
ספרים בעברית שנכתבו על ידי סופרים ומשוררים כבדי שמיעה וחרשים, 
וספרים שמספרים על אנשים כבדי שמיעה וחרשים.

המלצות על ספרים של חברי קבוצת
הפייסבוק "כולי אוזן" לכבוד שבוע הספר, יוני 2022:

veredoriel@gmail.com הר של תקווה, מאת ורד אוריאל, הוצאת סטימצקי. לקבלת הספר ניתן לפנות במייל

https://rb.gy/5otwyk זר פנינים, מאת טלי אטדגי, הוצאה עצמאית. לרכישה דרך האתר

https://rb.gy/5otwyk קונכיות הגורל, מאת טלי אטדגי,  הוצאה עצמאית. לרכישה דרך האתר

aehud1212@gmail.com 054-4878528 :לכי לעזה, מאת אהוד אמיר,  פרדס הוצאה לאור. לרכישה ישירה

רוצה, מאת תמי אסולין, הוצאה עצמאית. לרכישה ישירה: 054-4823105

ארץ אלף האיים, מאת תמי אסולין, הוצאת תמוז.  לרכישה ישירה: 054-4823105

ים Fa  , מאת תמי אסולין, הוצאת מעיין. לרכישה ישירה: 054-4823105

הלב החירש, מאת נעה גולדרינג, פרדס הוצאה לאור.

בסימן הדממה, מאת חנה (ג'ואן) גרין (גרינברג), הוצאת פועלים.

קבר הבתולה, מאת ג'פרי דיוור, הוצאת מודן.

חצי עוגה ושירה , מאת דינה דלבר, הוצאת פיוטית. לרכישה ישירה ניתן לפנות אל המחברת באמצעות המסנג'ר.

שירת הברווז, מאת דינה דלבר, הוצאת פיוטית. לרכישה ישירה ניתן לפנות אל המחברת באמצעות המסנג'ר.

החיים שנועדו לי, מאת קריסטין הרמל, הוצאת ידיעות ספרים.

צייד בודד הוא הלב, מאת קארסון מקאלרס, הוצאת עם עובד.

לעוף כמו בוב בימון, מאת גונן נשר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. לרכישה ישירה: 054-3224735

קונכיות, מאת גונן נשר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. לרכישה ישירה: 054-3224735

https://rb.gy/pfsotf   תעתועים , מאת איריס סיניגגליה. גישה לספר הדיגיטלי

מוזיקה שקולה, מאת ויקראם סת, הוצאת כנרת זמורה דביר.

ציפור חירשת, מאת יהודה עצבה, הוצאת צבעונים.

בטהובן-בעין הסערה, מאת צבי צורי, הוצאת נהר. 

העמדה, מאת סטיבן קינג, הוצאת מודן. 

קרן השמע, מאת ליאונורה קרינגטון, הוצאת לוקוס.

מה אנשים מאושרים מבינים שאנחנו לא, מאת מישל רוז, הוצאת ספרי ניב. לרכישה ישירה: 052-6670758

בראשית כדור הארץ, מאת מישל רוז, הוצאת ספרי ניב. לרכישה ישירה: 052-6670758

צלצול אור הדלת, מאת שירה רז משולם. הוצאת אור-עם.

אקווריום, מאת יערה שחורי, הוצאת כתר.

 *חלק מהספרים ניתנים לרכישה ישירה, יש לפנות אל הכותבים בהודעה כתובה.  עריכה- נעמה צח.

ניצוצות וחג שמח  מאת לאה אילון, הוצאת מוסד ביאליק (לאה אילון פרסמה כעשרים ספרי שירה ופרוזה).



המלצות על ספרי ילדים ונוער
של חברי קבוצת הפייסבוק  "כולי אוזן" 

לכבוד שבוע הספר, יוני 2022:

 *חלק מהספרים ניתנים לרכישה ישירה, יש לפנות אל הכותבים בהודעה כתובה.  עריכה- נעמה צח.

הקול של שירה, מאת הילה אלמוג, 

הוצאה עצמאית. לרכישה ישירה: 

shila1204@gmail.com 054-7377557

שקט בארוויזיון, מאת הילה אלמוג, 

הוצאה עצמאית. 

shila1204@gmail.com 054-7377557 :לרכישה ישירה

ילדה מיוחדת, מאת עינת בן דוד הלמן, הוצאת עם עובד, 

לרכישה ישירה דרך בית מיחא- רמת אביב.

הסיפור המופלא של הלן קלר, מאת לורנה א. היקוק, 

הוצאת הקיבוץ המאוחד- ספריית הפועלים. 

ממבה ממבבה ממ, מאת תמר טל-אל, הוצאה עצמאית.

 tamartalel@gmail.com 054-2089001  :לרכישה ישירה

כמו משקפיים לאוזניים, מאת פנינה יקיר, הוצאה עצמאית.

pninayakir1@gmail.com  052-2560202 :לרכישה ישירה

הדובי קולי שומע, מאת נועה פורת, הוצאה עצמאית.

לרכישה ישירה: 054-7292291 

גפן יוצאת מעולם הדממה, מאת אלה סיקולר-גרינר

הוצאה עצמאית. 

ella.sikuler@gmail.com  050-6241134  :לרכישה ישירה


