ספר לא קונים בסופר

נעשים בישראל ניסיונות אמיצים של בעלי חנויות ספרים קטנות לשרוד מכל הרשתות הגדולות –
ולמה חנויות ולא רשתות כגון סטימצקי ,או צומת ספרים – כמו שאומרים אוהבי הספרים
"ספרים הם כמו חברים ,מצמיחים לנו כנפיים"" ,לחנויות אלה כמו לספריות הולכים כקוראים –
ומרגישים כמו בבית".
דוגמה יפה לחנות שתואמת לספרייה הציבורית "בלפר" בעירנו היא חנות ספרים בשם "יאפא"
שקיימת ביפו מ  1948ובבעלותה של דינה לי מיפו ומישל אל ראהב מרמלה .חנות יפה לספרים
בערבית ובעברית וספרים מתורגמים מערבית לעברית שנמצאים גם במדפי ספריית "בלפר"
ברמלה.
חנות זו מקיימת מפגשים משותפים ליהודים וערבים עפ"י לי" :מה שקורא "ביאפא" לשמחתה
הוא לא "דו קיום" – במובן המתייפייף של המילה – אלא הוויה מקומית שצומחת בקרן רחוב".
לדוגמה :מציגה לי את יוסף עספור (שאותו אני מכירה אישית כשותף לפרויקט של "קרן שפירא"
– "צעד איתי") שהוציא לאור ספר סיפורים על יפו שאסף עם שותף תושב ישראלי מיפו מפי
תושביה הותיקים של יפו ,נכחתי בהצגת הפרויקט תוך כדי הצגת הסיפורים בסיור ביפו.
"כשאני שומעת סיפורים משהו בי מתעורר"...
אז האמינו לי קוראים וקונים לפעמים כדאי לסטות מהדרך הראשית להיכנס לרגע לספרייה או
לחנות ספרים בחשבון הסופי (שאינו חשבון כללי) זה משתלם.

חודש פברואר

 .1יום האישה בספרייה  -הכנסנו בספרייה כל העובדים ואורחים המוזמנים על ידם לערב
נשים מהנה – השתתפנו בסדנא שנושאה " :נשים ואוכל" .והרצאה מפי ההילרית – עמית
מוזס בנושא קלפים טרוט אבני קריסטל ועוד ....הכיבוד היה מעשי ידי עובדות הספרייה
והשמחה הייתה רבה הערב נסגר כאשר כל אחת מהמשתתפות קיבלה שי קטן למזכרת
מיום שכולו פרגון לאישה.
 .2מחויבות אישית לקהילה – נתקבלו  4תלמידים הלומדים בבית הספר האורתודוקסי
ועמל במסגרת פרויקט נט"ע הפועל ברמלה שנה שנייה בשכבת כיתות י' מגיעים לספרייה
פעמיים בשבוע ומסייעים בתחזוקת המחשבים בספרייה .תודה רבה ,על היוזמה
המבורכת.
 .3כנס ספרנים במלון השרון בהרצלייה – ספריית "בלפר" הציגה פרויקט ייחודי הממומן
ע"י "קרן שפירא" עמותת "צעד איתי" הפרויקט בשיתוף עם עמותת על"ם הפועלת בעיר
– "נוער בסיכון בספרייה" – את המצגת העוסקת בפעילות הנעשת בספרייה עם נוער
בסיכון ניתן לראות באתר "מרכז ההדרכה לספריות" -התשואות הרבות שקיבלה
הספרייה מעידות על הצלחת הפרויקט והשגיות הנערים המשתתפים בו.
 .4בית ספר סיני – משתלבות בעבודות בספרייה  3נערות מבית הספר .הספרייה מסייעת
להם בהשתלבות בחברה והבנות עוזרות בתהליך עיבוד הספר גם נהנות מהקריאה.
 .5רעיון מבריק של בת מצווה – רעיון שהגתה נערת בת מצווה ,אביטל גרין שביקשה מכל
המוזמנים להגיע עם ספר חדש או ישן .את הספרים שקיבלה החליטה אביטל (מרעננה)
לתרום לספרייה ברמלה .לאחר בדיקה שערכה אביטל בספריות ציבוריות מתוך רצון
לתרום לקהילה .ב –  14בפברואר הגיע אביטל ומסרה לספרייה כ –  1,000ספרים .צוות
הספרייה הכין לאביטל הפתעה תחריט עם הקדשה לתרומתה הנפלאה על רקע תמונתה.
"כן ירבו כמוה" – יצאנו עם כתבה בנושא בעיתונות המקומית בקריאה לילדי העיר
ליישם רעיון נפלא זה בחגיגת בת המצווה שלהם.

חודש מרץ
" .1מצעד הספרים" – במקביל לפעילות המצעד הנעשת בגני הילדים בעיר רמלה וההכנות
לאירוע המסכם .אנו מנהגים יום "עירייה מספרת סיפור" שיתקיים ב –  31/5/05בשעה
 10:00בימים אלה חולק למנהלי מחלקות העירייה עלון הרשמה לכל מנהל מחלקה לעודד
את עובדי מחלקתו להתנדב ליום זה ולהקריא סיפור לילדים באחד מגני הילדים בעיר.
את ההתאמה בין הגן למתנדב תעשה הספרייה .נציין לשבח את מחלקת ההנדסה בעירייה
שהינה חלוצה ברוח ההתנדבות ליום זה וכבר השיבו את דף השתתפותם כשבראש מהנדס
העיר אהוד זקסנברג ומזכירתו זהבה חן .נו ...ומה איתכם?!.

 .2הבטחנו ואנחנו מקיימים – מה עושה שגרירות צרפת בספרייה? ובכן ,שגרירות צרפת
בחרה בספריית "בלפר" מתוך סה"כ ספריות ציבוריות בארץ – לממן פעילות בנושא 100
שנה לז'ול ורן .הפעילות נקראת" :אגדה ומדע" והילדים המשתתפים בה מגיעים
למפגשים בספרייה עם מספר סיפורים המציג להם בכל מפגש את אחד מספריו של ז'ול
ורן וחשיפה לנושא המדעי בסיפור .התלמידים המשתתפים הסדנא נחשפים לשאלת
החקר העולה מתוך הסיפור – במפגש הבא הנערך באשכול הפיס חוקרים התלמידים
בסדנא הנערכת באשכול בהדרכת מדריכים שהוכשרו לכך ,את שאלות החקר או הנושא
המדעי כגון :מצפן ,צוללת ועוד ....יום הפנינג ענק – יום חשיפה לז'ול ורן ייערך בתחילת
שנת הלימודים הבאה ע"י שגרירות צרפת ויחשוף את תלמידי בתי הספר בשכבת גילאי
ה' ,ו' "לז'ול ורן" שלאחריו תפתח סדנא נוספת של "אגדה ומדע" במתכונת המתקיימת
בימים אלה בספרייה ובאשכול הפיס.
 .3קורס מחשבים בספרייה – נפתח קורס מחשבים לתושבי העיר רמלה במימון "שיקום
שכונות" הקורס מועבר בהדרכת ג'ון ברייס – והוא מוכר לגמול השתלמות .הענות
מרובה ,לאחר חופשת הפסח – יפתח קורס נוסף .בהצלחה.
 .4ביקור ר' מדור ספריות ילדים ונוער משרד החינוך מר ברקסון גרשון – הגיע לביקור עם
מנחות ספריות בתי הספר בארץ ,ומפקחות ספריות בתי הספר – להצגת פרויקט יחודי
בארץ המתקיים ברמלה בלבד .שיתוף פעולה בין הספרייה הציבורית לבין ספריות בתי
הספר בעיר .קרי ,הפעילות משותפת בנושא עידוד הקריאה ,מצעד הספרים ,מתן שירות
טכני בהקמת ספריות ותחזוקתם .מר ברקסון בן  94כוחו במותניו ,בדק את הפעילות
מקרוב וביקר בשני בתי ספר בעיר ובספריות .תודתי מעומק הלב על הביקור המוצלח
למנהלת בי"ס "מענית" הגב' חוה שפי ,ומנהלת בי"ס "בן גוריון" הגב' ליאורה ירמיהו .על
הצגת הפעילות הנערכת בבתי הספר ובספריות בנושא עידוד הקריאה ,ופעילות משותפת
בנושא עם הספרייה הציבורית "בלפר" .ברקסון סיכם את הביקור "התרשמנו מן
הספרייה המאורגנת ומן הפעילויות הרבות הנערכות בה ,בשיתוף עם בתי הספר בעיר".
 .5פרויקט דו קיום ועידוד הקריאה – פרויקט במימון "קרן שפירא" "צעד איתי" ומתקיים
לאורך השנה ,גן "גני דן" וגן "פרפר" בסוף השנה תועלה הצגה משותפת בשתי שפות
ערבית ועברית בפני גני ילדים בעיר .לפעילות משותפות ראשונה בין הגנים .התקיים מפגש
ראשון ,הספרייה יצאה עם שני הגנים ליום הכרות עם דמויות הספר (חיות שעליהם
לחקות בהצגה) לטיול בספארי רמת גן .למרות השפה הזרה הילדים תקשרו בינהם
בתנועות ובקולות התלהבות ושמחה ולמדו להתחקות להתנהגות החיות .מה שמלמד
אותנו המבוגרים כי דרך ספר סיפור אפשר להגיע לכל אחד ואחד ולגשר על פערים של
לשון ותרבות.
 .6סיפור תיאטרון – סדנא לילדים בגילאי  4-7נפתחה בספרייה קבוצת ילדים הנפגשים מדי
שבוע בספרייה בשעה  – 17:00נהנים משעת סיפור ,תיאטרון ויצירה העוסקת בסיפור
שסופר להם במפגש עם המנחה והמספרת אורית פלג .המפגשים מניבים תוצאות:
הילדים מעשירים את השפה ,משתחררים אחד בחברת השני ,רוכשים ביטחון עצמי
ויוצרים בובות תיאטרון – דמויות מהסיפורים שמספרים להם .משחקים ויוצרים.

 .7מעבדת מחשבים חדשה לספרייה – הבטחתי בגליון הקודם תשובה ואכן אושרה הבקשה
לתמיכה ע"י מר ויקטור בן נעים ר' המחלקה לספריות במשרד החינוך .הכספים יועברו
עד שלושה חודשים .אנו נרגשים ומצפים למעבדה החדשה שתבוא עלינו לטובה.
 .8תודות חמות לכל אלה שטרחו להתייחס – ומכל הלב לדף שהגיע אליהם במייל:
דרור לוי – בטיחות בעירייה ,קולישבסקי שמוליק מזכיר העירייה ,חמו יצחק – פיקוח
ומוקד ,דורית נבו מנהלת בי"ס אופק ,אורנה שם טוב ,אורה גבריאלי – מנהלת בי"ס
אחווה ,וכמובן גלעד גולדמן מנהל מח' החינוך בעיריית רמלה.
תודה ,תודה ,על תשומת הלב להתראות בירח הבא....

ב"ירח הבא"
-

אריך קסטנר – מי שמע? מי קרא?

-

מהות החיים

-

בי"ס סיני – הקמת ספרייה

-

ביטוח לאומי והספרייה – שיקום בקהילה

-

בי"ס רעות – הפרח למדינה – פרויקט ערוץ הופ

-

בנק הפועלים – "תקרא תצליח" – ברמלה

לבקוביץ דניאלה
מנהלת ספריית "בלפר"

