
  

 

 חשון תשע"ז-, תשרי2016נובמבר -אוקטובר -לגננות  1עלון מס' 

 יקרה, 

חבילות ספרים בדרכן לגני ילדים בכל רחבי  8000
הארץ. גם הספרים לגן שלך בוודאי יגיעו במהלך 

 החודש הקרוב. איזו התרגשות!

 

 

 
  

 מה נקבל החודש? 

" מאת בריאן וילדסמית יחולק רוח הצפון והשמש"
 ספר חדש! לגני חובה.

 
הרוח והשמש מתחרים, מי ביניהם יצליח להוריד את 

 מעיל האביר?
 

המשל הידוע ממחיש כיצד נוכל להשיג את רצוננו 
 במאור פנים, בדרכי נועם ובחום.

 
 .לחצי כאן לרעיונות לשילוב הספר בגן
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" מאת סטיבן בטלר יחולק לגני העכבר והתפוח"
  צעירים והחינוך המיוחד. 

 
"הסבלנות מרה אך פירותיה מתוקים". סיפור אהוב 

 לנות.ומשעשע העוסק ביכולת להמתין בסב
 

  .לחצי כאן לרעיונות לפעילות בגן סביב הספר בגן

 

 

בעמודים האחרונים של כל  ההצעות לפעילות בחיק המשפחה אל תשכחי להדריך את ההורים לחפש את
של ההצעות )לא של הספר כולו!( מתפרסם בעמוד המוקדש לכל ספר באתר  תרגום לרוסית ולאנגלית ספר.

 האינטרנט של ספריית פיג'מה.

 

 תפקידך בקריאה ותיווך הספרים בגן חשוב ומרכזי!

 לשלבי הכנה להצגת הספרים בגן. כאן לחצי
 

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

 

 
  

 מה עוד בחבילה?   

תיקי ספר לכל ילדי  בחבילה הראשונה תקבלי גם
אפשר לבקש מההורים והילדים לקשט אותם  הגן.

ולרשום עליהם שמות, וכדאי לשקול איך מזכירים 
להורים להחזיר אותם לגן בזמן לספר הבא. רק דבר 

אין למנוע את חלוקת הספריםלילדים  -אחד אי אפשר
 שלא החזירו את התיק!
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ובה תמצאי  תיקיית מסמכים צירפנו לחבילה
 שובות לשאלות שלך ושל ההורים על התכנית:ת

 מכתב אלייך הגננת עם עקרונות התכנית 

 מכתב לחלוקה להורים עם הספר הראשון 

  מכתב באנגלית וברוסית להורים עולים
 (כאן )מכתבים בצרפתית ואמהרית באתר

 רשימות כל הספרים 

 טופס אישור פרסום תמונות 

 המלצות לעידוד קריאה משפחתית 

 

 מומלץ בחום לעיין בנחת.

 

 
  

  ם חדשים, ספרים מוכריםספרי 

משנים קודמות. רשימת הספרים שיחולקו  רשימת ספרים חדשה, שונה בכל שנה יוצרת ספריית פיג'מה
שיוצאים לאור לראשונה במהדורת  ספרים קיימים שטרם ראו אור בארץ, חדשים ספרים השנה כוללת

והתקבלו באהבה רבה על ידי הילדים,  ספרים שחולקו לגנים לפני חמש או שש שניםספריית פיג'מה, ו
 ההורים והגננות.

 כדאי לך להכיר מראש את הספרים וסדר חלוקתם, כדי לשלב אותם בתכנון השנתי שלך בגן.
טרום חובה וטרום חובה, וגני החינוך המיוחד( -)גני טרום רשימת הספרים לגיל הצעיר את

ם של ספר החודש, שי שני עותקי בכל חבילה יחולקו גם  .כאן ורשימת הספרים לגני חובה ,כאן תמצאי
 .לספריית הגן

  

 

 
  

 האם קיבלת מספיק ספרים? האם קיבלת ספרים מיותרים? 

 אנא בדקי: עוד לפני שאת פותחת את החבילה
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 ?האם החבילה מיועדת לגן שלך 

 הנכונה? האם קיבלת ספרים מהרשימה 

 ?האם יש בה מספיק ספרים 

 

כדי לראות שאכן נשלחה אלייך החבילה הנכונה, עם מספר  הנחוץ לך! על גבי החבילה מופיע כל המידע
לפני  חאנו מציעים לך לבדוק את תעודת המשלו עותקים כמניין הילדים ועוד שני עותקים לספריית הגן.

  .פתיחת החבילה

וחסר לך עותק או שניים, אנו  אם התווסף לך ילד לגן
את אחד משני הספרים  ממליצים להעניק לילד/ה

שיועדו לספריית הגן. בהמשך ניתן להשלים את 
החסר במוקד האיסוף הקרוב אלייך ]רשימת המוקדים 

באתר של ספריית פיג'מה תחת התפריט 
 .[כאן "גננות",

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

ספרים במשלוחים הבאים. כתובת הדואר האלקטרוני 
היא הכתובת אליה נשלח אלייך מכתב זה והסיסמא 

 היא סמל המוסד של הגן.
 

 )להגדלה לחצי על התמונה(

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

 

 
  

  יש לי שאלה... 

מה לעשות אם נוסף ילד לגן במהלך השנה? האם 
אוכל להמליץ על ספר? איך כדאי לעבוד עם ילדי 

תשובות למגוון שאלות על התכנית תוכלי   עולים?
בעמוד באתר ו "במדור "שאלות נפוצות למצוא

 .הפייסבוק שלנו
 

אם לא מצאת תשובה לשאלתך, אנחנו כאן בשבילך. 
או השאירי  pjisrael@hgf.org.il שלחי לנו דוא"ל
  .03-5758161 הודעה בטלפון

 
  

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

 שנה טובה ומלאה בספרים!

 צוות ספריית פיג'מה
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 קשר יצירת      |          דף הפייסבוק שלנו       |         אודותינו       |        האתר הרשמי

 

 כדי לקרוא עלוני מידע קודמים כאן לחצ/י

 

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

 כאן לחצ/י  מומלץ להוסיף את ספריית פיג'מה לרשימת השולחים הבטוחים. רוצה לדעת כיצד?

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