עשית ולא פרסמת  ....לא עשית .בספריית בלפר לא רק שואלים ספרים אלא מתקיימים פרויקטים
רבים ומגוונים מגן ועד למבוגרים.
אני שמחה להתחיל בדף חודשי חדש "ירח במדפי בלפר" שיספר ולו במעט על הפעילויות הרבות
והמגוונות המתקיימות בספרייה.

חודש ספטמבר
פתי חה מחודשת של ספרייה לאחר עבודות צביעה ,שילוט ועיצוב פנימי .הוכנסה מרכזיה חדשה
הכוללת מערכת לניתוב שיחות בעברית וברוסית .תשלום למנויים בכרטיס אשראי ,הורדת עלויות
השימוש בחדר האינטרנט מ –  8ל –  .₪ 5מנוי שנתי מזכה ב –  2ספרים וספר נוסף בשפה
האנגלית.

חודש אוקטובר
נפתחו חוגים לנשים :התעמלות לצפיפות העצם ,פלדנקרייז ,יוגה .קורס מחשבים לקידום נשים
על ידי נשות הדסה ניו יורק .במסגרת שיתוף פעולה עם המתנ"ס וקרן קרב מתנדבים עוברים
הכשרה בנושא עידוד הקריאה כדי שיוכלו להשתלב בספריות בתי הספר ולסייע לספרניות.
הספריה וגני הילדים – התקיימו מפגשים של ילדי הגנים המגיעים בשעות אחר הצהריים יחד עם
הוריהם ,המפגש כלל סיור בספרייה ,מפגש עם מספר סיפורים ולאחר מכן שעה של יצירה של
הורים עם ילדיהם .גן אופירה משכונת קריית מנחם היה החלוץ ליהנות מהפעילות.
אתר אינטרנט – חידוש וע דכון האתר ,עיצוב דף הבית ,עדכון אירועי הספרייה ,העלאת קטלוג
הספרייה אפשרות לכניסה למאגרים ולחפש מידע מבלי להגיע לספרייה.
פתיחת ספרייה בכלא גבעון – במסגרת שיתוף הפעולה עם שירות בתי הסוהר הוקמה ספרייה
חדשה בכלא גבעון הסמוך לכלא איילון .ספריית בלפר יחד עם אגף הספריות במשרד החינוך
ובעידודו של מר ויקטור בן נעים מנהל האגף אשר דאג לתקציבים ,ובפיקוח של דניאלה לבקוביץ,
בהתאם למודל שהותווה על ידי בת שבע לוי ז"ל.
עובד מצטיין – הוקמה ועדה המורכבת מנציגות העובדים הבוחרת מידי חודש את עובד החודש.
העובד שנבחר בהתאם לקריטריונים שקבעה הועדה מקבל זוג כרטיסי כניסה לאחת ההצגות
ממפעל המנויים המתקיים בהיכל התרבות .עד כה נבחרו אתי ז'אן ,רעיה גוליגורסקי ,בלה
דבורקין ועוד ידינו נטויה.
רשמי ביקור משלחת מלטביה – זווית קצת אישית לביקור ,סגנית ראש עיריית לטביה שהיא
ספרנית במקצועה פ גשה את הקולגה שלה תמרה גנדלר ,הן עבדו יחד כספרניות בלטביה .תמרה
השתתפה בקבלת הפנים ובסיורים עם המשלחת.

מפגש הורים שכולים – הספרייה משמשת כאכסניה למפגשי הורים שכולים בשיתוף עם יד
לבנים ,הנפגשים מעת לעת בנושאים שונים.

נובמבר
הרשמה למצעד הספרים – משרד החינוך והתרבות המחלקה לספריות שמטרתה לעודד ילדים
ובני נוער מכיתה א' ועד לכיתה יב' לקרוא ספרים מקיימת את מצעד הספרים השנתי .במסגרת
הפעילות הנ"ל התקיימה הרשמה של כלל בתי הספר בעיר למצעד .הפרויקט העירוני בוצע
באמצעות ספריית בלפר ,כל בית ספר שנרשם קיבל סט כפול של ספרים אותם יש לקרוא לצורך
ההשתתפות במצעד.
שעת סיפור – מידי יום שלישי בשעה  17:00מתקיימת שעת הקראת סיפור בספרייה ,יש לציין את
הנוכחות הגדלה והולכת של ילדים יחד עם הוריהם ,המספר רן ורד ריתק את הילדים בסיפורים
מעניינים .בימים אלו אנו עוברים למתכונת חדשה ,סדנא דו חודשית הנקראת "סיפור תיאטרון"
בהדרכתה של המספרת אורית פלג.
מצעד הספרים – הספרייה בשיתוף עם המפקחות על גני הילדים בעיר ,הגו רעיון ייחודי שאין
כמותו בארץ .בביצוע הפרוייקט שותפות מפקחות על בתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים,
והגב' עופרה יבין מפקחת ע ל הספריות  .כל בתי הספר ובגנים ישתתפו "במצעד הספרים" ,רשימת
הספרים לגני הילדים נבחרה על ידי מפקחות משרד החינוך והעוסקים בנושא אוריינות בגיל הרך.
בימים אלו בגנים השונים מתקיימות פעילויות בשיתוף עם קרן קרב על הספרים שבמצעד.
הפעילויות מתבצעות בכלל הגנים כולל הגנים הערביים.
קרן שפירא – פרויקט "צעד איתי" – קרן שפירא ,עמותת עלם לנוער בסיכון ,בשיתוף הספרייה
מקיימים פעילות למניעת נשירה של נערים ערביים בעיר מהמסגרות החינוכיות השונות .ברצונם
לקדם פעילות חינוכית בספרייה כדי להעשיר את תרבות הפנאי של הנערים וימנע התדרדרות
לפשע ואלימות .נער החבר בקבוצה הקים תערוכת ציורים ודרך היצירה הביע ושיקף את תהליך
ההשתקמות שלו .בטקס הפתיחה נכחו מכובדים מגופים שונים ואנשי עמותת עלם שלא חסכו
מחמאות והתפעלות מהעשייה החשובה .יש לציין כי כיום בני הנוער הללו מגיעים באופן שוטף
לספרייה ,נהנים ממנוי חינם ואף המסייעים לספרניות .הפרויקט הנ"ל הוצג ע"י דניאלה לבקוביץ
בכנס ארצי של ספרנים ומנהלי ספריות שהתקיים בהרצליה .המצגת מופיעה באתר האינטרנט של
מרכז ההדרכה לספריות – משרד החינוך.

דצמבר
מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם בתי הספר ,בתי הספר מקבלים שירותי מחשוב וקטלוג ,כל ספר
המגיע לבתי הספר עובר רישום ועריכה טכנית בספריית בלפר ,דבר המאפשר לספרניות בתי הספר
לנהל מערכת השאלה ממוחשבת ,יש לציין כי כל ספריות בתי הספר ממוחשבות מרוהטות ומהוות
פינה חמה לתלמידים.
הדלקת נר ראשון של חנוכה – התקיים ערב שירה וערב מספרי סיפורים בספרייה לגננות העיר,
הערב היה מאוד מהנה והיה על טהרת קורס מספרי בסיפורים שהועבר במתנ"ס העיר .בנות
רמנוער בהנהלת אבי ברנס המשתף פעולה בכל עת הנעימו בשירה.
הצגת החודש – מידי חודש מתקיימת הצגת ילדים .ההצגה מותאמת לנושא חודשי שנבחר מראש,
עלות הינה מינימאלית  ₪ 15לילד ,הורה מלווה פטור מתשלום .יש לציין שהיענות הינה גבוהה
וקיימת נוכחות גדולה וכמובן ההנאה היא מרובה.
עידוד הקריאה ודו-קיום – קרן שפירא ועמותת צעד איתי תומכת בפרויקט נוסף העוסק בדו
קיום .הפעילות מתקיימת ב –  2גני ילדים ,גן פרפר בשכונת ג'ו-עריש של הגננת סוזן והגן של
פנינה מרמת דן .שני הגנים עובדים על הספר "מיץ פטל" בעברית ובערבית עם הבימאית בלהה
מס .הספרייה דאגה לתרגום הספר לערבית ,בסיכום התהליך הם יעלו הצגה משותפת .העבודה
נעשית בשני הגנים במקביל יחד עם ההורים העוזרים בהקמת התפאורה ובפעילות המגוונת.
בימים אלו יצאו  2הגנים לטיול משותף לספארי ללמוד על החיות אותם הם מציגים בהצגה.
היחסים הנרקמים בין הילדים ובין ההורים מלמדים שדרך הידברות המילה והספר "השמים הם
הגבול" .ההצגה תוצג בספרייה לכל גני הילדים בעיר .תודה לקרן שפירא על ההזדמנות הנפלאה.

העיר לוד – אוכלוסיית העיר לוד פוקדת את הספרייה ומשתמשת בשירותים ובפעילויות השונות.
תלמידי כיתות א' מבית ספר הראל מגיעים לפעילות העשרה בספרייה.

ינואר
ספריית כלא איילון – בטקס מרגש נחנכה מחדש ונקראה ע"ש בת שבע לוי ז"ל .בטקס השתתפה
גב' ליאת רבנר מ.מ .ראש העיר שבירכה ,ר' המחלקה לספריות מר ויקטור בן נעים ,דניאלה
לבקוביץ ,נציגי שרות בתי הסוהר ,עובדי הספרייה ,ומשפחתה של בת שבע ז"ל .האורחים נשאו
דברים לזכרה ולפועלה של בת שבע לוי ז"ל ,ויקטור בן נעים ודניאלה לבקוביץ הסירו את הלוט.
הטקס היה מרשים ומכובד.
שרת חדש לספרייה  -השרת הישן קרס ונקנה שרת חדש העובד ב"חלונות" ,ספריית בלפר בין
המובילות בארץ במערכת המחשוב בספרייה ,שידרוג המערכת הביא גם להחלפת המחשבים
בעמדות של הספרניות .המערכת נרכשה על ידי המחלקה לספריות.
סדנאות אריק קסטנר – פעילות חדשה לעידוד הקריאה והמודעות למילה הכתובה ולספר.
מתקיימת מזה כמה חודשים במימון קרן שפירא .תלמידי בתי הספר מגיעים לסדרת מפגשים
ולסדנאות בהם הם נחשפים לסופר אריק קסטנר ולסיפוריו .התוצאה מדהימה קשה מאוד להשיג
כיום את ספריו של אריק קסטנר כולל במהדורות החדשות בספרייה ,כל הספרים נמצאים
בהשאלה כולל ספרים "שהעלו עד לא מכבר אבק" .בית ספר אחווה היה החלוץ והראשון
בפעילות ועל כך מגיע להם ברכות .תלמידי כיתות ו' העניקו מכתב תודה מרגש לסופר רן ורד
שמנחה את הסדנאות .עד כה נרשמו לפעילות כל בתי הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים בית
ספר נווה יונתן הינו החלוץ.
ב"ירח הבא"-
עדכונים בנושא "מצעד הספרים",
חוגים חדשים,
מה עושה שגרירות צרפת בספרייה?,
רעיון מבריק של בת מצווה
האם תאושר מעבדת מחשבים חדשה לספרייה?

להתראות בירח הבא...
דניאלה לבקוביץ  /מנהלת הספרייה

