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 אגף חינוך רווחה וקהילה         

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 90-0092-000  מוקד שירות לתושבך תמיד  ותלשיר

 

  מה המשותף ל"פרח נתתי לנורית" ו"פעמון הזהב של בית המקדש"? 
 

 
דתיים במועצה מקומית קדימה צורן, ובני משפחותיהם -בשנת הלימודים תשע''ה ילדי הגנים הממלכתיים וממלכתיים

התכנית הגדולה בישראל לעידוד -ייהנו מידי חודש מספר חדש, באמצעות שיתוף הפעולה עם "ספריית פיג'מה" 

 קריאה ושיח סביב ערכים ומורשת. 

ההחלטה על המשך התכנית , בשנת הלימודים תשע''ה היא לאור התגובות הנלהבות שקיבלנו מהגננות, הילדים ובני 

משפחותיהם. אנו מאמינים שיש חשיבות רבה בחשיפת הילדים לספרות טובה בגיל הרך ואנחנו שמחים שילדינו זוכים לקבל 

 עבורם בקפידה ע"י "ספריית פיג'מה". ספרים איכותיים שנבחרו

 

. משרד החינוךבשיתוף עם  קרן גרינספון ישראלופועלת בארץ ע"י  PJ Library התכנית מבוססת על התכנית האמריקאית

 משתתפים בתכנית. יישובים ברחבי הארץ 062-ילדים ב 000,222 השנה

 

עותקים מכל ספר, להעשרת  0הבית וכל גן יקבל  להעשרת ספרייתספרים איכותיים  8במסגרת התכנית יקבל כל ילד 

ספריית הגן. ברשימת הספרים שיחולקו השנה במסגרת התכנית ניתן למצוא ספרים הנמנים על הקלאסיקה הישראלית מאת 

שהפכו  אוסף מאויר של שירי ילדים )"פרח נתתי לנורית" שטקליס-מרים ילןמשוררים וסופרים מוכרים ומוערכים וביניהם: 

פי כפל כפול י שחור יפה הכי הכי'? אולי לבן אולשירו הקלסי של המשורר " ")"מעשה בחתוליים, ע. היללי צאן ברזל(, לנכס

)"נינה  נורית זרחיספר חדש מאת ו( תיאור פיוטי של חוויית גדילה והתפתחות)"מסע לגיל ארבע",  אורי אורלב?( כפליים

לאור לראשונה ביוזמת  חדשים שיצאוספרים  8(. השנה יחולקו גם גדולעל חלום ומציאות ועל היכולת לצמוח ול ,הולכת"

המספרת על משה רבנו ודאגתו לגדי  פי אגדת חז"ל-על ",משה והגדיספריית פיג'מה ובשיתוף פעולה עם המו"לים וביניהם "

סיפור מקורי בהשראת גילוי ארכיאולוגי מתקופת , "פעמון הזהב"(, דני קרמן ואיור של  אפרים סידוןמאת ) החלש בעדרו

סיפור ישראלי חדש ועדין על הקשר בין הדורות ובין האדם  דבורה בושרי מאת" אבא עץ" , תמר זקסמאת  בית המקדש

הצעות להורים, הספרים הנבחרים נועדו להגברת האהבה של הילדים לקריאה ולספרים ולכל ספר מצורפות .  ועוד לטבע

ושיח בקרב בני המשפחה אודות מורשת וערכים פלורליסטים. להעשרת החוויה מודפס על גבי ספרי פורה לדיון מהוות כר ה

הספרייה ברקוד הניתן לסריקה באמצעות טלפון נייד והמאפשר לילדים ובני משפחותיהם  לצפות בסרטונים ובחומר משלים 

 נוסף, בד בבד עם קריאה ועיון באיורים המרהיבים שבספרים. 

 . /http://www.pjisrael.orgשימת הספרים המלאה ומידע רב אודות התכנית נמצא באתר ספריית פיג'מה  ר

 

"נמשיך לעשות את המיטב כדי שילדי קדימה צורן יזכו להשתתף בתכניות העשרה מהנות ומפתחות ואנו מאחלים 

 וצלחת ושקטה"לילדינו שנת לימודים תשע"ה מ

 ברכה,ב

 אתי מזוז         רחל זהבי                     צביה שמע                 

 מנהלת מדור גנים  מנהלת מחלקת חינוך     מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה    
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