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מורים יקרים,
שלום רב וברוכים הבאים לספריית פיג'מה! אנחנו
נרגשים מאד לפתוח את התכנית לכיתות א'  -ב',
ומברכים אתכם עם הצטרפותכם!
ספריית פיג'מה היא תכנית ארצית השואפת
להנחיל אהבת לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים
ומורשת בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית .את
התוכנית יסדה קרן גרינספון ישראל ,והיא פועלת
בשיתוף פעולה עם משרד החינוך .בעקבות הצלחת
התכנית באלפי גני ילדים ברחבי הארץ וכדי לשמור
על רציפות חינוכית ,מתרחבת ספריית
פיג'מה ועולה לבית הספר היסודי.
לאחרונה התקיימו כנסי השקת התכנית במחוזות השונים .בכנסים ניתנו הסברים על עקרונות התכנית ,תפקיד
המורה ,דרכי פעולה ועוד .שמחנו להכיר אתכם!

החבילה הראשונה בדרך אליכם!

בשעה טובה החל משלוח הספר הראשון בתכנית ספריית פיג'מה" :ענונת" מאת טום ליכטנהלד ,שיחולק
לילדים בכיתות א' ,ו"הינשוף שראה הפוך" מאת יוסי גודארד ,המיועד לילדי כיתות ב' .משלוח הספרים לכל
 600בתיה"ס ברחבי הארץ עשוי לקחת מספר שבועות .אנו מקווים שהחבילות יגיעו אליכם בהקדם! שימו לב:
יתכן שלא כל החבילות יגיעו באותו היום ,אנא התאזרו בסבלנות.
אל תשכחו להדריך את ההורים לחפש את ההצעות לפעילות בחיק המשפחה בעקבות הסיפורים ,בעמודים
האחרונים של כל ספר .תרגומים לרוסית ולאנגלית של ההצעות (לא של הספר כולו!) מתפרסמים בעמוד
המוקדש לכל ספר באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה.

איך קוראים את הספר בכיתה?
אספנו עבורכם רעיונות לשילוב הספרים בכיתה,
אותם תוכלו למצוא באתר האינטרנט של ספריית
פיג'מה.
לחצו כאן להצעות סביב "ענונת" ,וכאן להצעות עבור
"הינשוף שראה הפוך".
אנו מקווים שרעיונות אלה יתנו לכם השראה
לשימוש יצירתי ואינטגרטיבי בספר ,ונשמח לקבל
תיעוד בעקבות שילוב הספרים בכיתות שלכם!
במהלך השנה יישלחו ישירות לבית הספר שלכם ארבעה ספרים שונים :חבילות ספרים לחלוקה בין כל כיתות
א' ,וחבילות לכיתות ב' .בחבילות עותק לכל ילד וילדה בשכבה ,ושני עותקים נוספים לכל כיתה ,לשימוש ע"י
צוותים חינוכיים וכשי לספריות הכיתתיות .הספר הבא יחולק אחרי חג החנוכה .לחצו כאן לרשימת כל הכותרים
ומועדי חלוקתם.

מה עוד בחבילה הראשונה?

בחבילה הראשונה גם תיקי ספר של ספריית
פיג'מה.


לא תהיה אפשרות להשלים תיקים שאבדו
או ניזוקו במהלך השנה ,ואנו מציעים לכם
לחשוב כבר עכשיו כיצד לעודד את
המשפחות להחזיר את התיקים הריקים
לקראת חלוקת הספר הבא .עם זאת ,חשוב
מאוד :אין למנוע או לעכב את חלוקת
הספרים לילדים שלא החזירו את התיק
בזמן!

תיקיית מסמכים אודות התכנית:


בתיקיית המסמכים תמצאו תשובות
לשאלות שלכם ושל ההורים אודות התכנית:
מכתב לצוות החינוכי ,הסבר על התכנית
לחלוקה להורים עם הספר הראשון ,רשימות
כל ספרים לכיתות א-ב וסדר חלוקתם לאורך
השנה ,מכתב להורים עולים באנגלית
וברוסית (מכתבים בצרפתית ובאמהרית
ניתן למצוא כאן וכאן) ,טופס אישור צילום
(רצוי מאד להחתים את ההורים על הטופס
ולשלוח לנו תמונות וחוויות מהפעילות סביב
הספרים) ,ופוסטר צבעוני ,לתליה על לוח
הורים או בחדר המורים בביה"ס.

פתיחה חגיגית של התכנית
מצופה מכל בית ספר לפתוח את התכנית במפגש
הורים וילדים סביב הספר הראשון.
פתיחה חגיגית בהשתתפות המשפחות היא
הזדמנות להציג את התכנית בפני ההורים ולהדגיש
את הערך של קריאה משותפת עם ילדיהם ,גם
בשלבי ראשית קריאה עצמאית של הילדים .חלוקת
הספר הראשון היא גם "סיבה למסיבה" ממנה אנחנו
מקווים ייהנו הילדים ,המשפחות – ואתם!
נשמח לשמוע כיצד חגגתם סביב הספר הראשון!
תמונות (באישור ההורים) ותיעוד ניתן לשלוח במסר
פרטילפייסבוק או בדוא"ל
לכתובת .pjyesodi@hgf.org.il

שאלון תחילת שנה:

לקראת צאתנו למסע משותף ,ברצוננו ללמוד על מצב הספריות ודפוסי קריאה בכיתות שלכם .אנא השיבו עוד
היום על שאלון קצר בקישור
זהhttp://educationhuji.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Qs6nyZqQmLRx1X :
השאלון מיועד לכל המורים של כיתות א'-ב' ,הוא אנונימי והתשובות מגיעות ישר לצוות המחקר.
תודה על שיתוף הפעולה!

האם קיבלת מספיק ספרים? האם קיבלת ספרים מיותרים?
בכל חבילה עותקים אישיים של הספר לכל תלמידי
א'-ב' ,ושני עותקים נוספים המיועדים לספריות
הכיתתיות.
אנו מציעים לכם לספור את מספר העותקים
שבחבילה ולחלק אתם בין הכיתות .אם נפלה טעות,
או אם התווסף ילד לכיתה וחסר לכם ספר ,אנו
ממליצים להעניק את אחד העותקים שיועדו
לספריית הכיתה ,ולעדכן מיד את מספר הילדים
בדוא"ל .pjyesodi@hgf.org.il
אנא הקפידו לציין בכל פניה פרטים מלאים  -שם
בית הספר ,כיתה ,שם מחנכת הכתה ופרטי
התקשרות כדי שנשלים את החסר ונדאג שיישלח
מספר תואם של ספרים במשלוחים הבאים.

לחצו על התמונה להגדלה

אתר האינטרנט ודף הפייסבוק
של ספריית פיג'מה – כדאי לבקר!
אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט של התכנית ,בו מידע רב לשימושכם הכולל:








רשימת כל ספרי ספריית פיג'מה ,לפי שנת חלוקה ושכבת גיל .כדאי מאד להכיר את הספרים
שיוענקו במהלך השנה ,וגם את הספרים שקיבלו התלמידים שלכם בשנים קודמות! ספרים אלה
ממשיכים ללוות את הילדים והמשפחות בבתים ,ורבים מהם יכולים לתרום גם לעשייה החינוכית
בכיתות א'-ב'.
סרטונים ומצגות ,אשר עשויים לשמש אתכם בעבודתכם ובתקשורת עם ההורים.
מידע להורים ולמחנכים אודות התכנית.
טפסי אישור לפרסם תמונות באתר לחתימה על-ידי הורי הילדים.
תמונות ותיעוד מספריית פיג'מה בגני הילדים .מומלץ להכיר את הניסיון שהצטבר.
בעזרתכם נוכל למלא את האתר בחוויות עדכניות מהתכנית החדשה בכיתות א'-ב'!
לצורך העלאת תמונות של הילדים לפייסבוק או לאתר האינטרנט ,יש להעביר אלינו בפקס ,דואר או
סריקה אישורי הורים חתומים .נוהל זה חיוני ,גם אם החתמתם אותם על כל טופס אחר של בית הספר
או משרד החינוך.

אנו מאחלים לכם ,לילדים ולמשפחות הנאה מרובה ושנה טובה!
צוות ספריית פיג'מה

