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יהודה אטלס נולד ב-12 בפברואר 1937 במושב עין עירון 
להורים שעסקו בחקלאות. למד בבית ספר יסודי בכרכור 

ובבית ספר תיכון בחדרה. שירת בצה"ל בחטיבת גולני. היה 
חבר קיבוץ מזרע ועבד כמדריך ילדים בבתי ספר חקלאיים. 

כיום מתגורר בתל אביב, נשוי ואב לשלושה בנים וסבא 
לנכדים.

אחד הסופרים הבולטים בתחום ספרות הילדים והנוער 
בישראל.

פעילותו הענפה כוללת: כתיבה של יותר מ-30 ספרים, 
רובם ספרי ילדים וגם 4 ספרים למבוגרים; כתיבה ומחקר 

על ספרות הילדים; תרגום של יותר מ-60 ספרים )על כך קיבל בשנת 2012 את פרס 
התרגום מידי שרת התרבות(; עריכה ועיבוד, הרצאות וכתיבה עיתונאית.

התפרסם לראשונה בשנת 1977, כשיצא לאור ספר הילדים הראשון שכתב: "והילד הזה 
הוא אני". זהו אחד מספרי הילדים האהובים ביותר בישראל בכל הזמנים, וסגנונו נחשב 

חדשני.  
בעקבות הספר "והילד הזה הוא אני", כתב סדרת ספרים: "גם הילד הזה הוא אני", "ורק 

אני לא", "אני רוצה  שפתאום" ו"הילדה שאני אוהב". ספרים אלה עוסקים בחיי היומיום של 
ילדים, והם כתובים כ"ִׁשיֵרי ּפּוֶאְנָטה" קצרים.  

כתיבתו של אטלס ְׁשנּוָנה והשפה העברית ברורה ומדויקת.
כמה מספריו של אטלס עובדו לתקליטים ולמחזות תיאטרון, וזיכו אותו בפרסים, ובהם: 

פרס זאב לספרות ילדים ונוער, פרס לאה גולדברג ופרס אקו"ם על מפעל חיים.
בשנת 2014 קיבל  את פרס היצירה על שם לוי אשכול ז"ל.

דף עבודה לתלמידים
התמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי
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בספר מספר גלעד על עצמו:

"אז שמי הוא גלעד ואני בן שבע 

אמא שלי מקיבוץ ואבא מבאר שבע..."

ומוסיף לספר עוד על עצמו.

כתבו גם אתם מידע על עצמכם ברוח הדברים שכתב גלעד.

שמי   אני בן/בת 

אמא שלי מ  אבא שלי מ 

יש לי 

וגם אח/ות  בן/בת 

וגם אח/ות  בן/בת 

וגם אח/ות  בן/בת 

אני אוהב/ת ל

פעם 

אני משתדל/ת לא 

אני יודע/ת 



הכי חשוב עבורי 

אני אוהב/ת את המשפחה שלי כי 

 

 

 

אני חושב/ת שהמשפחה שלי מיוחדת כי


