
 תודות שקיבלנו בשנים קודמות

 
מכתבים שקיבלנו לקראת סיום שנת פעילות תשע"ב מהורים, 

 מגננות ומאנשים טובים שנחשפו לתכנית ספריית פיג'מה:

אנחנו מתחילים את השנה השלישית לפעילות ספריית פיג'מה בגני הילדים  "לצוות ספריית פיג'מה ולתורמים,
שלנו (גני ראשית, ירושלים) ואנחנו רואים את ההתחלה הזאת כהזדמנות לומר תודה על הפרויקט הנהדר של 

תענוג  את הספרייה המשפחתית.ילדינו חוזרים אחת לחודש עם ספרי קריאה נהדרים ומרחיבים בכך  "הספריה".
לראות את הפעילות שנעשית בגנים סביב הספרים ואת יצירת החיבור לספר הספציפי ולקריאת ספרים 

אבא, אמא, הלל ורני(אוגוסט  -משפחת שיר  תודה! אנחנו רואים את הפרויקט כמרכזי בחיי הגן וילדינו. בכלל. 
2012( 

 
גן הרדוף, ברצוננו להודות לכם מקרב לב על פרויקט נפלא זה  לספריית פיג'מה שלום רב! בשם ההורים של

שיזמתם. הסיפורים ערכיים ומונגשים לילדינו בצורה נעימה ואסתטית. הילדים נחשפים לסגנונות שונים של 
איורים ומעשירים את הידע על ידי הסיפורים היפים והמגוונים. העובדה שהספרים נשארים כמתנה לילדינו 

וועד ההורים  זור אל הסיפורים שוב ושוב ומזמינה חוויה משפחתית סביב הספר. תודה רבה,מאפשרת להם לח
 )2012אוגוסט ( גן הרדוף קריית שמונה

 
: אחרי שנה מופלאה של פרויקט חשוב ונהדר, בסיום השנה הפתיעו ההורים בגן את הצוות וקנו תודה ורעיון

אורית שלום,  תודה מכל הלב! השנה עם ספרית פיג'מה. כך סיימנו את לכל אחת מחברות הצוות פיג'מה וספר!
 )2012יולי ( גן שקד בקיבוץ אלומות

 
גן "פתחו את השער"  -פרוייקט "ספריית פיג'מה" הופעל השנה בגן שלה  . 6ליהיא, בת  שמי ענת ג., אמא של 

כל ספר  ם איכותיים.מצאתי לנכון להודות על הפרוייקט המבורך ועל בחירה קפדנית של ספרי בראשון לציון.
וספרים רבים מהפרויקט מצאו דרכם  שנה 17אני מחנכת בגיל הרך מזה  -שליהיא קבלה קראתי גם אני בשמחה 

לאור הביקורות על תהליכים חינוכיים, שאנו שומעים חדשות לבקרים חשוב לשבח  לפעילות והיכרות בכיתתי.
הפעילויות המוצעות  א שנקבל ובכל פעם נהנינו מחדש!!!!חיכינו בכיליון עיניים לספר הב פרוייקט מבורך שכזה,

נת, ע תודה. -ושוב  יישר כח בסוף הספר מאפשרות לכל משפחה לקחת חלק בטיפוח האהבה והכבוד לספר.
 )2012אמא של ליהיא (יולי 

 
 שלום רב! -ספריית פיג'מה  גב' סימה חדד מה יפית, מר הרולד גרינספון,
ינו להודות לכם מקרב לב על כינון התכנית "ספרית פיג'מה" בגן. הספרים שקיבלו עם סיום שנת הלימודים, רצ

הילדים נקראו על ידינו שוב ושוב והיו מאוד אהובים על הילדים. ניכרת השקעה רבה בבחירת התכנים, בגיוון 
סים המקורות והמסרים וכן בטווח הנושאים בהם עסקו הספרים: ממסורת יהודית ועד ספרות מתורגמת, יח

 במשפחה, ציונות, ועוד ועוד.
לתכני הספרים היו רבדים רבים, כך שניתן היה להקריא אותם לטווח גילאים רחב ולפתח את הנושא לפי הגיל 
והעניין. מנהלת הגן, חגית צפוני, אף פתחה את התכנית באירוע מיוחד שכלל הצגה ולמעשה נושא התרבות 

בלט האיזון בין שפה גבוהה לפשוטה, באופן מדויק ומעניין.  במיוחד קיבל השנה בעזרת התכנית משקל רב.
עובדה זו וכן האיורים המזמינים, הפכו את הספרים לחלק מרכזי בספריות הביתיות. אנו מאוד מקווים שתמשיכו 
 בתכנית זו, שהמשמעות שלה עבורנו היתה גבוהה מכפי שאפשר לבטא במכתב קצרצר.

 )2012(יוני  , בשם הורי גן הפורצים הצעירים, ירושליםוועד ההורים תודה רבה וקיץ נעים! 



 
משתי  ספרים חדשים, 20ברצוני להודות לכם, על ההזדמנות הנפלאה שנתתם לנו השנה לקבל במתנה כמעט 

זוהי דרך נפלאה לעודד את הקריאה. בכל ערב לפני השינה בנותי  בנותי, בגן טרום טרום חובה ובגן חובה.
ם, כל אחד מספר שבחרה, ולרוב הם בחרו מהספרים שהם קיבלו מספריית פיג'מה הקפידו לבקש שנקרא לה

במשך השנה. נוסף לקריאה עצמה, נבחרו תמיד ספרים עם מסר חשוב בצידם, עם נקודות למחשבה ולדיון ביחד 
ילת א עדי ואדווה.  תודה רבה בשמי ובשם ילדותי, עם הילדים, שמנחילים לילדים ערכים והתנהגויות ראויות.

 )2012(יוני  עיר גנים, ירושלים.  ר.,

  

אני רוצה להודות לכם על הספרים המקסימים שקיבלנו לאורך השנה ושניכר  בשמי ובשם בני יואב, שלום רב!
כי נבחרו בקפידה. אנחנו נהנים לחזור ולקרוא בהם שוב ושוב והם מעשירים את הספריה הביתית שלנו. תודה 

  רבה!
 
 

רציתי לשתף אתכם במסיבת סוף שנה שלנו בגן. המסיבה בנושא עליה לארץ  ום רב,לספריית פיג'מה של
סיפורי העליה  -בתקופה האחרונה עסקנו בהיבט הכללי ההיסטורי של מדינת ישראל ובהיבט הפרטי  ישראל.

של הסבים והסבתות של ילדי הגן. הילדים בגן לומדים את ההיסטוריה הכללית של עם ישראל דרך החוויות 
חשוב לי לציין בפניכם שהספר  אישיות של משפחתם (אפילו יש שני ילדים שהוריהם עלו לארץ ישראל). ה

במהלך המסיבה אקריא  'המדינה של ילדי הגן' שכתבה אמונה אלון הוא נדבך חשוב בעשייתנו החינוכית בגן. 
זו הזדמנות טובה  מגדל.את הספר, נשיר משירי ארץ ישראל הישנה, נרקוד הורה, נבנה בקוביות את חומה ו

גן  רעות נבו, בברכה, לומר תודה רבה ולהביע את הערכתי לפרויקט. שנזכה לעוד פרויקטים רבים מסוג זה. 
 )2012זית קיבוץ עין צורים (יוני 

 
, השנה קיבלנו את ספריכם דרך גן ארבל ברחובות של הגננת נוית. בכל פעם שמגיע ספר אני  לירון שמי

תו לילדי . ברצוני להודות לכם על חווית הקריאה, על הספרים שנבחרו בקפידה ועל ההצעות מתרגשת לקרוא או
לפעילות בסוף הספר המסבות לי ולילדי הרבה הנאה ועניין ויוצרות רעב לקריאה אצל ילדי בן השש. במיוחד 

 )2012יוני, ( רב תודות לכם!  אהבנו את מוריס מגי ואיזידורה. 

 
של  השבוע קיבלו ילדינו את הספר האחרון   3התודות והברכות מכל הלב< !!הנדון:לספריית פיג'מה שלום!

מצאתי לנכון להביע בפניכם את הערכתי למפעל החינוכי המופלא  "האוצר". סדרת הספרים לשנה"ל תשע"ב,
ילדי הפרטי נהנה מכל ספר  תודה על הרעיון והחשיבה, אני חושבת שהתכנית ממש מוצלחת, -תודה  שלכם.

וגם קשר בין הגן להורים. בנוסף  -ספר, שלא רק העשירו אותו, אלא איפשרו לו נקודת מפגש חיוביתעם ההורים ו
הפרוייקט רציתי לציין לטובה את האתר שלכם עם הצעות ורעיונות לפעילויות,  לתודה על התרומה החינוכית של

ליוזמי הפרויקט "ספרית פיג'מה":  העבודה היעילה שלכם בחלוקת הספרים.אני רוצה לאמר תודה אישית ואת
יקי ת  לפעילויות שמלווים אותם שקיבלנו במשך השנה. המון תודה והערכה על הספרים הנהדרים ועל הרעיונות

 )2012(יוני ♥  יחזקאל אני מודה לכם מקרב לב.-חצב" בכפר-מליחי בשמי ובשם בני היקר מ"גן 

  

 3-4קנו סביב ספרי הפיג'מות הייתה רק טעימה (ילדי הגן בני אני רוצה לציין שמבחינת ילדי גני, כל מה שעס
מאמינה שכל שנה רק תעמיק את הנושא, תחבב את קריאת הספרים על ידי הילדים, תעשיר אותם בשפה,  אני

אני גם יודעת  אני מודה לכם על הזכות ועל הדרך שאיפשרתם לי להוביל בה את ילדי גני. בידע ובערכים).
שעוסק  שהרבה מן הספרים לא היו מגיעים לידי הילדים לולא הבחירה המשמעותית של צוות מיומן מטעמכם

 )2012גן רז (יוני  איצקוביץ עליזה, בזאת. 



 
ראיתי לנכון  לספריית פיג'מה שלום, השבוע קיבלנו את הספר האחרון של סדרת הספרים לשנה"ל תשע"ב.

להביע בפניכם את הערכתנו למפעל החינוכי המופלא שלכם. ילדי הגן נהנו מכל ספר וספר, שלא רק העשירו 
בנוסף לתודה על התרומה  וגם קשר בין הגן להורים. -אותם, אלא איפשר להם נקודת מפגש חיובי עם ההורים 

החינוכית של הפרוייקט, רציתי לציין לטובה את האתר שלכם עם הצעות ורעיונות לפעילויות, ואת העבודה 
מייק ברלין  בשם כל ילדי גן חוגלה, באר שבע, אני מודה לכם מקרב לב.  היעילה שלכם בחלוקת הספרים. 

 )2012(יוני 

  

ן תודה והערכה על הספרים הנהדרים ועל הרעיונות לפעילויות שמלווים ליוזמי הפרויקט "ספרית פיג'מה": המו
ילדי הגן (והגננת..) מחכים כל חודש לספר , קוראים אותו רואים את הציורים  אותם שקיבלנו במשך השנה.

  )2012וכל הילדים מגן כצנלסון (יוני  גילה רובין  המון תודה והערכה, ונהנים מן הפעילות המתלווה אליו. 

  

 ספריית " פיג'מה " !!! למנהלי תוכנית 
הספרים היו מעניינים, מהנים, מגוונים והעשירו אותנו  תודה רבה לכם על התוכנית הנפלאה לגני הילדים.

,  102 -מנהלת גן " לוטוס "  -שרית  בברכה נשמח להיות שותפים לפרוייקט זה גם בשנה הבאה !!! מאד.
 )2012גן. (יוני ההורים , הילדים וצוות ה רחובות,

 
  

 הורים אומרים תודה 

למנהלי ספריית פיג'מה שלום. ברצוננו להודות לכם על המתנות הנפלאות שקיבלנו מכם במהלך השנה. מאוד 
נהננו . הן מקריאת הספרים והן מהשיחות הרבות שהתפתחו בהמשך הקריאה. ספרים אלו פתחו לנו עולם עשיר 

של שקט לפני השינה. נהננו במיוחד מהספר: הקנגרו הכחול של היה מתאים לרגע  וססגוני. כל אחד
שתאר באופן כה מדויק ועדין את תחושותיו של ילדנו כלפי אחיו ואחיותיו (שהוא ילד שלישי במשפחה של  מאיה,

משפחת !)אנו מודים לכם מכל הלב ומאחלים לכם להמשיך את הפרויקט הנהדר עוד הרבה שנים. ילדים 5
 גן הדסים, חפץ חיים.   של ניב), מזכרת בתיה. אסולין, (ההורים

ורציתי להודות לכם על הפרוייקט שלכם. הספרים והסיפורים  3.5"אני אמא לילד בן  אראלה בן חיים: כתבה לנו 
איכותיים,  מאוד אהובים על בניי, הם מפיקים ממהם את המיטב, מבקשים ממני שאספר להם. הסיפורים עצמם 

 , אפילו ילדיי הגדולים יותר מקשיבים. תודה לכם."וממשיכים ללוות אותם

מילים נעימות שקיבלנו מאם, עולה מאתיופיה, העובדת כמגשרת בין משפחות עולים לבין גני הילדים והשתתפה  
 מגשרות בנושא "העצמת ילדים ומשפחות עולים באמצעות ספריית פיג'מה". 40 -בהשתלמות שהועברה השנה ל

סלביה קמוביץ רציתי להביע הערכה, להודות ולברך אותך, תודה  –ת של ספריית פיג'מה לכבוד המנהלת החינוכי
 -על הנדיבות, טוב הלב והיחס המבין והאוהבתודה על היותך אדם שניתן לסמוך עליו ועל כך שמטרתך היא אחת

בה וקיבל בשנה שעברה בני היה בגן חו תודה על התוכנית שעוזרת לילדים ומעשירה את שפתם  לתת ולעזור
 ראשון לציון -אדהמן נעמה את ספרי התוכנית וזו ההזדמנות שלי לומר תודה,

תודה רבה על היוזמה שמחממת את הלב ומסייעת  הורי הילדים בגן עד עד והצוות שולחים דברי תודה:
ומעט מרחיקה את מסך המחשב ומקרבת הורה וילד אל  להחזיר עטרה ליושנה ומחברת את הכתוב עם הנשמה



ב תוך קריאה בספרים המבוקרים שאתם שולחים לנו תזכו למצוות ותודה רבה גן עד עד ממ"ד הילדים הצוות הל
 נצרת עילית   שושי אלקבץ גננת גן עד עד בברכה וההורים 

שבלעדי הפרויקט   תודה רבה, על הפרויקט הנהדר הזה. על העדכונים, על העלונים ובעיקר על חימום הילדים
אביגייל  תודה רבה וימים שקטים של שלום. ספרי קריאה .. מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. אולי לא היו להם

 חביב בן חמו מפקחת גני ילדים ממלכתי. משרד החינוך מחוז ירושלים

ברצוני להודות לכם על הזכות להיות שותפים לפרויקט ספריית  -ראשית לצוות ספריית פיג'מה שלום רב.
דים, מאוד שמחים לקבל בכל פעם ספר אחר, כולם איכותיים ומעניינים הן מבחינת אנו, כהורים ליל פיג'מה.

 תודה,עדי קרוב רמת מגשימים התוכן והן ויזואלית....

ברצוני להודות לכם על הספרים הנפלאים שאתם  שלום רב לאנשים היקרים שעומדים מאחורי ספריית פיג'מה,
מספריית פיג'מה. רואים שהספרים נבחרים בקפידה ולאחר מעניקים. זו השנה השנייה בה מקבל בני ספרים 

מחשבה. לכל ספר יש מוסר השכל ומסקנות. בני נהנה ולומד מכל ספר שהוא מקבל ואין ספק שהספר מותיר 
את רשמיו על נפשם הצעירה של הילדים. הספרים מקנים ערכים, מידות והנאה רבה וגם הפעילויות המוצעות 

 אסנת שץ אמא של אריאל מגן הדסים קיבוץ חפץ חיים. !מאד מעניינות. תודה רבה

ברצוני להודות מקרב לב על החוויה האדירה אליה נחשפו ילדי הגן. קריאת הספר ,הפעילות סביבו  שלום,
יישר כוח וחודש טוב  ההורים ואנחנו צוות הגן נהנינו מאוד. וכמובן חלוקתו לילדים הייתה חגיגה. הילדים,

 שן גן "אשכול" פ"תשונה בן שו ומבורך.

אנו משפחה עם שלושה ילדים. כולנו בבית מתרגשים כל פעם מחדש לקבל את הספרים ולהעשיר את 
הספרייה שלנו, (במיוחד בימי חורף!)רציתי להודות לכם מאוד על הפרויקט המבורך כל כך בשבילינו. מקווים 

חיים, מושב -הלנה בן תודה מכל הלב כל כך יפה כזאת.  בעתיד ממסורת ייהנה מאוד שגם הילד הקטן שלנו
 גן חצב. -שקף 

בברכה,  שלום לכם, בנינו דניאל אוהב ספרים! אנו מברכים אתכם על היוזמה הנהדרת הזו של עידוד הקריאה.
  שהם וג׳יימס פוסמן ודניאל המתוק מגן ירדן בכפר יונה.

אני ובתי זוהר נהנות מאד פעם  מותו.לכל העוסקים במלאכה! יישר כח על פרוייקט כה מקסים.הלוואי וירבו כ
 אילנית אמא של זוהר מגן ערבה בניצן. חיזקו ואימצו!!! אחר פעם מהספרים היפים ומהסיפורים המעניינים.

זוהי השנה השנייה בה ילדינו משתתפים בתוכנית ספריית פיג'מה בגן. רצינו  , אנשי ספריית פיג'מה -לכבוד
אנו נהנים מאד להיחשף לספרים חדשים חינוכיים  חינוכי מקסים ומהנה זה!! להודות לכם מעומק הלב על פרוייקט

ונפלאים אלו, ספרים שנראה כי נבחרו בקפידה אחד אחד. נהנים לשמוע מהילד איך הוא מכיר את הספר לעומקו 
ת לאחר שלמדו עליו רבות בגן, ונהנים לעשות (לפחות באופן חלקי...) את הפעילויות בחיק המשפחה המוצעו

בסופו.אנו מרגישים כי פעילות זו תורמת לילדינו ולנו גם ערכים וגם אהבת ספר.אנו שוב מודים לכם מאד 
דוד ותהילה אלדר גבעת  בתודה ובתקווה לעוד שנה פוריה וטובה. ומעריכים פועלכם זה בגני ילדינו היקרים!

 מרדכי ירושלים.

אני כל  שנה השניה לקבל ספרים מספריית פיג'מה.אני אמא של מידד ממושב נחלים, שזוכה כבר ה ערב טוב,
תודה רבה ויישר  כך שמחה שישנו פרוייקט כזה. הספרים נהדרים, ההצעות לפעילויות בסוף הספר נהדרות.

 יפעת נחשוני  כוחכם!!

שמחנו לקבל את הספר הראשון "המעיל של יוסף" בני התלהב וביקש שנקרא אותו שוב ושוב ..ואפילו 'גנב' לו 
לספרים הבאים .. ערב  מעיל והחליט שהוא ה"מעיל של איתמר "אין ספק פרוייקט יפיפה עכשיו רק נותר לחכות 

 נעים



היתה  פעילות הכנת תיק הספרייה ראשון :)השבוע הצטרפנו באמצעות הגן לספריית פיג'מה וקיבלנו את הספר ה
 בארי יוסיפוב גן "פרחי בר" עכו יישר כח!!! מהנה ופוריה, תודה וכל הכבוד על היוזמה הברוכה

כל הכבוד וישר כוח על הפרויקט ספרית פיג'מה. הספרים נהדרים ויש חשיבות רבה לפרויקט מאין זה בימים 
 לוין )5יל (בת וכל רוני (אמא) טכנולוגים אלו. תודה רבה

מזה כארבע שנים זוכים ילדינו להביא הביתה מידי חודש ספר ילדים חדש  לכבוד ספריית פיג'מה, שלום רב,
ומקסים בהוצאתכם.עד כה הצטברו בספריתנו עשרות ספרים נהדרים בהם אנו קוראים לילדינו מידי ערב. ספק 

על הפרויקט המדהים הזה ששווה כל שקל שהנכם  רב אם היינו רוכשים מכספנו כמות כזו של ספרים. תודה רבה
 חגי ומור שטרסברג, מושב נוב, רמת הגולן משקיעים בו.

נמצאת בגן ארז בנוה דניאל. זכינו לקבל השנה את הספר ולקחת  3ביתי הבכורה בת ה שלום שמי מרגלית.
באופן אישי. אנו  חלק בפרויקט המקסים והחשוב של ספרית פיג'מה. אני רוצה להודות לעוסקים במלאכה

מסורת הקריאה לפני השינה. המסר בסיפור, המקוריות והשילוב עם הגן,  וממשיכים את נהנים מהספר
תורמת רבות ומעצימה את החוויה והלמידה תודה רבה!!! המשיכו במפעל חשוב זה במיוחד בעידן שלנו 
 שאט אט נעלמים הספרים וחדוות הקריאה.

 מרגלית נויבואר. תודה רבה

ות 'ספריית פיג'מה' ולמי שהעניק לנו את הספר 'המעיל המופלא של יוסף' . תודה על המתנה הנפלאה הזו לצו
 משפחת רון מקרית אתא ,שמחנו מאוד להכניס אותה לביתנו . שלכם בהערכה

ברצוני להביע את תודתי והערכתי  יש לי בן שנהנה שנה שנייה מספריית פיג'מה. עידית להמן. שלום רב, שמי
אכן בכל פעם שהוא מביא ספר של ספריית פיג'מה  וזמי התוכנית המעשירה, תורמת, חינוכית ומוסיפה כל כך.לי

אני מרגישה כי הספרים  מן הגן אנו קוראים אותו כמה פעמים, מדברים עליו, ועושים חלק מן הפעילויות המוצעות.
בחרים בצורה טובה שמאוד מתאימה לגיל נוגעים בעניינים חשובים ומשמעותיים בצורה טובה ונעימה וכי הם נ

ישנם מספר נושאים שחשתי שתרמו במיוחד כגון הספר  זה, להתמודדויות אותן חווים הילדים, ולקירוב למסורת.
על הילל הזקן שגרם לנו לדון על כעס וההתמודדות אתו, שליטה על מצבי רוח ועוד, הספר על החולד שמשחרר 

התכנית  ברצוני לסיים שוב בתודה והוקרה עמוקה. , סיום ומעבר הלאה. ועוד.את הציפור ודרכה דיון על פרידה
 עידית. משמעותית ביותר עבור בני.

הספרים הנפלאים שלכם שהודות להם הגננות   על לכם מודים בלוד אפרוני וחרוב של גנים וועד הורים ואנ
ספריית  ופעם בחודש ילדינו מקבלים ספר אחד מתנה בתוכנית במשך כל חודש עושות פעילויות מגוונות לילדינו

 בתודה על פעילותכם, ישר כוח לדברים נפלאים. חוויה בלתי נשכחת מהסיפורים והתמונות ועוברים פיג'מה
 לוד -וועד הורים אפרוני וחרוב

פרויקט זה חשוב ביותר ,  לכבוד קרן גרינספון, ביתי קיבלה היום את הספר הראשון בסדרה. תודה רבה !!
 אמונה. מעשיר את השפה , גורם לרצון לדעת לקרוא ועוד המון ערך מוסף .כל הכבוד !!! שבת שלום,

ך השנה את ספרי שהעלתם.שנה שעברה קיבלנו במהל שלום, רציתי לברך אתכם בפרויקט החשוב ביותר
ונהניתי מזה לא פחות מהילדים. כל לילה לפני השינה הייתי מקריאה  הפיג'מה, כאשר אני כהורה חיכיתי לזה

להם את הספרים ומתוך זה יצא להם להכיר שירים חדשים שהיו מנת חלקי כילדה קטנה, סיפורי מעשיות 
הבה לקריאת ספרים (מה שהולך ונעלם וסיפורים בעלי מוסר השכל.המסר שהפרויקט מעביר הן מבחינת הא

יישר כוח ענק!!!  בעידן האינטרנטי) והן מבחינת התכנים החשובים שיש בכל ספר וספר אין חשוב יותר ממנו!!
 יסכה, אמא של איתן, יאיר ודביר, גן הדסים, שקד וגפן, קיבוץ חפץ חיים. -

שמחנו כל כך לגלות  ם בקיבוץ חפץ חיים.וילדי לומדים בגן הדסי ליאור שגיב מתגוררת בבסיס תל נוף שמי
שגם השנה אנו זוכים לפלא הזה שנקרא ספריית פיג'מה. מדף הספרים של ילדי עמוס בספרים ממכם ובכל לילה 



הם בוחרים ספר ואנחנו קוראים יחד. מלבד זאת אנו נהנים מהצעות הפעילות שלכם. שנה שעברה בנינו אוהל 
לה על פי מהמתכון בספר "המאפיה של סבא" ושרנו יחד בצוותא את "יוסי ילד כמו בספר "אמא ואני", הכנו בייג

שלי מוצלח". אלפי תודות בשמי ובשם ילדי על העושר השפתי והאושר שביחד.שתהיה שנה טובה של עשיה 
 ליאור. מבורכת וטוב לנו ולכל ישראל. בברכה,

והעומדים מאחרי ספרית הפיג'מה : "לאנשים היקרים המפעילים זהבה אמיתי ממעלה צביה כתבה לנו 
רב תודות על קיום הפרויקט הנהדר. קבלנו את הספרים הראשונים בסדרה והם מסבים שמחה בבית".  שלום,

 )2012(נובמבר 

 
אנחנו בית שמעודד קריאה, כמעט ואין ספרי קלסיקה לילדים שאין  "ברצוננו להודות לספריית פיג'מה המדהימה!

קבלה בשנה שעברה את הספרים מספריית פיג'מה נהננו מהם בצורה  -נו הבכורה בת -אך כשנעה  לנו בבית.
הגיע בשלב שבו היה לנו חשוב לדבר על סבלנות  –"סבלנותו של הלל הזקן"  כל ספר קלע בול למציאות! מיוחדת!

עה הית הגיע בשלב שבו האחות הקטנה דרשה שנקדיש לה יותר זמן ונ –"אמא ואני"  (גם שלנו וגם של בתנו..)
"סבא נכד וחמור", יוסי ילד שלי מוצלח" ועוד ספרים מיוחדים האהובים  הצריכה ללמוד לעשות דברים גם לבד,

ההדרכה בסוף הספר, מוסר ההשכל, ההצעות לפעילויות שאמצנו, הכייף שבקריאת הספרים  על נעה ועלינו. 
 )2012ספטמבר משפחת כהן ( המון המון תודה רבה על פועלכם!" היו לנו לעונג רב.

"תודה לכם על התכנית הנפלאה. בתי שמחה ונהנית מהספריה הפרטית שלה, ואנו נהנות לשבת ביחד, לקרא 
ברכה   את הספרים ולשוחח על הרעיונות העולים מהם. תודה לכם על התרומה האדירה לילדי ישראל ולחברה." 

 )2012ס., אלון שבות, גוש עציון (מאי 

ענבר ואני מקבלות השנה    וחצי, מגן נורית ביישוב עופרה שבמועצה אזורית בנימין. 4 "אני אמא של ענבר, בת 
את ספרי 'ספריית פיג'מה'. בכוונה אני מציינת את שתינו כי זו אכן מתנה זוגית, לילד ולהורה. שתינו מפיקות 

יתו כבר משעת חוויה מהנה מהפגישה שלנו עם הספר. ביום בו אנו מקבלות את הספר מהגן אנו חוגגות א
הצהריים, כשענבר חוזרת עם התיק התכול מהגן (היא חייבת לשמוע אותי מקריאה לה בארוחת הצהריים). 
כמובן שגם אבא מוזמן ע"י ענבר להשתתף בחגיגת הסיפור, כשהוא האחראי על ההקראה בעת 

  )2012(מאי  מירית ב. השיחות עם ענבר על הסיפור הן תענוג מזוקק ..."  בערב. ההשכבה

, עם שלוש בנותיי. לאחר סיום 4 -אין דבר כזה", שחולק בגנה של בתי בת ה-"קראתי השבת את הספר "דרקון
הקריאה, שאלתי אותן מספר שאלות לפי ההנחיות בסוף הספר. הדיון התגלגל למקומות שלא דימיינתי. זאת 

 )2012(מאי  שלים"מיכל ל. ירו הייתה חויה מקשרת ומרגשת. הפרויקט הוא מבורך. תודה רבה,

  

 לקרן הרולד גרינספון ולכל העוסקים במלאכה הנעלה.

בערב ורוני בדיוק סיימה להנות מקריאת הספר  19:45השעה  שמי קרן, אמא של רוני בת החמש מראשל"צ.
 צילה וגילה.

ם זהו הספר השישי שהענקתם לנו ואני ורוני רוצות להודות לכם מקרב לב על המתנה המרגשת, על התכני
 העשירים המשולבים בהומור ובאיורים מקסימים.

 תודה -ועל כך  היא הולכת לישון  שאיתו  יפה ביותר הספרים הללו פותחים בפני בתי עולם תוכן

 ננצור את הספרים הללו במדף הספרים המשפחתי. 



 תהיו ברוכים על המלאכה היפה והחשובה

 מאיתנו

 )2012(מאי  ההורים של רוני ועידן

 
"בתור אמא אני רוצה להגיד תודה רבה! הבת שלי מגיעה מהגן עם ספרי 'פיג'מה', היא  עתיה: כתבה לנו 

מאושרת, מבקשת שוב ושוב שאספר לה מהספרים 'שלה'. הדברים הכתובים בסוף הספר הם כלי עזר חשוב 
, ומאחלים לכם המשך להבנת הסיפור, ולהמחשה שלו בחיי היומיום. אנחנו מאוד שמחים, מודים לכם על היוזמה

 )2012(אפריל  טוב ואוהב!"

  

"שמי רויטל ואני מתגוררת בכפר חרוב, יישוב  , אם לילדה המשתתפת בתכנית:מכתב שקיבלנו מרויטל א.
אין מלים בפי  מקבלת כבר שנה שנייה את הספרים של ספריית פיג'מה.  6-בדרום הגולן. בתי הצעירה בת ה

אין לי מושג מי יותר  י שעוטף אותנו בקבלת הספרים ובקריאתם אצלנו בבית.לתאר את האושר והעושר הספרות
המפעל הזה הוא הרבה יותר ממבורך! כמה חבל שילדיי הגדולים לא זכו,  נהנה יותר, הבת או אנחנו ההורים.

 יש סיפורים שמרגשים אותי לעתים שאתם מעניקים לנו.  אבל העיקר שעכשיו אנו בתוך החוויה הנפלאה הזו 
תודה רבה לכם  כפי שכתבתי, זו פשוט הנאה צרופה. עד דמעות ומחזירים אותי להיזכר בערכים עליהם גדלנו.

 ערב פסח תשע"ב) - 2012חג שמח." (אפריל  ולכל התורמים! יישר כח!

כתבה לנו: "מספר פעמים בתי הצעירה הביאה הביתה מהגן  נשר, אם לילדה המשתתפת בתכנית, מאלנה
ית פיג'מה. רציתי רק להודות לכם על העבודה הנפלאה שלכם; ראשית, התחלתי לקרוא עברית! ספרים של ספרי

אמנם אלה רק הצעדים הראשונים שלי, אבל אני שמחה לצעוד אותם עם ספריית פיג'מה. שנית, הספרים עוזרים 
שלהן משהו חדש לי להרגיש קרובה יותר לבנותיי. כאשר אני קוראת, יש להן הזדמנות נדירה ללמד את אימא 

(שזהו רגע חשוב כשלעצמו)... בקצרה, אני אסירת תודה על עבודתכם החשובה ומאחלת לכם הצלחה רבה 
 )2012בספריית פיג'מה. בברכה חמה, אלנה לבטרינסקי" (מרץ 

  

לכל העוסקים בפרויקט הנהדר, תודה רבה! אנחנו מאוד נהנים מהשילוב בין המקורות שלנו לבין החיים היום. 
 )14.2.12(משפחת מליח מירושלים, המשפחה נהנית מהקריאה ומהרעיונות לפעילויות. פשוט מקסים! כל

הן ואנחנו מאוד מרוצים מהספרים, חווייתיים מאוד, מהנים, פשוטים  –"יש לי שתי בנות בגן במושב לכיש 
בהמלצות להורים, אף  מדי פעם אנו משתמשים ומעניינים ובעיקר מאוד מחוברים להווי היום יומי של הילדים.

יוזמה  על פי שהמלצות אלה מתרחשות אצלנו כמעט על בסיס קבוע בפעילות הביתית עם הילדות.
 )2012(נילי, מושב לכיש, ינואר  מבורכת!"

 

ספרים הם  "אנו נהנים זו השנה השנייה מפרוייקט ספריית פיג'מה בגנים בשקף, בהם התחנך ומתחנך בננו.
נו וכך גם חינכנו את ילדינו. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת הספרים ובכל ערב נושא מקודש ויקר לליב

למן הספר הראשון שקיבלנו מספריית פיג'מה   מקדישים לפחות חצי שעה להקראת סיפורים לפני השינה.
ומהרגש שהם מפתחים בקרב הילדים ומפיתוח הערכים  התרשמנו תמיד לטובה מרמת הספרים, מהידע

הספרים שנגעו בנו ביותר הם בין היתר: "הטרקטור   והחברתיים שמבחינתנו הם הם מהות החינוך. המוסריים 
המטמיע בילדים את הכבוד שיש להעניק לאוכלוסיה  -בארגז החול" (שהוא אגב היחיד עד היום שכבר היה לנו) 



המחדדת בצורה  -המקדש את הערך היקר מפז של "מתן בסתר", "אגדת גשר"  -המבוגרת, "המעגל הנסתר" 
(ממשפחה במושב שקף,  מי יתן ויירבו עוד פרויקטים כאלה!"  כה פשוטה ונהירה את ערך החברות, ועוד ועוד.

 )2012ינואר 

בחירת  איזה פרויקט מקסים! מכל כך הרבה בחינות: "השנה התוודעתי לראשונה לפרויקט ספריית פיג'מה.
לפני  ואנו נוהגים לקרוא סיפור הספרים היא נהדרת. למרות שאנו בית החובב ספרים, יש לנו המון ספרי ילדים

נוסף, התובנות החינוכיות ב לא הכרתי את רוב הספרים שקיבלנו, והתמוגגנו עם כולם.  עד כה -השינה 
והפסיכולוגיות שמצורפות לספר בהחלט תורמות המון ומחדדות נושאים שאולי בשיגרה בה מנסים לסיים הכל 

ההנחיות, ומעודדת  בעקבות שמים לב אליהם. בהחלט מצאתי את עצמי שואלת את הילדים שאלות לא -מהר 
פר חדש שמגיע דרך הפרויקט. איזה דבר נהדר זה, הקטנה שלי כל כך מתרגשת עם כל ס תגובות. זה מבורך. 

ילד  כל בעולם שכל כולו מסכים לגרום, לילד להתרגש ככה מספר במתנה. ואני בטוחה שהיא לא יוצאת דופן. 
כולי תקווה שהספרים  גם כל ספר. פרויקט שמשלב ביניהם ראוי לכל תמיכה והערכה. הוא עולם ומלואו וכך

(ג.מ, מושב  המון תודה על כל ההשקעה במפעל המבורך הזה". מעוטות יכולת. ממשפחות מגיעים גם לילדים
 )2012ינואר  לכיש 

"שלום רב, אני אמא לילדים בגן חובה וטרום חובה. אנחנו מאד נהנים מהספרים שמחולקים לילדים בגנים מידי 
דיי נהנים מחווית קריאה חודש. רציתי להודות לכם ולברך אתכם על פרויקט חשוב ומשמעותי זה. אין ספק שיל

 )2011ראות ג. (דצמבר  מסוג אחר ונקשרים יותר לספרים. תבורכו, תודה רבה".

"ברצוני לומר תודה רבה על הספרים ועל התוכנית המבורכת. הספרים משמחים אותנו מאוד מעשירים אותנו 
 )2011נירית אמא של אדר (דצמבר  ומפתחים דיון ושיחה. תודה וישר כח".

רולד גרינספון, האורחים המכובדים ולך גברת גלינה פרומן היקרה שבוע טוב ומבורך! הייתה לי הזכות "למר ה
והיה לי הכבוד לארח אתכם בגננו החמים."רבי אומר: איזו היא דרך ישרה שיבור (שיבחר) לו האדם? כל שהיא 

תרומה הגדולה שלכם לילדי תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" (פרקי אבות ב', א'). אני נפעמת לנוכח ה
אלא תרומה שעולה ברבדים שונים: בגן, בין -ישראל המדהימים. התרומה אינה מתחילה ומסתיימת ב'ספר'

זוהי תפארת לעושיה... ולאדם...ריגש אותי מר הרולד עם נימוסיו  -חברים, בבית, במשפחה ובכלל בחיי הקהילה 
בחנו כל פרט ופרט בהבנה ובאהבה ועליו אמר הרמב"ם " תכלית ונועם הליכותיו, עם עיניו הטובות והסקרניות ש

איש חכם וטוב...". רציתי לחבק אתכם בחיבוק גדול ואוהב ולחיבוק זה מצטרפים צוות הגן,  -העולם וכל אשר בו 
ילדי הגן שביקוריכם בגננו נטע בליבם משמעות הנתינה מהי. יקירה גננו  -הורי הגן ואחרונים חביבים ואהובים 

הורי  צוות הגן, תוח בפניכם תמיד ולעולם... נשמח לארח אתכם נגעתם בלב כולנו ! אוהבים ומוקירים:פ
 ."ולינדה 'נחליאלי' ילדי גן הילדים,

"לכבוד מנהל המפעל החשוב : ספרית פיג'מה! התרגשתי מאוד לגלות שהגן של ביתי הצטרף לפרויקט יחודי 
לכם מקרב לב! תבורכו מפי עליון בשנה טובה ומתוקה ותצליחו זה.החשיבות של הפרויקט עצומה ואני מודה 

 בתשבע יוסיפון. להפיץ את אהבת המילה הכתובה! אין כמוכם!"

על הפרוייקט הנהדר שלכם. זאת כבר השנה השניה שהגן "שלנו" שותף לפרוייקט וכמו שכתוב באיגרת  "תודה
שנבחרו בקפידה, ההוראות בתחילת כל ספר, הספרים אכן מייצרים רגעי קסם. תודה על הסיפורים  -שלכם 

ליאור ואלדד ון  אופיר,עילי, ההקפדה על איכות הספרים וההנאה שאנחנו מקבלים מכל אלו יחד. עלו והצליחו!"
 קרפלד.

"על ספריית פיג'מה שמעתי לראשונה בתחילת השנה, בגן הילדים של בתי בישוב "פסגות". את הספר הראשון 
ילדיי ואני, והקראתי את הסיפור. דיברתי עם בעלי  4נו לביתנו בהתרגשות רבה. ישבנו, ("חיוך של נסיך") קבל

אח"כ על הפרויקט, ואמרנו לעצמינו, שהרעיון כ"כ מופלא, שמדהים שלא חשבו עליו קודם. היוזמה מקסימה, 
ר הנהדר היא מחברת את המשפחה ויוצרת רגעים קסומים, ואני מודה לכולכם, כל השותפים לעשייה, על דב

 אירית סופר, פסג"ה בנימין בית אל, פסגות. שהבאתם לנו".



"בעידן של טלוויזיה ומדיה אלקטרונית ודיגיטלית, נחמד היה לראות את ילדנו מחכים לספר שמגיע אחת 
ילדנו נהנו מאוד לקבל את הספרים המוכרים יותר והמוכרים פחות, את הקלאסיקות של ספרות הילדים  לחודש.

יקות הקשורות לתרבות היהודית. ההורים והילדים מוקירים את העבודה הרבה והמושקעת שצוות ואת הקלאס
המשחקים, השיחות, השירים וההפעלות.  –הגן עשה עם הילדים עם קבלת הספר לגן ועד לקיחתו הביתה 

וד חיד הילדים הכירו את הספר ברבדים שונים מעבודתם הרבה בגן, והמשיכו עם הכרתו והעמקתו בבית.
כבוד לאחר, "והדרת פני זקן", סובלנות וקבלת השונה, "מצוות ביקור  –הערכים המנחים בחברה הישראלית 

חולים", עזרה לזולת ועוד הרבה ערכים שנלמדו בגן בעקבות החשיפה לספרים, והפכו להיות חלק מהשיח 
 –מחוויית הספר  ההתרגשות הרבה המשפחתי בעקבות הספרים שהגיעו הביתה ונשארו על מדף הספרים.

הדפדוף המשותף, ההקראה, השיחה במהלך ובסיום ההקראה העצימו את החוויה המשותפת של הקריאה 
אין ספק, שספר הינו נדבך חשוב בתרבות שלנו, והיכולת לגרום לילדים מגיל הגן לאהוב,  ואהבת הטקסט הכתוב.

אנו מודים על  ם הנהנים מחוויית הקריאה.לכבד, לחשוב וליהנות מהספר הינם חשובים להפיכתם לילדים בוגרי
 )5/11יוקנעם  (הורי גן תמר, הזכות שניתנה לילדנו לקחת חלק מפרוייקט חשוב שהעשיר את עולם ילדינו."

"רציתי לשבח את הפרויקט המדהים, זוהי תרומה אדירה לשפה העברית, לתרבות ולמורשת העם היהודי. 
ילד ובין הילדים -ירים, מעצימים ומחזקים את הקשר בין הורהבחירת הספרים ודפי ההנחיה להורים, מעש

 )5/11(אמא של שירה ונועם גן תל"י תלמים רעננה  וההורים לעם ישראל ולמורשתו. יישר כח !"

מזה כמה חודשים שאנו מקבלים  "בתי, רובי, הולכת לגן בצוחר שלשמחתי שותף בפרוייקט ספריית פיג'מה.
י להתפעם יותר מהפרויקט. מצאתי את עצמי מספרת בהתלהבות על הפרויקט ספרים מהגן וכל ספר גורם ל

לחברים ואנשים רבים. אין ספק שגם אם הייתי מבלה יום שלם בחנות ספרים לא הייתי מוצאת כ"כ הרבה ספרים 
מלאים בטעם וחכמה, ועצם היותם בעלי זיקה ליהדות מעניקה להם ערך מוסף. למרות שאיני דתייה ערך היהדות 
חשוב ביותר בעיני, והספרים מאפשרים להעביר את היסודות בהומור ובחן שאין כמותם. תבורכו על הבחירות. 
זהו פרויקט מיוחד במינו והייתי חייבת לשתף אתכם בהרגשתי! הלוואי ותמשיכו גם בשנים הבאות. מודה 

 )3/11(מאיה מור חי, אמא של רובי, גן פשוש, צוחר, מועצה אזורית אשכול,  לכם."

"ספריית פיג'מה היא פרוייקט מבורך וחשוב מאוד, החושף ילדים בגיל הרך לספרים חינוכיים... הקראת הספר 
ידי הגננת תורמת ללימוד דרך הבנת הנשמע והדיון שמתקיים בעקבות הסיפורים מעשיר את הילדים מבחינת -על

ספר שקיבל, כולל שם הספר והעלילה,  החשיבה, השפה, קיום דיאלוג, תקשורת נכונה. בני סיפר לי אודות כל
ולאחר מכן ניהלנו יחד שיחה הקשורה לספר... הספרים הוצאו לאור בכריכה רכה, שזה ידידותי לסביבה ונוגע 
בנושא "המחזור" שהילדים למדו השנה בגן. זו דוגמא מצויינת עבורם כיצד ניתן לשמור על הארץ שבה אנו 

ושבת שבזכותו גם ילדים שאין ברשותם ספרים בבית בכל זאת נחשפים אני גאה על קיום הפרוייקט וח חיים.
 )3/11(גלית ירון, נציגת ההורים בגן פרפר נחמד, עכו,  לספרים ויוצרים לעצמם מעין "ספריית פיג'מה קטנה".

"לכבוד מנהל המפעל החשוב: ספרית פיג'מה! התרגשתי מאוד לגלות שהגן של ביתי הצטרף לפרויקט יחודי 
יבות של הפרויקט עצומה ואני מודה לכם מקרב לב! תבורכו מפי עליון בשנה טובה ומתוקה ותצליחו זה.החש

 )11/11(בתשבע יוסיפון,  להפיץ את אהבת המילה הכתובה! אין כמוכם!"

זאת כבר השנה השניה שהגן "שלנו" שותף לפרוייקט וכמו שכתוב באיגרת  -"תודה על הפרוייקט הנהדר שלכם 
ם אכן מייצרים רגעי קסם. תודה על הסיפורים שנבחרו בקפידה, ההוראות בתחילת כל ספר, הספרי -שלכם 

(אופיר, עילי, ליאור ואלדד  ההקפדה על איכות הספרים וההנאה שאנחנו מקבלים מכל אלו יחד. עלו והצליחו!"
 )11/11ון קרפלד, 

בישוב "פסגות". את הספר הראשון "על ספריית פיג'מה שמעתי לראשונה בתחילת השנה, בגן הילדים של בתי 
ילדיי ואני, והקראתי את הסיפור. דיברתי עם בעלי  4("חיוך של נסיך") קבלנו לביתנו בהתרגשות רבה. ישבנו, 

אח"כ על הפרויקט, ואמרנו לעצמינו, שהרעיון כ"כ מופלא, שמדהים שלא חשבו עליו קודם. היוזמה מקסימה, 
קסומים, ואני מודה לכולכם, כל השותפים לעשייה, על דבר הנהדר היא מחברת את המשפחה ויוצרת רגעים 

 )11/11(אירית סופר, פסג"ה בנימין בית אל, פסגות, שהבאתם לנו".



"ברצוני להודות לכם על הפרוייקט ובמיוחד על הספר האחרון "אגדת גשר". ביתי התחברה אליו מאוד. בילינו 
(רביד, הורה לילדה  ם מהווי הגן. תודה על פרוייקט נפלא."את אחר הצהריים בבניית גשרים ובסיפורים דומי

 )2/11בגן אלון, מושב תמרת בעמק יזרעאל, 

"הנני מעונינת להביע את הערכתנו לפרויקט של ספרית פיג'מה. הספרים מעניקים הרבה שמחה ופעילות 
תודה רבה לכל  ות בהמשך.משותפת בין הורים וילדים, כמו כן בגן יש פינה שמוקדשת לכל היצירות ונשלח תמונ

(סיגל, אם  מי שעוסק במלאכה המקודשת הזו ויישר כוח מגן נטועה, הגננת מיכל רובין והסייעת שוש אלימלך."
  )12/10לילדים בגן מושב נטועה, מעלה יוסף, 

מיצג של הסיפור המעיל של  "הפעילות שבחרנו בביתנו היא להכין משפחת ונטורה מספרת על המיצג שבנו:
חיליק. עברה  -אוריה, ואבא של הראל  –בהכנת המיצג השתתפו כל בני הבית, כולל אחותה של הראל  יוסף.

(גלית, אמא של הראל  כן ירבו סיפורים כאלה מחנכים ומלמדים." עלינו שבת מדהימה במלאכת ההכנה.
 ובחרו בקהילה לכיש כאן לצפייה בתמונות של המיצג לחצו )11.10ית, נהורה, חבל לכיש, ונטורה, גן ז (בת)

"רציתי להודות ולהביע את התרגשותי הכנה ושמחתי הרבה מפרויקט ספריית פיג'מה... גם ברגעים קשים 
אנחנו עם הספר ויש כאלה שלאט לאט  תי על הזכות לרכוש ולהקריא לילדי סיפורים...כלכלית מעולם לא ויתר

מוותרים על המילה הכתובה לטובת המחשב... מי יתן ונזכה לרגעים שמחים של נחת מקריאת הסיפורים שאתם 
 ) 11/10טעמים בכפר,  (תמר אלירז, אמא של שירה, שולחים לנו!!"

מסגרתו כל אמא דאגה לקשט את התיק ונהנינו מהרצאה ושיח מרתק על "הערב התקיים ערב אמהות בגן ב 
חשיבותם של הספרים בחיי הילדים... ברצוני להודות על פרויקט מבורך, חינוכי, חוויתי ותורם לילדי ישראל... 

ט. השילוב בין פרויקט מוצלח לצוות מעניק ואכפתי בגן מביא לחוויה מעשירה בכל בית שזכה להיות חלק מהפרויק
(רינת , אמא של אריאל, גן  ומי ייתן וירבו יוזמות מבורכות כאלה במחוזותינו ונצדיק את שמנו כ'עם הספר'."

  )11/10רעות, בר יוחאי 

לאלו   "ברצוני להודות לקרן הרולד גרינספון ... המבינה את חשיבות הקניית הרגלי הקריאה ועל אחת כמה וכמה
אני  חד בדור הקידמה שמחשב וטלויזיה הינם הגירויים השולטים בחייהם.המשמרים את הערכים היהודיים, במיו

רואה חשיבות גדולה לכך שקריית מלאכי נבחרה גם לפרויקט זה מכיון שישנם משפחות שלא מסוגלות לרכוש 
ספר קריאה מתוך מצוקה כלכלית וכאלה שמחוסר מודעות לחשיבות הקריאה. זהו צעד מלא כל טוב: משמח את 

(ימית אמא של נאור מגן לילך בקרית  כח."–והילדים,מעודד לקריאה ומעשיר את השפה. יישר המשפחות 
 )11/10מלאכי, 

"שמעתי לראשונה על תוכניתכם המופלאה באסיפת ההורים בתחילת השנה. רציתי לומר תודה על יוזמה ברוכה, 
גן בישראל, כדי שכולם יוכלו להחכים, על פעילות חשובה לילדים, להורים ועל עידוד הקריאה. מי יתן ותגיעו לכל 

(לימור, אמא של ירדן שנהנית יום יום בגן ברקן באילת עם הגננת ללמוד, לאגור ספרים על המדף ולהנות"
 )10/10המדהימה שרה חדד 

ועם קדיה  על מסע נוסטלגי למחוזותיהם של הסבים והסבתות שלנו יחד עם "המעיל המופלא של יוסף" "תודה
  מולודובסקי.

על הכירות עם שכנות מופלאה באגדת גשר. תודה על שהובלתם אותנו לעוד מחוזות  על מסע לתוך הלב עם אוגי,
תודה על שפתחתם  אליהם הגענו בזכות הקריאה בספרי ספריית פיג'מה. -גאוגרפיים ורגשיים רבים ומגוונים

פרותית, רגשית ומשפחתית מופלאה יחד בזכותכם זכינו לחוויה ס בפנינו ובפני ילדינו צוהר לאוצרות תרבותינו.
 )6/10(הורי גן מירב, תל"י  עם ילדינו."

"עידוד הילדים לקריאה הוא אחד הדברים הנפלאים, החינוכיים והערכיים. העובדה שמעודדים את הילדים 
לקריאה גם במרכז הלמידה ועצם זה שהיא מקבלת את הספרים אליה הביתה ותהיה לה סדרה של ספרים בסוף 

בקשר  וחייבה אותי להרתם. הספרים שאנו קוראים עם שילת, מסייעים לי ולאשתי  ת הלימודים, ריגשה אותישנ

http://pjisrael.org/gallery.aspx?id=24
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שאלות הנחיה  כמו כן מסייע לנו לזהות רגישויות שונות אצלה בעזרת הקריאה המשותפת. שלנו עם שילת.
ת רוכשת הוא עשיר אוצר המילים ששיל בהקדמה, מה לשאול? איך לקרוא? מה רמת ההתענינות של שילת?

כתוצאה מהקריאה של הספרים לבד או יחד איתנו. אצל שילת זה מעלה את רמת הביטחון, והמוטיבציה איך 
  לשאול, לנסות לקרוא לבד את הסיפור ואף לספר את הסיפור בע"פ לאחרים או לנו.

לדים להשגיות לערכים, יישר כח. המשיכו במלאכת הקודש לחנך את הי -כל שנותר לי להגיד לכם אנשים יקרים 
 )12/09(דניאל אבא של שילת, מרכז בית ציפורה, אשקלון   מוסר."

  
"אנחנו מאד מודים לכם על הפרוייקט המבורך של "ספריית פיג'מה". אבישג נהנית לקבל את הספרים והיא 
מביאה אותם הבייתה מלאת התרגשות וציפייה. גם אנחנו, כל המשפחה, מתרגשים ועוד באותו היום אנחנו 

ה על הערכים והמנהגים, יושבים יחד לקרוא את הסיפורים היפים ונהנים יחד מההפעלות המוצעות. מעבר לשיח
שזה כמובן מאד חשוב, אנחנו מוצאים את "שעת הסיפור המשפחתית" כזמן איכות של כולנו, בה אנחנו מקריאים, 

(ההורים והאחים של אבישג, גן ורד, בית השיטה,   מקשיבים, משוחחים ולומדים והכל בחוויה שכולה הנאה"
 )12/09מועצה אזורית גלבוע 

 
ומאוד שמחתי באופן אישי שגן אשר נמצא בשכונה הדרומית לקח חלק בפרויקט הזה, ואני  "אני אמא של אילי

מקווה שגם בהמשך ניקח חלק בעוד מספר פרויקטים מעניניים אפילו בבתי הספר אשר נמצאים באזורנו, הרבה 
  ) 10/09(אמא של אילי, גן מורן נצרת עילית  תודות"

  
גרתה קיבלו הילדים את הספר השני. ההורים והילדים הוזמנו לערב "בגן חצב נערכה מסיבת הפיג'מות במס

בתחילת הערב, כל הורה  שמיכות, מחצלות ובובות פרווה לחיבוק. פיג'מות בלבוש פיג'מתי שכלל גם נעלי בית,
וילד גזרו ירח בסיוע מדבקות וצבעי פנדה על מנת להדגים את צורת הירח מתחילת החודש ועד סופו. אחר כך, 

ים שרו כל אחד בשפתו שירי ערש. גן "חצב" הוא גן של קיבוץ גלויות והילדים שרו שירי ערש באנגלית, ההור
צרפתית, ספרדית ויפנית. לובה אף העניקה לנו סולו של שיר ערש ברוסית. לאחר מכן, הילדים התכרבלו זה 

השני בסדרת "ספרי  לצד זה יחד עם ההורים. לובה קראה מהספר "אוגי" אותו גם קיבלו הילדים כספר
 )10/09(ערן וקרן מגור בשם הורי גן תל"י חצב, רעננה  הפיג'מה". 

  

  

 גננות אומרות תודה

(שאף החזירו אותי אחורה רחוק  כל כך חשובים עם מגוון של ערכים "ספריית פיג'מה הוסיפה לגן הרבה סיפורים
תי מחדש, ואיתו ניסיתי לרגש את הילדים. כל ספר ריגש או  בשנים, לסיפורים שאמי סיפרה בע"פ בילדותי).

בפעילויות בגן הכנתי דפי שאלון למשפחות הילדים, המחזנו את   מקסים. לתוכן הספרים, הם מאויירים בנוסף
זוהי זכות גדולה לקבל את   אחד הסיפורים, הכנו מרק בעקבות סיפור, והיו שני ספרים שנתתי ללא כל משימה.

עופרה קשאני, גננת גן סחלב  תודה גדולה."  ועל כך מגיעה   לילדים ולצוות גן,פרוייקט "ספריית פיג'מה" ל
 )2012(מאי  תקווה-בפתח

"לכל העוסקים במלאכה של ספריית פיג'מה, השלום והברכה. ברצוני פשוט להודות לכם מקרב לב על המתנה  
הילדים בגננו מחכים בקוצר רוח לספר הבא, בכל פעם מחדש. כיוון שלא תיעדנו פעילויות שונות  הנפלאה הזאת!



חדש, סביב פתיחת הקופסה, בהקשר של הספרים, אוכל רק לספר על החוויה הגדולה של פגישה, כל פעם מ
הוצאת הספר החדש, וקריאת ההתפעלות הציבורית. יש מהספרים שהקראנו בגן מספר פעמים, כמו 'השפה 

יש מהספרים, כמו 'צילה    גן.-כתבנו אותן והכנו מילון  המון מילים חדשות.  אחר כך המצאנו המיוחדת של אורי'. 
רק אחר כך הקראנו  השארתי את המתח בשיאו.... להמשך בבית. וגילה', שהקראתי רק כמה עמודים ראשונים, ו

אני מבקשת  נפלא ממש!  הילדים חזרו עם חוויה משפחתית וסיפורים על הסבתות שלהם. את הספר בגן. 
גן הדסים,  תמר שורק, חלק אהבתי יותר וחלק עוד יותר.... יישר כוח גדול!  להודות מקרב לב על הספרים כולם.

 )2012(מאי  .יםקיבוץ חפץ חי

  
הם שמחים לספר  . ההורים בגן שמחים לקבל את הספרים.גננת בחוות גלעד שבשומרון גילת מעתוק "שמי

הילדים נהנים מאוד לקבל את הספרים ונאמר בגן שכל ספר  לילדיהם את המסר ואת הסיפורים המעניינים. 
 ."משפחת חוות גלעד ומק הלב,תודה רבה מע שנזכה תמיד!!!  אשריינו שזכינו.   מיוחד במינו .

  

"ראשית, ברצוני להודות על הזכות שניתנה לי כגננת ולכל  כותבת לנו הגננת מאיה דקל מגן נוף בפתח תקווה:
כל  ספריית הגן חשובה מאוד לילדי הגן ותורמת במובנים רבים. ב  ילדי הגן שלי להשתתף בתוכנית נפלאה כזו.

זו חגיגה שלמה: הם נרגשים, מתלהבים ומצפים לספר הבא. הם   ילדיםפעם שמגיע ארגז הספרים לגן עבור ה
 חשים שזו מתנה מיוחדת עבורם.
כל ספר שמגיע לגן אני מחלקת לילדים, הם יושבים בספריית הגן, מעיינים בספר, רושמים את שמם, מתבוננים 

מקריאה לילדים את  לאחר מכן אני חשוב לי לתת להם את התחושה שהספר עבורם והוא שלהם. -בתמונות 
הסיפור, אנו משוחחים עליו, מבררים מהו מוסר ההשכל, מדברים על הדמויות בסיפור וכו' וממשיכים לפעילות 

 )2012(מרץ  בעקבות הסיפור".

 
, מועצה אזורית מטה בנימין: "בקיץ האחרון ביקרתי בני דליה בסון, גננת גן סנונית בישוב עלמון מספרת

ליפורניה. הם סיפרו לי עד כמה הקהילה היהודית פעילה ואיזה פעילויות יפות נעשות משפחה בסאן דיאגו שבק
. אני PJLibrary -במסגרת הקהילה. בעודנו מדברים נקש הדוור על הדלת והביא להם חבילה עם ספר לילדים מ

אשונה מוכרחה להודות שממש קינאתי! חודש אחרי שחזרתי לארץ כשהגעתי ליום ההערכות לגננות שמעתי לר
על תכנית ספריית פיג'מה בישראל, ושמחתי מאוד לדעת שיש בארץ תכנית מקבילה לזו שבארצות הברית, 
ושאנו נשתתף בה. אני מאוד שמחה ומאוד מרוצה מהתכנית. אני גננת כבר שלושים שנה ואין לי ספק שזו אחת 

 התוכניות המוצלחות ביותר שיש בארץ."

  
מועצה איזורית מטה בנימין: "שלום לכם.כל הכבוד על האירגון ,  ,שוב אלוןבתיה צדוק מגן אלונים בי כותבת

סיפורים מעולים ורובם לא מוכרים לילדי הגן, יישר כח.תודה רבה בשם הילדים  הכל מתקתק כמו שעון,
 )2012בתיה." (מרץ  וההורים,

ל פרויקט סיפריית "תודה רבה לכם על הספרים ובכלל על כ :ענת בן דהן גננת גן ארז בנהריה כותבת
 )2012(מרץ  שיהיה לכם חג פורים שמח." הילדים וכל צוות הגן נהנה מקריאת הספרים והמחזתם.  פיג'מה.



: "ישר כוח על היוזמה המבורכת והכה משמעותית עבור אסנת חוכימה, גננת גן פעמונית בנתניה כותבת לנו
לספרים וכל ספר שניתן זה פשוט "חגיגה" עבורם. ילדי הגן כה מצפים  תבורכו על תרומתכם הרבה.  ילדי הגן.

 )2012אוסנת חוכימה". (מרץ  בהערכה רבה,

  

פיג'מה". אציין שההורים בגני  מברכת על הפרוייקט הנפלא "ספרית  מירה אבירם גננת בגן ברקן ב' "אני,
לפני הקריאה שיחה  לפני קבלת הספר:  בגן אנו עושים הכנה מחכים מידי חודש לספר הבא וגם הילדים כמובן.

בהתייחסות  הקריאה, פעילות מתאימה שבאה לידי ביטוי בשיחה מסכמת, בשאילת שאלות, מקדימה, לאחר
  בצורה יותר מוחשית. למילים חדשות ומילים מתחרזות. בודקים אפשרות להמחזה ולהטמעת הסיפור

 )2012יישר כוח ממני! בהוקרה, מירה אבירם." (מרץ 

 :ן, גננת גן נרקיס בקיבוץ רוחמהאורלי ב כותבת לנו 

כל ילד/ה  ביותר בספר. מאוד מהספרים, מטקס פתיחת הקופסא, מהעיון הראשוני והמרגש "בגן שלנו נהנים 
לפי התמונות על הכריכה, לפי  בתורו/ה ניגשים להוציא ספר מהאריזה פותחים, מנסים לפענח את שם הספר

חוויה מופלאה  אני מקריאה והילדים מעבירים דפים בהתאם .מחזיקים את הספר,   האותיות, המילים ועוד.
וקסומה, אליה הילדים מצפים בכל חודש בחודשו.תודה רבה על ההזדמנות שניתנה לנו להיות חלק מהתוכנית 
 "ספריית פיג'מה" !!!

הגננות אורלי ורחל המשלימה והצוות המחנך אתי  ילדי גן נרקיס בקיבוץ רוחמה,מחכים להמשך,
 ).2012פברואר ( וענבר"

"הנני גננת בגן איילות בעיר אשדוד, הנהנית מאוד השנה מתרומתה הנדיבה של ספרית הפיג׳מות לילדי גני, 
מבחינת העשרה ספרותית ובעיקר ערכית, בעזרת התכנים המופלאים המוגשים לילדים דרך הספרים 

שנים, אני כגננת הרואה  3-4ם בגילאי בספריתכם.ברצוני לציין כי על אף גילם הרך של ילדי גני, המכיל ילדי
בתפקידי קודם כל כדמות חינוכית שיש בידה וביכולתה להשפיע על חינוכם ועיצוב אישיותם וערכיהם של הילדים, 
ופועלת בנושא חינוך לערכים להתחשבות בזולת ולכבוד, נהנית מאוד לגלות כי כל סיפור פותח עוד צוהר להקניה 

ו פתגם נלמד בגן הבא לידי ביטוי גם בסיפורים של ספרית הפיג׳מות, ובעזרת העבודה חווייתית ומהנה של ערך א
על הסיפורים גם בגן וגם דרך עידוד קריאתם ושליחת תוצרים של עבודות יצירה שההורים והילדים עושים יחד 

ת לגן. נעים בבית בעקבות קריאת הסיפורים מתחדדים המסרים החינוכיים ערכיים, ויש המשכיות מפרה בין הבי
לראות את שמחתם של הילדים וההורים בקבלת ספר נוסף לספריה הביתית, כשלמעשה אנו מעבירים בכך 
מורשת ערכית לכל באי הבית הזוכים לעיין ולקרוא בספר ולא רק לילדיי הגן. מי יתן ונזכה יחד בעוד פרוייקטים 

ם ומתחשבים יותר בחברה ונצא כולנו נשכרים, מבורכים כאלה שיסייעו לנו לעצב דור של ילדים ערכיים, נבוני
 )2012פברואר  -  (סולי מלכה, מנהלת הגן אמן! יישר כוח"

 
"ברצוני להודות לכם בשם ילדי הגן וההורים על הפרוייקט המבורך הזה. חלק גדול מילדי הגן זוכה לספר חדש 

ם מרתקים. ההורים מספרים על זמן כל חודש מאחר ובביתם אין ספרים. גם ההורים נחשפים כמו ילדיהם לספרי
איכות שמזדמן להם עם הילדים בזמן הקראת הסיפור בבית. הילדים מחכים כל חודש בקוצר רוח לפתיחת 

 )2012פברואר  -(נגה, מנהלת גן נורית, לוד  חבילת הספרים ולעיון בהם."



 
ממש כפי שקוראים בבית הכנסת  אנחנו קוראים את הספר בגן "אנחנו בגן מאוד נהנים מתכנית ספריית פיג'מה.

תודה על התכנית  הילדים מקבלים את הספר הביתה. –לאחר הקראת הסיפור  כל ילד מחזיק את הספר שלו. -
  )2012ינואר  -, רחובות 28גן  (מירב רוזנמן, מנהלת המבורכת!!"

  

. ספרתי בן ציון והסביבון הראשון רציתי לספר שמאוד נהנתי מהספר "לאחראים על תכנית ספרית פיג'מה שלום!
לילדים את הסיפור מבלי שהיכרתי אותו. כשהגעתי לתמונה של אליעזר בן יהודה, הראתי להם אותה וסיפרתי 
שהוא ממציא השפה העברית. אני בעצמי התרגשתי מאוד מהסיפור והרגשתי שגם הם נרגשים וסקרנים. במפגש 

רי הסיפור. זו היתה חוויה מדהימה. אחרי חנוכה שאלתי למי לאחר מכן חילקתי את הספרים ועקבנו יחד אח
סיפרו שוב את הסיפור? והרבה מאוד ילדים אמרו שסיפרו להם. (אפילו יותר מפעם אחת) אני מודה לכם על 

 )2011דצמבר  - (כלנית דדון, מנהלת גן הזית, אור עקיבא פרויקט מקסים זה".

אצלנו בכל פעם מחכים  י הגנים בכלל וילדיי גני דביר ב"ש בפרט.על עמלכם הרב למען ילד "יישר כוח גדול!!!
אנו קוראים עם הילדים והם גם מגיעים עם ידע מהבית, דבר  ומצפים לספר הבא ההורים והילדים כאחד...

הורים  -המוכיח לנו שהם אכן מיישמים את הרעיון לקרוא ולהעשיר את עולמו של הילד וליצור זמן איכות משותף 
 )2011נובמבר  באר שבע, אושרית שלי, -(צוות גן דביר  ..."וילדים

הספרים נשלחו  "מבקשת להודות לכם בחום בשם כל ילדי הגן השיקומי, הצוות וההורים על התיקים והספרים.
-אסנת הר ו... אנחנו כבר ממתינים לספר הבא.." לבתי הילדים והתקבלו בהתרגשות ובשמחה גדולה

כיתות גן לילדים בגילאי  9הוא אשכול גנים של -("הגן השיקומי" )10/11(  ", ירושליםמנהלת "הגן השיקומי לב,
 עם נכויות מוטוריות ובעיות שפה מורכבות) 3-6

"ספריית פיג'מה היא יזמה מבורכת, בעקבותיה ילדי הגן העשירו את שפתם ונפגשו עם סוגיות ערכיות שונות 
בגן דיונים על נושאים ערכיים כמו עזרה לזולת, "ואהבת לרעך  הרלוונטיות לגיל הרך. בעקבות התכנית ערכנו

כמוך", שמירה על הקיים, יצירתיות בפתרון בעיות. כל ספר חגיגה לילדים וגם להורים, שהם שותפים פעילים 
בהקראת הספרים, בסדנאות ובפעילויות שונות. מספר פעמים בשנה ילדי הגן וההורים עבדו בשיתוף פעולה 

סביב ספר מספריית פיג'מה. יוזמה זו תורמת רבות לכל ילד ומרכזת את כל הקהילה סביב ספרים בערב משותף 
 )3/11עכו,  (סופי באיירסקי גננת גן "פרפר נחמד", וסביב "ערכו לחיים של הספר".

"בזכות ספריית פיג'מה, הילדים נחשפו לסיפורים שלא הכירו. הסיפורים קרבו לבבות וגרמו לילדים לפתוח את 
מרגש אותי מאד  הורים משתפים אותי בכך שילדהם מעוניינים שיקריאו להם את הספרים. ליבם אחד לשני.

שכמה ילדים חסרי יכולת הקימו ספרייה בבית, בזכות ספריית פיג'מה. מבחינתי, הספרים העשירו את עבודתי 
(ענבר דדו, גננת גן  "תודה רבה. והפעילויות המוצעות שימשו אותי להעברת הסיפור בצורה טובה יותר.

 )3/11עכו,   האורן,

"הפרויקט מדהים וחשיבותו רבה. אמנם באוכלוסית הקיבוץ לא חסרים ספרים אך התכנית חשובה עבורנו, הן 
לפני שסיפרתי חשבתי איך ומה אני רוצה להעביר  -בגלל הנושאים והן בגלל העבודה שזה גרם לי כגננת לעשות 

כמו כן היה שיתוף פעולה מדהים מצד ההורים והיה להם חשוב לשתף  ימו לב.ואל מה אני רוצה שהילדים יש
אני בטוחה שהמשך  אותנו בגן בסיפורי היסטוריה משפחתית ובמחשבות ושיחות שהיו להם עם הילדים.



(אדריאנה גרליץ, גן פעמון, קיבוץ געתון, מטה  תודה אדריאנה." הפרויקט אינו זול אך בעיני הוא כדאי וחשוב.
 )3/11ר, אש

 
אנו עובדים על נושא שנת השפה העברית עם דגש מיוחד  "אין לכם מושג כמה אושר ונחת אתם מסבים לגננו.

ממחיזים,  -על ספריית פיג'מה. אני מספרת את הסיפורים ובכל יום אנו עושים פעילות שונה בעקבות הסיפורים 
ל סבתא" ערכנו סדנא של צמר ויצרנו בובות, מציירים או מפסלים בפלסטלינה. בעקבות הספר "מסרגות הפלא ש

משתמשים בעותקים של ספריית הגן כדי 'לספר'  הילדים והתוצרים היו מרהיבים ביופיים. -עננים ,עצים 
הם מעתיקים  -את הסיפור על פי התמונות או הזיכרון. יש לנו גם קלסר מיוחד בו שמורים ציורי הילדים  לחבריהם

מקרב לב  ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה ולומר ת החלק שאהבו בסיפור.שם הסיפור ומציירים א את
כל כך יפה לחוויות מעשירות ומפתחות עבור הילדים וההורים, תמשיכו לשלוח לנו רעיונות  תודה על הזדמנות

 )2/11(לירית מדר, גן מיתרים, באר שבע,  לפעילות בעקבות ספרים שתמיד מרחיבים לנו את מאגר היצירה."

החוויה של ישיבה  "בשם ההורים ובראש ובראשונה בשם הילדים: תודה ענקית על הפרוייקט הנפלא שלכם.
בקבוצה, הקשבה לסיפור בו זמנית עם דפדוף עצמאי של כל ילד בספרו האישי היא ייחודית ומזמנת לנו משהו 

  )12/10(כרמית רובינשטיין, גן ניצנים, עצמון, משגב,  אחר וחדש. תודה."

הילדים בגני נירגשים בכל פעם שמגיע ספר חדש ואני נותנת לספר "במה" ביום בו הוא הגיע. לדעתי מפעל "
(אתי  לספר שמקבלים נותנים מקום של כבוד." חלוקת הספרים חיובי ביותר גם בישוב שלי שבו לכולם יש הכל.

 )12/10עמק יזרעאל  גן רימון גבעת אלה, בן סימון.

רבה ויישר כוח על הספרים ועל שהנכם משקיעים בילדים כקוראים צעירים. ילדי גן "גפן"  "לספריית פיג'מה תודה
אילת והצוות רוצים להודות לכם על הספרים היפים שקיבלנו ונקבל. אנחנו אוהבים לשמוע ולקרוא ספרים ונהנים 

 )11/10(גיטל פינר, גן גפן, אילת,  אנחנו מפעילויות משותפות להורים וילדים."

צוני להודות לכולכם על החשיבה הרבה מאחורי שליחת הספרים והתאמת התוכן הסיפורי לתוכן הנלמד בר“ 
בגן. מחמם את הלב כמה הנתינה של הספר מועילה ומשמחת את הילדים וההורים כאחד. ישר כח! וכמובן תודה 

 )11/10שבע, -לירית מדר, גן מיתרים ט, באר( ”רבה מילדי גן מיתרים, ההורים והצוות.

"ברצוני להודות בשמי ובשם הורי הילדים המבקרים בגני בשנה זו, על הזכות שנפלה בחלקנו להיות שותפים  
במפעל נהדר ומעשיר כל כך את הילדים ואת ההורים. יש מספר ילדים שהמצב בביתם לא טוב כל כך, וקבלת 

 )11/10ניות, קרית ביאליק, (בתיה שועי, גן כל ספר במתנה זה לא דבר מובן מאליו... חיזקו ואימצו."
 
 
"ראשית ואחרית, יישר כח גדול על התרומה הגדולה והיוזמה הברוכה. סוף סוף תוכנית ברמה שאפשר וראוי  

יבורכו העוסקים במלאכה וירבו  לגן להתאמץ ולהתחבר אליה. הן מבחינת התכנים והן מזיקתה
 )10/10(אושרת אביטן, גן אפיקי השלום, אופקים  שכמותם!"

"התוכנית פתחה לפני אופקים חדשים שלא התייחסתי אליהם בחיי היום יום. בכל סיפור שאנחנו מספרות בגן 
            )6/10(אסתר חממי, גן תל"י אשקלון  יש ערך, והיום אני מתייחסת לערכים הסמויים בספרים"



לדי כל האוכלוסיות ולילדי החינוך "התוכנית נפלאה, היא הביאה ספרים מצוינים בעלי ערכים ומוסר השכל גבוה לי
בחלק מן הבתים כמעט ואין  המיוחד בפרט. תבורכו והלוואי שתמשיכו להרבה שנים. לדאוג שלכל ילד יהיה ספר.

הלוואי שדבר זה יעודד את ההורים להקריא ולרכוש או להשאיל  ספרים. 9ספרים בספריה, בזכותכם יש להם 
 )6/10טיפולי "אור" בעפולה  (רונית אליהו, גננת גן ספרים בהמשך"

"התוכנית מבורכת, הילדים וההורים מחכים בכל פעם מהספר החדש, מתייחסים להתאמה של הספר לגילאי 
הגן, נהנים מהקריאה המשותפת בבית ומכך שהילדים מבינים את המסרים הסמויים של הסיפור.... יוזמה 

  ) 12/09וע (ציפי פרץ, גננת גן גדיש, מועצה אזורית גלב מבורכת!"

"אני שמחה להיות חלק מהתוכנית המעניינת והמעשירה שלכם. הספרים נבחרו בקפידה והילדים מאוד אוהבים 
מן הילדים עולים חדשים פיתוח אוצר המילים וחווית  80%לשמוע אותם שוב ושוב. אין ספק שבגן כמו שלי, בו 

(איילה קדוסי, גננת  ורת שחשובים לא פחות."הקריאה יש בה ערך מוסף, כמו גם הקירבה לערכי היהדות והמס
 )11/09גן תמר, תל"י, כרמיאל 

  
"תודה רבה על הספר "אוגי", הילדים גילו בו עניין רב, הם שמעו את הסיפור פעמים רבות, ובכל פעם בסקרנות 
רבה. הילדים אף הכניסו לחיי היום יום מילים מהספר. ובכל הזדמנות, משחק או חצר, הם עורכים מעין הצגה 

 )11/09(טליה אנטיזדה, גננת גן אורן, נצרת עילית  על הספר."
  

י רוצה לספר לכם מעט על ההנאה המרובה מהספר הראשון "המעיל המופלא של יוסף" והספר השני " אוגי". "אנ
כשבכל  פעמים  5 - 4הילדים מאוד התלהבו והמשוב מההורים היה טוב. הקראתי את הסיפור "המעיל של יוסף " 

י רוצה להודות לכן בשמי, ובשם פעם התמקדנו על משהו אחר כגון: סיפור, האיור, הכתיבה, הצבעים והמסר. אנ
 )10/09(סילביה לוי, גננת גן תאנה, בעפולה  ילדי הגן וההורים על הפרויקט הניפלא"

  
"התכנסנו כל ילדי גן רימון והוריהם לחגיגת פתיחת הספרייה בגן, הקדשנו את החגיגה לספר "אוגי" שכתבה 

צעדו במצעד הפיג'מות והציגו את "שובבים במיטה". הסופרת נרי אלומה. כל ילדי הגן הגיעו לחגיגה בפיג'מות, 
הזמנו את הסופרת לגן, היא סיפרה את הסיפור לילדים, הם שאלו אותה שאלות מעניינות וזכו לתשובות 
מפתיעות. הענקנו לסופרת עוגת שוקולד ענקית עם תמונה סרוקה של הספר אוגי, לסיום חילקנו את תיק הספר 

(ענת שפירר,  עליה משפטים כיצד לשמור על הספר שהילדים קישטו מבעוד מועד.עם הספר וסימניה מנוילנת ש
 )10/09גננת גן רימון, נצרת עילית 

 
  

אנו עובדים על נושא שנת השפה העברית עם דגש מיוחד  "אין לכם מושג כמה אושר ונחת אתם מסבים לגננו.
ממחיזים,  -על ספריית פיג'מה. אני מספרת את הסיפורים ובכל יום אנו עושים פעילות שונה בעקבות הסיפורים 

כנו סדנא של צמר ויצרנו בובות, מציירים או מפסלים בפלסטלינה. בעקבות הספר "מסרגות הפלא של סבתא" ער
משתמשים בעותקים של ספריית הגן כדי 'לספר'  הילדים והתוצרים היו מרהיבים ביופיים. -עננים ,עצים 

הם מעתיקים  -את הסיפור על פי התמונות או הזיכרון. יש לנו גם קלסר מיוחד בו שמורים ציורי הילדים  לחבריהם
מקרב לב  ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה ולומר בו בסיפור.שם הסיפור ומציירים את החלק שאה את

כל כך יפה לחוויות מעשירות ומפתחות עבור הילדים וההורים, תמשיכו לשלוח לנו רעיונות  תודה על הזדמנות
 )2/11(לירית מדר, גן מיתרים, באר שבע,  לפעילות בעקבות ספרים שתמיד מרחיבים לנו את מאגר היצירה."



החוויה של ישיבה  רים ובראש ובראשונה בשם הילדים: תודה ענקית על הפרוייקט הנפלא שלכם."בשם ההו
בקבוצה, הקשבה לסיפור בו זמנית עם דפדוף עצמאי של כל ילד בספרו האישי היא ייחודית ומזמנת לנו משהו 

  )12/10(כרמית רובינשטיין, גן ניצנים, עצמון, משגב,  אחר וחדש. תודה."

י נירגשים בכל פעם שמגיע ספר חדש ואני נותנת לספר "במה" ביום בו הוא הגיע. לדעתי מפעל "הילדים בגנ
(אתי  לספר שמקבלים נותנים מקום של כבוד." חלוקת הספרים חיובי ביותר גם בישוב שלי שבו לכולם יש הכל.

 )12/10עמק יזרעאל  גן רימון גבעת אלה, בן סימון.

כוח על הספרים ועל שהנכם משקיעים בילדים כקוראים צעירים. ילדי גן "גפן"  "לספריית פיג'מה תודה רבה ויישר
אילת והצוות רוצים להודות לכם על הספרים היפים שקיבלנו ונקבל. אנחנו אוהבים לשמוע ולקרוא ספרים ונהנים 

 )11/10(גיטל פינר, גן גפן, אילת,  אנחנו מפעילויות משותפות להורים וילדים."

ת לכולכם על החשיבה הרבה מאחורי שליחת הספרים והתאמת התוכן הסיפורי לתוכן הנלמד ברצוני להודו“ 
בגן. מחמם את הלב כמה הנתינה של הספר מועילה ומשמחת את הילדים וההורים כאחד. ישר כח! וכמובן תודה 

 )11/10שבע, -לירית מדר, גן מיתרים ט, באר( ”רבה מילדי גן מיתרים, ההורים והצוות.

י להודות בשמי ובשם הורי הילדים המבקרים בגני בשנה זו, על הזכות שנפלה בחלקנו להיות שותפים "ברצונ 
במפעל נהדר ומעשיר כל כך את הילדים ואת ההורים. יש מספר ילדים שהמצב בביתם לא טוב כל כך, וקבלת 

 )11/10ביאליק,  (בתיה שועי, גן כלניות, קרית ספר במתנה זה לא דבר מובן מאליו... חיזקו ואימצו."
 
 
"ראשית ואחרית, יישר כח גדול על התרומה הגדולה והיוזמה הברוכה. סוף סוף תוכנית ברמה שאפשר וראוי  

יבורכו העוסקים במלאכה וירבו  לגן להתאמץ ולהתחבר אליה. הן מבחינת התכנים והן מזיקתה
 )10/10(אושרת אביטן, גן אפיקי השלום, אופקים  שכמותם!"

תחה לפני אופקים חדשים שלא התייחסתי אליהם בחיי היום יום. בכל סיפור שאנחנו מספרות בגן "התוכנית פ
            )6/10(אסתר חממי, גן תל"י אשקלון  יש ערך, והיום אני מתייחסת לערכים הסמויים בספרים"

כלוסיות ולילדי החינוך "התוכנית נפלאה, היא הביאה ספרים מצוינים בעלי ערכים ומוסר השכל גבוה לילדי כל האו
בחלק מן הבתים כמעט ואין  המיוחד בפרט. תבורכו והלוואי שתמשיכו להרבה שנים. לדאוג שלכל ילד יהיה ספר.

הלוואי שדבר זה יעודד את ההורים להקריא ולרכוש או להשאיל  ספרים. 9ספרים בספריה, בזכותכם יש להם 
 )6/10ור" בעפולה (רונית אליהו, גננת גן טיפולי "א ספרים בהמשך"

"התוכנית מבורכת, הילדים וההורים מחכים בכל פעם מהספר החדש, מתייחסים להתאמה של הספר לגילאי 
הגן, נהנים מהקריאה המשותפת בבית ומכך שהילדים מבינים את המסרים הסמויים של הסיפור.... יוזמה 

  ) 12/09(ציפי פרץ, גננת גן גדיש, מועצה אזורית גלבוע  מבורכת!"

"אני שמחה להיות חלק מהתוכנית המעניינת והמעשירה שלכם. הספרים נבחרו בקפידה והילדים מאוד אוהבים 
מן הילדים עולים חדשים פיתוח אוצר המילים וחווית  80%לשמוע אותם שוב ושוב. אין ספק שבגן כמו שלי, בו 

(איילה קדוסי, גננת ערך מוסף, כמו גם הקירבה לערכי היהדות והמסורת שחשובים לא פחות." הקריאה יש בה
 )11/09גן תמר, תל"י, כרמיאל 

  



"תודה רבה על הספר "אוגי", הילדים גילו בו עניין רב, הם שמעו את הסיפור פעמים רבות, ובכל פעם בסקרנות 
ר. ובכל הזדמנות, משחק או חצר, הם עורכים מעין הצגה רבה. הילדים אף הכניסו לחיי היום יום מילים מהספ

 )11/09(טליה אנטיזדה, גננת גן אורן, נצרת עילית  על הספר."
  

"אני רוצה לספר לכם מעט על ההנאה המרובה מהספר הראשון "המעיל המופלא של יוסף" והספר השני " אוגי". 
כשבכל  פעמים  5 - 4הסיפור "המעיל של יוסף "  הילדים מאוד התלהבו והמשוב מההורים היה טוב. הקראתי את

פעם התמקדנו על משהו אחר כגון: סיפור, האיור, הכתיבה, הצבעים והמסר. אני רוצה להודות לכן בשמי, ובשם 
 )10/09(סילביה לוי, גננת גן תאנה, בעפולה  ילדי הגן וההורים על הפרויקט הניפלא"

  
גיגת פתיחת הספרייה בגן, הקדשנו את החגיגה לספר "אוגי" שכתבה "התכנסנו כל ילדי גן רימון והוריהם לח

הסופרת נרי אלומה. כל ילדי הגן הגיעו לחגיגה בפיג'מות, צעדו במצעד הפיג'מות והציגו את "שובבים במיטה". 
הזמנו את הסופרת לגן, היא סיפרה את הסיפור לילדים, הם שאלו אותה שאלות מעניינות וזכו לתשובות 

הענקנו לסופרת עוגת שוקולד ענקית עם תמונה סרוקה של הספר אוגי, לסיום חילקנו את תיק הספר  מפתיעות.
(ענת שפירר,  עם הספר וסימניה מנוילנת שעליה משפטים כיצד לשמור על הספר שהילדים קישטו מבעוד מועד.

 )10/09גננת גן רימון, נצרת עילית 
 


