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ספריית פיג'מה מתרחבת
מאת שלי מדבד

תוכנית ספריית פיג'מה באמריקה תתחיל בחודש
ספטמבר את השנה השלישית עם  10,000מנויים
ברחבי ארה"ב .במהלך שנת הלימודים האחרונה
נהנו  6,500משפחות מספרים בעברית על בסיס
חודשי .כמו כן ,התקיימו כ 200-אירועי שעת
סיפור פתוחים לכל קהילת דוברי העברית
ברחבי ארה"ב בבתי ספר יהודיים JCC ,ומוסדות
יהודים שונים .אירועי שעת הסיפור הם ללא
תשלום .הם מתמקדים בבניית קהילה ובהעשרת
הילדים בערכי התרבות היהודית ובשפה העברית.
ספריית פיג'מה באמריקה היא תוכנית של
ארגון ה IAC-ומיועדת לילדים בגילאי 2-8
שבמשפחתם לפחות הורה אחד דובר וקורא
עברית .הנרשמים לתוכנית מקבלים מדי חודש
ספר ילדים בשפה העברית בחינם אותו יוכלו
להקריא לילדיהם .הספרים ישלחו בדואר
ישירות לבית המשפחה .כל ספר ודיסק מלווים
במדריך להורים עם הצעות לפעילויות ונושאים

לשיחה להעשרת חווית הקריאה או האזנה.
מטרת התוכנית היא חיזוק ההזהות היהודית,
הערכה לתרבות ולערכים היהודיים .התוכנית
מקווה להשריש כבר בגיל הרך את אהבת
הקריאה ,להעניק זמן איכות משפחתי ולפתח
דו שיח משמעותי בנושאי תרבות יהודית וערכים
יהודיים .התוכנית שואפת לפתח קהילה של
קוראים בעברית שימשיכו בלימוד עברית
ויהדות ואשר ירחיבו את מעורבותם של משפחות
ישראליות אמריקאיות בבתי ספר יהודיים.
ספריית פיג'מה באמריקה החלה לפני שנתיים
בהשראת ספריית פי.ג'י האמריקאית ותוכנית
ספריית פיג'מה בישראל .ארגון ה ,IAC-בשיתוף
עם קרן משפחת אדם וגילה מילשטיין ,קרן אבי-חי
וקרן הרולד גריספון הם נותני החסות לתוכנית.
התוכנית מתאפשרת גם בעזרת שיתופי פעולה עם
ארגונים פילנתרופים וארגונים יהודיים מקומיים.
ההרשמה לתוכנית בעיצומה ,ניתן להירשם באתר
 www.SP-BA.orgמספר המקומות מוגבל.

מפרישות חלה בטרזנה
ענת בן ארי הגיעה ללוס אנג'לס בשבוע
שעבר לאירוע מיוחד במינו שבמרכזו עמדה
הפרשת חלה הידועה בסגולות טובות .בערב
שנערך בביתה של רחל בן לולו בטרזנה ,הש־
תתפו נשים שביקשו לזכות בזוגיות טובה,
פרנסה ,בריאות ,פיריון ,הורות טובה ועוד.
ענת ,אם לשתי בנות ,היתה עד לפני 13
שנה חילונית .ניצנים למהפך החלו עוד בזמן
שירותה הצבאי .היא שירתה בקצין העיר בי־
רושלים כחוקרת תנאי שירות וטיפלה בתיק

של חייל שביקש להשתחרר משירות המי־
לואים" .להפתעתי גיליתי שהגעתי לביתו של
הצדיק ,איש קדוש ובעל מופתים ,רבי מרדכי
שרעבי זצ"ל ,כדי לבצע חקירה לשם שיחרו־
רו של חייל המילואים שהיה עוזרו .כשהגעתי
לביתו של הרב ,נכנסתי ברגש וברטט ,מוקס־
מת לנוכח ההמונים הגודשים את הבית והחצר.
מיד הרגשתי חיבור אדיר” .ענת החליטה לה־
תחיל ללמוד יהדות והשתתפה בין השאר בס־
מינרים אליהם נכנסה כחילונית גמורה ויצאה

עם כיסוי ראש.
בין המשתתפות בערב בבית משפחת בן
לולו היו נשים שרוצות להתחתן ,נשים שרו־
צות להרות ,נשים המבקשות פרנסה טובה
ובכלל ,נשים שאיבדו אמונה ותקווה .את בן
ארי הביא ללוס אנג'לס אירגון "הידברות"
שהתחיל לפעול בעיר בשנים האחרונות .בנו־
סף לערב בבית משפחת בן לולו ,השתתפה בן
ארי גם בסדרת הרצאות וחוגי בית באורנג'
קאונטי.
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מוטי טורס
סאן דייגו

סן פרנסיסקו

יום אחד
יציאה כל יום
שלישי וחמישי
לה הויה ,סי פורט
ויליג‘  -הנמל ,נושאת
המטוסים מידווי ,חצי
האי קורונדו ועוד...
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חטיול
דש!
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טיולים בעברית
בארצות הברית
חטיול
דש!
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חטיול
דש!

יום אחד
יציאה כל יום רביעי

סנטה ברברה,
סולוונג וטירת
הרסט
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