
 

 

 

 

 ע"ז, כסלו תש2016דצמבר  -לגננות  2עלון מס' 

 יקרה, קרן גרינספון

 ,גננת יקרה
 

 החבילה בדרך אלייך!
 

זו רק טעימה של  –מסיבות פיג'מה, מפגשי הורים וילדים, הצגות, המחזות וציורים
 העשייה בגנים ברחבי הארץ עם קבלת הספר הראשון מספריית פיג'מה!

  
אנחנו מקווים שגם אתם נהניתם מהספר שהוענק לילדי הגן, ואנו שמחים לבשר 

  .עד חופשת חנוכהשחלוקת הספר השני החלה השבוע ואמורה להסתיים 
  

החבילות נשלחות לגנים באמצעות חברת שליחים חיצונות, אשר קובעת  חשוב מאד:
גנים שונים בתוך   את סדר פיזור המשלוחים לערים השונות, ולשכונות בתוך הערים.

אותה עיר עשויים לקבל את הספרים בהפרש של כמה ימים, ואין להילחץ אם 
 חברותייך קיבלו את החבילה לפנייך. תודה על ההבנה ועל הסבלנות!

  
או  03-5758161, אנא צרי קשר בטלפון אם טרם קיבלת את החבילה הראשונה]

 .[pjisrael@hgf.org.ilבדוא"ל 
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 מה נקבל החודש? 

מאת רן כהן אהרונוב, מלווה  "זה שלי"
באיורים של ליאורה גרוסמן, יחולק 

 לילדים בגני חובה.
יום יום ילדים מגיעים לגן עם 'אוצרות' 

שהם מצאו, ולא פעם הם מאבדים 
סנדלים, תיקי אוכל או ציור יפה שהם 

מה עושים כשמוצאים משהו   ציירו.
שאינו שייך לנו? איך משיבים את 

 האבדה?
בסיפור 'זה שלי' נצא להרפתקה בה 

נפגוש ארנב שאיבד גזר, נסיכה 
שמחפשת אחר הצפרדע שאבד לה, 
ליצן שאיבד בלון וילד אחד שמנסה 

 להחזיר את הכדור שמצא לבעליו.
להצעות לגננות סביב הספר  כאןלחצי 

 "זה שלי".

 

 

 

, כתבה ואיירה "המלך אמר"   חדש!ספר 
  אורית ברגמן, יחולק לגני הצעירים.

  
המשחק והדמיון עוזרים לנו להתמודד 

בדרך יצירתית עם מציאות שאין לנו שליטה 
מלך לפעמים מתחשק להיות   מלאה עליה.

ללילה אחד, להחליט שמותר לקפוץ על 
המיטה, לרכוב על זאבים ולצאת לטיול על 

"המלך אמר" הוא סיפור על ילד   גב כוכב.
 קטן, שמוצא דרך משלו ללכת לישון. לחצי

 לוב הספר בגן.לרעיונות לשי כאן

  

 

 

 

 

http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=143&year=21|19&menu=inpvm4
http://www.pjisrael.org/family.aspx?id=143&year=21%7c19&menu=inpvm4&type=g
http://www.pjisrael.org/family.aspx?id=143&year=21%7c19&menu=inpvm4&type=g
http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=146&year=21|18&menu=inpvm4
http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=146&year=21|18&menu=inpvm4
http://www.pjisrael.org/family.aspx?id=146&year=21%7c18&menu=inpvm4&type=g
http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=143
http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=146&year=21|18&menu=inpvm4


 ההצעות לפעילות בחיק המשפחהאל תשכחי להדריך את ההורים לחפש את 
של ההצעות )לא של  תרגום לרוסית ולאנגלית בעמודים האחרונים של כל ספר.

הספר כולו!( מתפרסם באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה, בעמוד שמוקדש לכל 
 ספר.

  

 

 ה ותיווך הספרים בגן חשוב ומרכזי! תפקידך בקריא

 לשלבי הכנה להצגת הספרים בגן. כאןלחצי 
 

חה חגיגית של התכנית, שילוב הספרים פתי –לשפע רעיונות מהשטח  כאן לחצי
 בנושאים הנלמדים בגן, פעילות עם הורים ועוד...

 

 
  

חוגגים עם  כשהספר הוא רק תחילת הסיפור: 
 הספרים בבית ובגן

 

 רבה לכל הגננות ששלחו תיעוד לפייסבוק או לאתר. שימחתן אותנו מאד!תודה 
  

להלן טעימה קטנה מתוך העשייה היצירתית והנרחבת סביב הספרים "העכבר 
 והתפוח" ו"רוח הצפון והגשם". תיעוד נוסף של חוויות ופעילויות בגנים ברחבי הארץ

 .של ספריית פיג'מה הפייסבוק ובדף באתר האינטרנט

 
הורים ממחיזים את הסיפור במסיבת פיג'מות 

  ים בראשל"צ-משפחתית בגן כמו

 
ריבת תפוחים בבית משפחת פרץ, לפי  הכנת

המתכון בספר "העכבר והתפוח" שקיבלו הילדים 
 מגן אתרוג במעלות

http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=84&menu=inpvm84
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=84&menu=inpvm84
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=152&vmenu=152&menu=inpvm152
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=152&vmenu=152&menu=inpvm152
http://www.pjisrael.org/gallery.aspx
https://www.facebook.com/SifriyatPijama/
https://www.facebook.com/SifriyatPijama/


 
לכל "אלופי ספריית פיג'מה" מדליות לחלוקה 

 בגן מיתר ברמלה
  

 
  תיקים מקושטים בגן דקל, בית אל

  

 
 מילים שמחממות את הלב בגן נחליאלי, בית דגן.

 

 
  

 

 

 



האם קיבלת מספיק ספרים? האם קיבלת ספרים  
 מיותרים?

 אנא בדקי: עוד לפני שאת פותחת את החבילה

האם יש  הנכונה? האם קיבלת ספרים מהרשימה האם החבילה מיועדת לגן שלך?
 בה מספיק ספרים?

 

כדי לראות שאכן נשלחה אלייך  הנחוץ לך! על גבי החבילה מופיע כל המידע
אנו  עותקים לספריית הגן.החבילה הנכונה, עם מספר עותקים כמניין הילדים ועוד שני 

  .לפני פתיחת החבילה מציעים לך לבדוק את תעודת המשלוח

וחסר לך עותק  אם התווסף לך ילד לגן
או שניים, אנו ממליצים להעניק 

את אחד משני הספרים שיועדו  לילד/ה
לספריית הגן. בהמשך ניתן להשלים את 

החסר במוקד האיסוף הקרוב אלייך 
ר של ספריית ]רשימת המוקדים באת

 .[כאן פיג'מה תחת התפריט "גננות",

יש לעדכן את מספר  במקביל,
טופס עדכון פרטים ב הילדים
כדי שיישלחו לגן מספר תואם של  באתר

ספרים במשלוחים הבאים. כתובת 
היא הכתובת אליה הדואר האלקטרוני 

נשלח אלייך מכתב זה והסיסמא היא 
 סמל המוסד של הגן. 

 

 )להגדלה לחצי על התמונה(

במקרה שנתקלת בבעיה את מוזמנת לכתוב לנו 
  בצירוף פרטים מלאים שלך ושל הגן. pjisrael@hgf.org.il לכתובת

 

 
  

 

 

 

 

http://www.pjisrael.org/Image/uploaded/lists%20reservs/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%2030-9-15.pdf
http://www.pjisrael.org/Image/uploaded/lists%20reservs/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%2030-9-15.pdf
http://operator.wee.co.il/Account/LogOnTeacher?menu=vm
http://operator.wee.co.il/Account/LogOnTeacher?menu=vm
http://operator.wee.co.il/Account/LogOnTeacher?menu=vm
http://panel.sendmsg.co.il/userfiles/site4549/images/2016-2017%20SP/info.png
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=6&ctrl=2536380&msgID=920726&LinkID=1681483&site=4549
http://panel.sendmsg.co.il/userfiles/site4549/images/2016-2017 SP/info.png


  יש לי שאלה... 

הלך מה לעשות אם נוסף ילד לגן במ
השנה? האם אוכל להמליץ על ספר? 

איך כדאי לעבוד עם ילדי 
תשובות למגוון שאלות על   עולים?

במדור "שאלות  התכנית תוכלי למצוא
בעמוד הפייסבוק באתר ו "נפוצות

 .שלנו
 

אם לא מצאת תשובה לשאלתך, אנחנו 
כאן בשבילך. שלחי לנו דוא"ל 

pjisrael@hgf.org.il  או השאירי
  .03-5758161פון הודעה בטל

 
  

אם חברות צוות נוספות שותפות להפעלת התכנית בגן, אנא העבירי גם להן את 
 העלון!

 אנו מאחלות לך הנאה רבה מהספרים וחורף טוב ובריא!

 צוות ספריית פיג'מה

 

 קשר יצירת      |          דף הפייסבוק שלנו       |         אודותינו       |        האתר הרשמי

 

 כדי לקרוא עלוני מידע קודמים כאןלחצ/י 

 

 514480888חל"צ   | קרן גרינספון ישראל בע"מ  |  ספריית פיג'מה 

הודעה זו . כאן לחצ/י  ומלץ להוסיף את ספריית פיג'מה לרשימת השולחים הבטוחים. רוצה לדעת כיצד?מ

הסרה תתפרש -. אילחצ/י כאןמעוניין/ת לקבל דיוורים מאיתנו  נשלחה לאנשי קשר בתכנית ספריית פיג'מה. אם אינך
  כהסכמה לקבלת דיוורים.

 

http://www.pjisrael.org/faq.aspx?menu=vm
http://www.pjisrael.org/faq.aspx?menu=vm
http://www.pjisrael.org/faq.aspx?menu=vm
https://www.facebook.com/SifriyatPijama?focus_composer=true&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/SifriyatPijama?focus_composer=true&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/SifriyatPijama?focus_composer=true&ref_type=bookmark
mailto:pjisrael@hgf.org.il
http://www.pjisrael.org/
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=13
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=13
https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.facebook.com/SifriyatPijama
http://www.pjisrael.org/contact.aspx?menu=inpvm8
http://www.pjisrael.org/contact.aspx?menu=inpvm8
http://www.pjisrael.org/contact.aspx?menu=inpvm8
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=60&menu=inpvm60
http://www.pjisrael.org/page.aspx?id=60&menu=inpvm60
http://trace5.com/fb/fb/0C5878621574CE54D7189F150D3DD035BC66D1200CB6CB7A7BAB726C0B75A4B1DF5BEFC82D6D482067B099113C9C1876/show.aspx?lstr=aHR0cDovL3d3dy5zbmlwZXJtLmNvbS91c2VmdWxsL3NhZmUtc2VuZGVycy1saXN0LmFzcHg/dXRtX3NvdXJjZT1zbmlwZXImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT1DMDUtMDYwNTEzJnV0bV9jb250ZW50PW1lZ2FDaGVmLXNoYXZvdCZ1dG1fY2FtcGFpZ249U2hhdm90MjAxMw==
mailto:pjisrael@hgf.org.il?subject=%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94%20
mailto:pjisrael@hgf.org.il?subject=%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94%20
http://www.pjisrael.org/default.aspx

