עמ'  -מרים וחבריה / ע"פ ח. פבר 

 .)מתאים גם לפתיחת השנה( 137עמ'  - החתולה ששכחה לדבר "חתולית"

   21 'עמ - 1974פ. אורבך, אייר נ. גוטמן, הוצאת יבנה  / "אמא ספרי לי"   ובספר:
 

 הסיפור:  , 1969/ ערכה בלה ברעם, איירה רות שלוס, הוצאת מסדה    "צמד גוזלים"

 לפתיחת השנה(גם    מתאים)  155עמ'  -מעשה בשלושה חתולים / ב. ברעם  
 

 :  ים , השיר 1986"בוקר טוב" / ע. הלל, הוצאת הקיבוץ המאוחד  

   (ותפעוטל)  4עמ'   -בוקר טוב  .1

 6עמ'  -סתיו  .2
 

 ( ד)סיפור יחי 2014עם עובד  חגית בנזימן, הוצאת  כתבה ואיירה  /    " אמיליה"

   1976"ילד קטן וילד גדול" / תרצה אתר, אייר אבי מרגלית, הוצאת מסדה  

 ילדה גדולה  . 3 ילד קטן וילד גדול  .1

 אבל מצד שני .  4    סבלנות  .2
 



6 

 

 ספרי  לקט ל חג   ומועד   /  ליקטה, בחרה והקלידה: אביגיל דובני 

 

 1988/ עורכות מירי ברוך ונירה הראל, הוצאת עם עובד    " גן שלנו חג שמח"  

 

  הוצאתעורכת יונה טפר, אייר אבנר כץ,  אסופה לחג ולמועד    /  "ניחוח הדסים " 

 ( אסופה לבוגרים ) 1985  קיבוץ מאוחד 

 

 1962"חגי" סיפורי חג לילדים / לוין קיפניס, אייר נ. גוטמן, הוצאת נ. טברסקי  

 

 1995  , הוצאת יבנהלוין קיפניס  / חגים ועונות השנה   " המצוינים של לוין קיפניס "

 

ספרית    -"סיפור לכל יום" / עורכות מירי ברוך ומירה מאיר, הוצאת משכל   ה:סדר ה

 ( השנה  כרכים ערוכים ע"פ חודשי השנה ועונות 12) 1995פועלים  

 

געש(  .  צבי שוע )קליקטו וערכו   /   בתנועה הקיבוצית( ) " חג לגננת י ילקוט " ה:סדר ה

ארכיון החגים  ו  מדור הגנים הבינקיבוצי , הוצאת  בית השיטה(   .גוריון )ק -ואריה בן 

    1981 -  1977הילקוטים נערכו בין השנים  . בית השיטה 

https://www.chagim.org.il   

  - / בנימין הלוי, אייר שרגא וייל  " גשמים " :הסיפור -"ילקוט סוכות לגננת" למשל:  

 219 - 214עמודים:  
 

 "מה אספר לילד" / ערוך ומלוקט בידי יהודית גורביץ ושמואל נבון, כרך א' 

 הוצאת עמיחי  1974, החגים: מראש השנה ועד  פורים   
 

 "מה אספר לילד" / ערוך ומלוקט בידי יהודית גורביץ ושמואל נבון, כרך ב' 

 הוצאת עמיחי  1974, החגים: מפסח ועד שבועות
 

 , 1967"גוזלי" / ערכה בלה ברעם, איירה א. לואיזדה, הוצאת מסדה 

 מראש השנה ועד פסח  החגים:
 

  יםא בנושספרי ילדים ונוער  רשימות ביבליוגרפיות של   -ספרית סמינר "דוד ילין"  

 שוקרון :   -, עורכת ד"ר רננה גרין   ומועדים   חגים  :בהם שונים

https://www.dyellin.ac.il/library/bibliographies 
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