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פרויקט ספריית פיג'מה מתרחב לאלפי משפחות נוספות בארה"ב וחובר לבתי ספר יהודים ברחבי היבשת

מאת איילה אור-אל

ארה"ב  ברחבי  עברית  דוברי  ילדים  אלפיים 
מקבלים בביתם מידי חודש ספרים בעברית חינם 

ואין כסף. כיום נמצא הפרויקט בהתרחבות משמ
עותית ובתקופה הקרובה יעלה מספר המשפחות 
ילדים  לכם  יש  אם  ל-6000.  מהפרויקט  שיהנו 
6-3 ואתם מעוניינים להקנות להם יכולות  בני 
בעברית, המשיכו  סיפורים  וקריאה של  הקשבה 

לתוכ להירשם  יכולים  אתם  גם  שכן,  ולקרוא! 
שיתק ההרשמה  מאירועי  אחד  באמצעות  ונית 

יימו בעשרות בתי ספר יהודיים ברחברי ארה"ב 
בחודשיים הקרובים.  

 PJ נקראת  הפרויקט  של  האנגלית  הגירסה 
Library ולאדם שעומד מאחוריה קוראים הרוו
לד גרינספון שיסד את הפרויקט בארה"ב למען 

וילדים יהודים דוברי אנגלית. אח"כ עבר הפרו
יקט לישראל, שם נהנים כיום כ- 200,000 ילדים 
מהספרים. כששמעו על הפרויקט בני הזוג גילה 

ישראלים-אמרי פילנתרופים  מילשטיין,  וואדם 
באירגו והמעורבים  אנג'לס  בלוס  החיים  וקאים 

נים רבים, הם הבינו מייד שיהיה זה רעיון נהדר 
לאמץ את הפרויקט גם עבור קהילת הישראלים 

המנ הוועד  חבר  הינו  מילשטיין  אדם  ובארה"ב. 
 Israeli Leadership Councilהל של אירגון
ביותר  לאירגון המשמעותי  נחשב  ILC((, אשר 
הישראלית  הקהילה  את  ומיצג  המאחד  בארה"ב 

הישראלית-הא הקהילה  בחיזוק  עוסק  וואשר 
והיהדות.  ישראל  מדינת  עם  וקשריה  מריקאית 
 ILC היה זה אך חיבור טבעי ואדם גם רתם את
להוציא את הפרויקט אל הפועל. גם קרן אביחי 
התחברה לפרויקט באמצעות תרומה של ספרים 
ל-2000 משפחות נוספות והביאה לפרויקט ממד 

חדש: חיבור לבתי הספר היהודים בארה"ב.
"בהתחלה רק רצינו להגיע לישראלים שחיים 
ספריית  יו"ר  מילשטיין,  גילה  מודה  בארה"ב", 

ופיג'מה באמריקה, "כך שימשיכו לדבר עם היל
ירגישו  הספרים  דרך  ואולי  עברית  שלהם  דים 

וצורך להתחבר לחיים יהודים ולישראל. אבל גי
לינו שנושא החינוך היהודי בארה"ב הינו מורכב 
וכי יש לנו כאן הזדמנות לחזק גם את בתי הספר 

היהודים".
התוכנית:  מאחורי  העומד  הרעיון  נולד  כך 
לקבלת  ילדיה  את  לרשום  המעוניינת  משפחה 

באמ פיג'מה  ספריית  במסגרת  בחינם  וספרים 
ההרשמה  מאירועי  לאחד  להגיע  צריכה  ריקה, 
ברחבי  יהודים  ספר  בתי  כ-30  ע"י  המאורגנים 

וארה"ב. האירועים הללו מתקיימים גם הם בחי
נם. כל אחד יכול להיכנס לאתר האינטרנט של 
www.sp-ba.  – באמריקה  פיג'מה  ספריית 
org – ולמצוא את ביה"ס הקרוב ביותר לאיזור 
מגוריו בו מתקיים אירוע הרשמה לתוכנית. ילד 
להירשם  מתחייב  אינו  הרשמה  לאירוע  המגיע 

לה יוכל  המתאים  בגיל  הוא  אם  אבל  ולביה"ס, 
לב! מספר המ ולקבל את הספרים. שימו  ורשם 

בסיס  על  היא  לתוכנית  והקבלה  מוגבל  קומות 
מקום פנוי בלבד.  

הקשר עם ביה"ס לא מסתיים כאן. בתי הספר 
בהם  אירועים  מספר  גם  השנה  במשך  יארגנו 

ויוצעו לילדים המנויים על ספריית פיג'מה פעי
לויות שונות ברוח הספרים, שעות סיפור ועוד. 

התוכנית היא תוכנית של שנתיים. כל שנה 
יסופקו דרך התוכנית שמונה ספרי ילדים ודיסק 
או די.וי.די מוזיקלים. התכנים נבחנים ונבחרים 

וועדה של אנ ידי משרד החינוך הישראלי  ועל 
כוללים  והם  הרך  לגיל  בחינוך  המומחים  שים 
ובארצות  ילדים מאת סופרים בישראל  סיפורת 
הברית, המחנכת לערכים יהודים כלל עולמיים 

והנוגעים לילדים באשר הם. הכללת ערכים ומו
רשת יהודית בספרים המסופקים על ידי ספריית 
בחיבור  משמעותי  חלק  הינה  באמריקה  פיג'מה 

וילדים בגיל הרך ליהדות ולישראל. כל ספר ודי
לפעי הצעות  עם  להורים  במדריך  מלווים  וסק 

לויות ונושאים לשיחה להעשרת חווית הקריאה 
או האזנה.  

"זוהי נתינה נטו, בלי בקשת תמורה של בני 
הזוג מילשטיין שכל רצונם הוא לחבר את המוני 
הישראלים-האמריקאים החיים בארה"ב לתרבות 
העברית ולערכים היהודים", אומר שגיא בלשה, 
קריאת  כי  מקווים  "אנו  ומוסיף,   ILC מנכ"ל 

לה המשפחות  את  תעודד  בעברית  והספרים 
יות יותר מעורבות בקהילה, ללכת לג'יי.סי.סי, 

לצו הילדים  את  לרשום  בפעילויות,  ולהשתתף 
פים או לבי"ס יהודי וכו'".

הקרי אהבת  את  להשריש  מקווה  והתוכנית 
לחזק  היהודית,  ולתרבות  לערכים  הערכה  אה, 
את הזהות היהודית, להעניק זמן איכות משפחתי 
שימשיכו  בעברית  קוראים  של  קהילה  ולפתח 
בלימוד עברית ויהדות ואשר יותר מאוחר ירחיבו 

ואת מעורבותם של משפחות ישראליות-אמריק
איות בבתי ספר יהודים.

לתת  מקווה  הפרויקט  להם  הנושאים  אחד 
הישרא או  היהודית  הזהות  דילול  הוא  ומענה 
וגי לא-יהודים  זוג  לבני  נישואים  בשל  ולית 

מספק  מילשטיין  אדם  מעורבת.  משפחות  דול 
אומרת  "הסטטיסטיקה  זה:  בהקשר  מעניין  נתון 
ישו בקרב   60% של  בשיעור  התבוללות   שיש 
"ויש  אומר.  הוא  יהודים",  בקרב  ו-45%  ראלים 
ושאם  בגולה  שהם  יודעים  היהודים  סיבה:  לכך 
לא ישמרו על חיים יהודים מינימלים אז הילדים 
שלהם יתבוללו. לכן הם מקדישים לכך מחשבה. 
הישראלים הגיעו לכאן עם המנטליות של הארץ 
חושבים  לא  הם  זה.  על  חושבים  לא  בכלל  והם 

שתהיה להם בעיה עם זה. בגלל בעיות תקציב, 
והם שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר ציבו

ריים, לא משגיחים בדיוק מי החברים שלהם וגם 
לא חושבים שזה חשוב באמת. ואז הילדים שלהם 
זוג  בני  עם  לצאת  ומתחילים   18 לגיל  מגיעים 

ולא יהודים וההורים מתפלאים: למה הם לא יכו
לים לצאת עם יהודים? והילדים עונים בפשטות: 
מה אתם רוצים מאתנו? לא קיבלנו חינוך יהודי, 
חלק  היינו  לא  כנסת,  לבית  שייכים  היינו  לא 
מהקהילה היהודית, אז למה עכשיו אתם רוצים 

שב חושבים  הישראלים  יהודי/ה?  עם  ושנתחתן 
גלל שהם נוסעים לארץ פעם בשנה עם הילדים 
לראות את סבא וסבתא הם שומרים עליהם מפני 

התבוללות, אבל זה ממש לא כך".
אלו ספרים מקבלות המשפחות?

וצבעוניים,  מקסימים  ציורים  עם  "ספרים 
הילדים  של  משותפות  ופעילויות  מסרים  עם 
עם ההורים, המיועדות להעמיק את ההבנה של 
הערכים הטמונים בספר. חלקם ספרים שההורים 
'המעיל  כמו  בעצמם,  עליהם  גדלו  הישראלים 
איזהו  המסר,  את  שמעביר  יוסף',  של  המופלא 
העשיר? השמח בחלקו! או 'הילד הרע' של לאה 
אוריאל  של  והדבורה'  המלך  'שלמה  גולדברג, 
אופק. מידי חודש מקבלות המשפחות ספר חדש 
ולעסוק  הילדים  עם  לקרוא  יכולות  הם  אותו 

בפעילות המוצעת בפתיחת כל ספר".
בארה"ב  המתגוררים  מילשטיין,  הזוג  לבני 
מזה 30 שנה, שלוש בנות ושלושה נכדים, מהם 
3 ו-4, המנויים בעצמם על ספריית  שניים בני 

והפיג'מה באמריקה. בנוסף לספריית פיג'מה, תו
ורמת קרן מילשטיין ביד נדיבה לאין ספור קר

נות צדקה ומטרות יהודיות ופרו-ישראלית כמו 
פרו התורה,  אש  הלל,  אז,  וויז  סטנד  ואיפא"ק, 

מילשטיין  קרן  "בעיקרון,  ועוד.  השגרירים  יקט 
מתרכזת בכל הקשור לחיזוק העם היהודי, חיזוק 
מדינת ישראל וחיזוק הקשר בין היהודים ומדינת 
ישראל", אומר אדם מילשטיין. ILC, בו משמש 
את  מריץ  ואשר  בורד  כחבר  מילשטיין  אדם 
תוכנית ספריית פיג'מה באמריקה, נמצא באחד 

 ILC .ממוקדי העיסוק המרכזיים של מילשטיין
השיג השנה הישגים יוצאי דופן כאשר הרחיב את 
פעילותו באופן ניכר והגיע ללמעלה מ- 30,000 

הפעילו במסגרת  ויהודים  וישראלים-אמריקאים 
יות והאירועים שהוא מקיים. האירגון הפיק לפני 
שלושה שבועות את פסטיבל יום העצמאות בלוס 
15,000 איש. זה היה הפסטיבל היהוו  אנג'לס עבור

ע"י  אורגן  והוא  השנה  בארה"ב  ביותר  הגדול  די 
ישראלים-אמריקאים.

בפעילותם לאחר  החלו  מילשטיין  וגילה  אדם 
שחוו על בשרם את התהליך העובר כאן בארה"ב 

ועל בני הדור השני של המהגרים. "כמו כל הישר
אלים בארה"ב, גם אנחנו שלחנו את ילדותנו לבתי 
ספר אמריקאים לא יהודים", אומר מילשטיין. "יום 
לא  עם  יוצאות  שלנו  והבנות  בבוקר  קמנו  אחד 
יהודים. מיד הבנו שעשינו טעות. כשהתרעמנו על 
הבנות הן הסתכלו עלינו כאילו נפלנו מהירח. מה 
האמת,  שלי.  הבת  אותי  שאלה  בך?  יהודי  בדיוק 

וכחילוני גמור לא ידעתי מה לענות". המילשטיי
נים החליטו לשנות כיוון, רשמו את בנותיהם לבתי 
מעורבים  ויותר  יותר  להיות  והחלו  יהודיים  ספר 
בנותיהן  היום  ובפילנתרופיה.  היהודית  בקהילה 

נשואות ליהודים.
מילשטיין, מקווה שבזכות הפרויקטים השונים 
אותם מממנת הקרן שלו ולמענם הוא פועל יתחזק 

והיהודים בתפוצות לישר והקשר של הישראלים 
אל. החינוך, הוא אומר, צריך להתחיל בבית, עוד 

כשהילדים קטנים ורכים בשנים, עוד לפני כשהם 
יודעים לקרוא בעצמם ומבקשים מההורים סיפור 

ולפני השינה. כך שאל תזלזלו בספר התמים והצב
עוני על "יום העצמאות של יעל" או "שלמה המלך 
עשוי  האלו  ילדות  סיפורי  של  כוחם  והדבורה". 
את  ולחזק  מאוד  רחוק  שלכם  הילדים  את  לקחת 

זהותם כיהודים וישראלים.

לפרטים נוספים על ספריית פיג'מה ולאיתור 
ניתן  מגוריכם,  למקום  הקרוב  הרשמה  אירוע 

לבקר באתר:
www.sp-ba.org 

הקטנה",  אביב  "תל  הישראלית  המסעדה 
והשוכנת בלב בוורלי הילס, פתחה בערב פנו

לקיים מסורת שבועית  בתקווה  ופנויות  יים 
פנויים  כ-50  הגיעו  הראשון  לערב  קבועה. 

וופנויות שקיוו למצוא בן זוג, או סתם להע
ביר ערב נחמד בחברה טובה ואוכל ישראלי 

מצוין.
וזמר הבית פיני כהן הנחה את הערב הרא

שון עם שירי ארץ ישראל. "פאוסט הקוסם", 
קסמים  מופע  ערך  בארנץ,  משה  הוא  הלא 
דבי  המלצרית  את  היפנט  במהלכו  מרתק 
ג'יימס. האירוע נערך בחסות מועדון ישראל 

וחיבור ישראלי.

מטפס, רץ 
ומתרים

הפסיכולוג ד"ר איציק שרון, שהוא גם חובב 
ספורט אתגרי וטיפוס הרים, הספיק לטפס על 
ה-70  הולדתו  יום  לכבוד  הקילמנג'רו  פסגת 
קצת  עוד  לו  שנשאר  מכיוון   .2011 בנומבבר 
לרוץ  החליט  הוא  מההר,  שירד  לאחר  מרץ 
שלושה מרתונים. הוא התחיל עם מרתון במקום 
הנמוך בעולם, ים המלח בינואר השנה, המשיך 
ללוס אנג'לס, כאן רץ את המרתון בחודש מרץ, 
וכדי לתת קונטרה למרתון הראשון הוא המשיך 
להר האוורסט שבנפאל, שם ירוץ בסוף החודש 
את המרתון הגבוה ביותר בעולם. קודם לריצה 
במשך  יעפיל  הרצים,  שאר  כמו  שרון,  עצמה, 

המר של  הפתיחה  לנקודת  טרקינג  של  ושבוע 
תון על ההר. אבל איציק לא רץ לבד. יצטרפו 
הסרטן  חולי  הילדים  במחשבתו,  לפחות  אליו, 

והנתמכים בידי אירגון "גדולים מהחיים", המס
מש ולבני  סרטן  חולי  ישראלים  לילדים  וייע 

פחותיהם. איציק מזמין את הקהילה הישראלית 
באמצ בתמיכה  שלו  למאמץ  הם  גם  ולהצטרף 

של  הבית  באתר  האירגון  למען  תרומה  עות 
www.  ,לוס אנג'לס סניף  "גדולים מהחיים" 
לעו קישור  הכולל   ,largerthanlifela.comm

מוד ההתרמה שמקדם שרון. 

ספר, פיג'מה וזהות יהודית

ל"ג בעומר עם שבט חן

פו"פ בתל אביב הקטנה

יאלאייח י†

קרוב ל-500 אורחים נרגשים הצטרפו בסוף 
שבט  של  ולמדריכים  לחניכים  שעבר  השבוע 
חן, לחגיגת ל"ג בעומר במחנה אלונים שבסימי 
וואלי. הצופים בשיתוף פעולה עם איש הנדל"ן 

ודני אדיבי הדליקו מדורה וערכו מפגש קהיל
תי מהנה לכבוד החג, שכלל גם שירה בציבור, 
הרבה  וכמובן  פנים  ציורי  וקשת,  בחץ  קליעה 

אוכל.
החניכים ובני משפחותיהם צלו תפוחי אדמה 
הלילה  את  שצבעו  המדורות  סביב  ומרשמלו 
באדום. גילת רפפורט חיממה את האווירה עם 

ושירים ישראלים והמשתתפים נהנו משירה, רי
קודים ואווירת הביחד של הקהילה הישראלית. 
התאפשרה  האירוע  של  הגדולה  ההצלחה 

בזכות ההשקעה של הוועד של שבט חן, חניכי 
וכ לעזור  כדי  מוקדם  שבאו  הבוגרת  והשכבה 

מובן ההשקעה האין סופית של דן אדיבי, ששם 
לעצמו למטרה אישית, במסורת שכבר צוברת 
שנים, לדאוג לל"ג בעומר בלתי נשכח לחניכי 

השבט. 
פעילות  על  נוסף  ומידע  מהאירוע  תמונות 
של  הפייסבוק  בעמוד  למצוא  ניתן  הצופים 

השבט, Shevet Chen. או באתר:
WWW.SHEVETCHEN.COM

ולהרשמה  חן  שבט  על  נוספים  לפרטים 
לפעילויות השבט, ניתן להתקשר לסיון מרכזת 
השבט בטלפון  818-836-9412 או באי-מייל: 

merakez@shevetchen.comm

העונות  הבונדס ערכה את ארוחת הצהריים השנתית שלה במלון ארבע  הנשים של  קבוצת 
בבוורלי הילס. לארוחת הצהריים על שם גולדה מאיר הגיעו כ-200 נשים שגייסו לא פחות 

מארבעה מיליון דולר של התחייבויות לרכישת איגרות חוב באמצעות הבונדס.
אות  העניקו  זירינג,  ומרלין  פרקש  דליה  הבונדס,  של  הנשית  המחלקה  של  הראש  יושבות 

הוקרה לאחיות דבי אולמן-מרקוביץ' וסוזי מרקוביץ', הפעילות בשורות האירגון.
פרטים נוספים על אגרות החוב של מדינת ישראל ניתן למצוא באתר:

  www.israelbomnds.comm / 310-996-3000  

מימין לשמאל: דבי אולמן-מרקוביץ', דליה פרקש, סוזי מרקוביץ', מרלין זירינג ובוורלי כהן
צילמה: אורלי הלוי מימין לשמאל: הזמרים פיני כהן ווין קארדינל | 

צילמה: שוש מיימון


