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קרן גרינספון ישראל לתכנית "ספריית פטור ממכרז ספק יחיד עם  -ספק יחיד
  החלטה - הפיג'מות

 

 , מנהלת מחלקת גני ילדים:קליין באביגב' 
 

ידי -לחודית שפועלת עיבתכנית יספריית הפיג'מה פועלת בעיר מזה מספר שנים מדובר 
לכל ילד ₪  60.-זוהי תכנית שמשולמת במלואה ע"י ההורים . ישראל קרן גרינספון 

  .ילדים 2,496 בגני הילדים סה"כ 
ספרי קריאה והגן מקבל עותק לגן כך שמעבר לעידוד  8במסגרת התכנית כל ילד מקבל 

 ר לספרית הגן.ספרים לביתו והגן מקבל ספ 8כל ילד יוצא עם  ,קריאה
 .2018לקרן יש פטור ממכרז ממשרד האוצר והחינוך בתוקף עד נובמבר 

 
 :להלן פרטי התכנית

 
היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים  "ספריית פיג'מה"

בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית.  ישראלית-ולעודד דיון בערכים ובמורשת יהודית
התוכנית נוסדה על ידי קרן גרינספון ישראל, והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד 

מעניקה למאות אלפי ילדים מגיל הגן עד כיתה ב' ספרים  "ספריית פיג'מה"החינוך. 
איכותיים בעלי זיקה לערכים ולמורשת ויוצרת מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים 

 .ומשפחות בישראל

הספרים כוללים הצעות לפעילויות משותפות של הילדים עם ההורים, המיועדות 
יית הקריאה, המפגש עם להעמקת ההבנה של הערכים הטמונים בספר. נוסף על חוו

הספרים מעניק הזדמנות לשיח משפחתי ערכי ולפעילות מגבשת ומהנה. הספרים 



מגיעים לגנים ולבתי הספר, הצוות החינוכי מציג את ספר החודש לילדים, ולאחר 

 .סביבו כל ילד מקבל עותק הביתה, שי לספריית המשפחה וחווייתיתפעילות יצירתית 

דתי, -גנים ובבתי הספר בחינוך הממלכתי, הממלכתיפיג'מה פועלת ב "ספריית"
ובחינוך המיוחד והספרים מאושרים על ידי הפיקוח הממלכתי והממלכתי דתי במשרד 

 .החינוך

המעניקה עשרות אלפי ספרים  ,PJ Library התוכנית מבוססת על התוכנית המצליחה
ת הברית, בעלי זיקה לתרבות יהודית למשפחות ביותר ממאה קהילות ברחבי ארצו

 .קנדה ובמדינות נוספות ברחבי העולם

כנית ניסיונית של ספריית פיג'מה בישראל, ובשנה הראשונה נפתחה ת 2009בספטמבר 
לאור הצלחתה הרבה, התוכנית התרחבה ובשנים  גן. ילדי 3,500השתתפו בתוכנית 

גני ילדים בכל רחבי הארץ  8,000-ביותר מ פועלת ספריית פיג'מה האחרונות
ילדי גן, המקבלים כל אחד שמונה ספרים במתנה במשך  240,000 -תתפים בה כומש

 .שנת הלימודים

עשרות אלפי   , ומשתתפים בה'ב-'התרחבה התוכנית לכיתות א 2016בספטמבר 
מקבלים כל אחד  'ב-'תלמידים במאות בתי ספר ברחבי הארץ. תלמידי כיתות א

 .ארבעה ספרים במתנה במשך השנה

מאפשרת לצוות החינוכי לחבר בין הקריאה בבית  בגנים ובבית הספרחלוקת הספרים 
ובין הפעילות בגן ובכיתה ובכך לתרום לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים. 

הודות לתוכנית ספריית פיג'מה, מקבל כל ילד המשתתף בתוכנית מהגן ועד לכתה 

 .ספרי ילדים איכותיים ומגוונים 32 ב'

עדה מיוחדת שבוחרת את רשימת ונה משנה לשנה יש לקרן ורשימת הספרים משת
 הספרים 

יסודי במשרד החינוך -ועדה משותפת לקרן גרינספון ישראל ולאגף לחינוך קדםוזו 

 .בוחרת כל שנה רשימת ספרים חדשה
 

בוועדה שותפים נציגי האגף לחינוך קדם יסודי )ממלכתי וממ"ד( ומומחים לספרות 

 .הרך ולחינוך יהודילגיל  ילדים ואיורים,

 :חברות הוועדה

  מירב תורגמן, ממונה על היחידה להפעלה פדגוגית באגף לחינוך קדם יסודי
 במשרד החינוך

 דתי-אסתר חטאב, מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי הממלכתי 
 ִסלביה קמוביץ הראבן, מנהלת חינוכית של ספריית פיג'מה 



  ילדיםד"ר חנה לבנת, ראש מרכז ימימה לספרות 
 אורנה גרנות, מנהלת ספריית אגף הנוער במוזיאון ישראל 
 מיכל ברגמן, מנחה פדגוגית ומפתחת תוכניות בצו פיוס 

ספרים כל אחד בכל שנה( שני עותקים  8)  מעבר לספרים שהילדים לוקחים הביתה
 ספרים בכל שנה 16מכל ספר נשארים בגן כך שלמעשה כל גן מקבל גם 

 התכנית :להלן קישור לאתר של 
 

k-type=pre-search/?book-http://www.pjisrael.org/book 
 עי הגננות ופורום ההורים העירוני   התוכנית מומלצת

 לפי מיטב ידיעתי וע"פ אישור משרד החינוך הנ"ל הינו ספק יחיד וייחודי
 אישורכם להמשך הפעלת התכנית בעיר נס ציונה לטובת הילדים.אבקש את 

 

 החלטה:

לאור הממצאים שהתקבלו והאמור לעיל בחוות דעתה של מנהלת מחלקת גני הילדים 

ת , כספק יחיד למשך שנקרן גרינספון ישראל, מאשרים התקשרות עם אביב קלייןהגב' 

 נוספת ת למודיםעם אופציה של העירייה להתקשר לשנתשע"ח -אחת לימודים

 .תשע"ט

 
 ריו"ציפי זילברמן,  
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