


״אני מברכת מאד על התוכנית. 
בעזרתה פינת הספר שלנו קיבלה 

כבוד ומשמעות גדולה בכיתת 

הבוגרים. הילדים יודעים לכבד 

ולשמור על הספרים.״

)מנהלת מעון, עפולה(

קידום אהבת הספר ועידוד 
שיח בנושאי ערכים ומורשת

 8 ספרים שונים ואיכותיים לכל ילדה וילד, שי לספריה הביתית

 בכל ספר רעיונות לשיחה ומשחק בחיק המשפחה

 שילוב הספרים בתכנית הלימודים במעון

 שני עותקים מכל ספר מתנה לספריית המעון

מהי ספריית פיג'מה לקטנטנים®?
ספריית פיג'מה לקטנטנים היא תוכנית הפועלת בקרב ילדים 

בגילאי 2-3 במעונות יום ברחבי הארץ. התוכנית שואפת לעודד 

כבר בגיל הרך את אהבת הספר ועיסוק בערכים ובמורשת יהודית-

ישראלית בחיק המשפחה ובמעון. התוכנית נוסדה על ידי קרן 

גרינספון ישראל והיא פועלת בשיתוף עם ארגונים המפעילים 

מעונות יום בכל רחבי הארץ. קרן גרינספון מממנת כמחצית 

מעלות הדפסת הספרים והפצתם בנוסף לכל עלויות ההפעלה 

של התוכנית. בתוכנית משתתפים יותר מ-27,000 ילדים והיא 

יוצרת מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים ומשפחות בישראל. 

התכנית מבוססת על תכנית ספריית פיג'מה® הפועלת בגני הילדים 

הממלכתיים ברחבי הארץ בשיתוף עם משרד החינוך, ועל תכנית 

®PJ Library שנוסדה בארה"ב על ידי קרן הרולד גרינספון ופועלת 

ב-17 מדינות ברחבי העולם ביניהן ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, 

אנגליה, מקסיקו, רוסיה ומדינות נוספות.

חשיפה של פעוטות לספרים חשובה מאוד להתפתחותם הקוגניטיבית, 

השפתית והרגשית. כאשר הורים וילדים קוראים יחד ספרים איכותיים, 

משוחחים ומשחקים בעקבותיהם, הקשר ביניהם מתחזק ונוצר אצל הילדים 

חיבור טבעי בין קריאה לבין חוויות של קירבה והנאה. 

למה ספריית פיג'מה 
לקטנטנים? 

"אני נהנה לבקר במעונות ולראות את העבודה המדהימה 

של הצוות החינוכי והתרגשות הילדים. מחממת את ליבי 

הידיעה שהילדים ומשפחותיהם נהנים מהספרים."

)הרולד גרינספון, מייסד קרן גרינספון ישראל(

"נהנינו לקרוא את הספרים עם 

כל המשפחה, הילד הלך לישון 

מחובק עם הספר!" 

)אמא של אלון, בית שמש(



לפרטים נוספים ולהצטרפות

pjisrael@hgf.org.il :דוא"ל

טלפון: 03-5758161

ספריית פיג׳מה 

  www.splk.org.il :אתר

איך פועלת התוכנית?
לאורך שנת הלימודים מקבלים הילדים שמונה ספרים איכותיים בעלי זיקה 

לערכים ולמורשת, ספר חדש בכל חודש. הצוות במעון קורא את הספר עם 

הילדים ומקיים סביבו פעילות יצירתית וחינוכית. לאחר העיסוק בספר במעון 

מקבל כל ילד עותק משלו, שי לספריית המשפחה. הספרים יוצאים במהדורה 

מיוחדת המותאמת לפעוטות ומלווים בהצעות לשיחה ולפעילות משפחתית 

מגבשת ומהנה.

תרומת התוכנית לפעילות במעון: 
 העשרת הפעילות סביב ספרים לאורך השנה כולה

 ביסוס הרגלים של קריאה משותפת וחוזרת

 חומרי העשרה לצוות המעון ורעיונות לפעילות בעקבות הספרים

 שני עותקים מכל ספר להמשך קריאה בקבוצה ולהעשרת הספרייה

 מפגשי חשיפה והדרכה לצוות המעון להפעלה מיטבית של התוכנית 

״הילדים מגיעים הביתה ולא מפסיקים לדקלם את הספרים, שומרים על הספר 
מכל משמר. פרויקט מדהים, לא יכולנו לבקש העשרה טובה מזו לילדינו.״ 

)אבא של שירה ועומר, בית שאן(


