
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

בספריה המצב

מרים ר ל מ מאת

ונוער ילדי□ ספרות של א׳ חוברת מתוך בעולם" "משוט למדור להתיחס ברצוננו
תשמ״א. תשרי,

הנושאי□ שאר בין דנו הכתות( מספרני מורכבת )הועדה הספריה ועדת בישיבת
זו. בסוגיה ג□

באפיקי□ הילדים חברת בעלון שהופיע למאמר להתייחס מהתלמידים בקשתי
לנכון מוצאת אני הדיון תוצאות את לפניכם שאביא לפני בספריה. המצב בנושא
מדור ובכל שונים, לגילאי□ מדורים, לפי הספרים מסודרים ספרנו שבבית לציין

הסופרים. שמות לפי היא הספרים העמדת

לכל ה׳־ו׳. לכתות ד׳־ה׳, לכתות ב׳־ג׳, כתות — הרן לגיל : שלושה הם המדורים
שונה. סימון מדור

: נושאים לפי מדורים לנו יש זו לחלוקה בנוסף
מספרי□ לוחמי□ בחייהם הסטוריים, סיפורים שואה, אישים, עולם, גדולי אגדות,

ועוד.
זהים. ספרים מספר מצויים ו־ח׳־ר, ד׳־ה׳ לכתות במדור

הדיון: סיכום
וזאת שלנו החלוקה שעדיפה בהסבירם אפיקים ילדי להצעת התנגדו שלנו הספרנים

:הבאים מהטעמים

(1

(2

(3

במדור שגם )למרות הסופר שם לפי ספרים בוחרים לא עדיין הקטנים הילדים
לגשת יותר להם נוח ולכן הסופר( שם לפי היא הספרים העמדת שלהם
המדורים. בכל לחטט במקו□ להם המיועד למדור
הנושאים לפי ספר לבחור ילד כל יכול נושאי□ לפי גם מדורים וישנם מאחר

חפשית. אליהם והגישה אותו המעניינים
מידע ע□ כלל, בדרך לספריה, ד׳-ו׳יבאים יותר הגבוהות מהכתות הילדים
בביה״ס השונים מהפרסומים אי חבריה□ מפי וזאת המבוקש הספר על מוקדם

viiuaujivii מיקומו. לה□ חשוב ולא
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מבלי בספונית או הכתה בספרני נעזרים לבחור, במה יודעים שאינם הילדים (4
נמצא. הספר מדור באיזה להתייחס

אלא רצונו לפי ספר לבחור הילד רשאי המדורים לכל חפשית גישה וישנה מאחר
כך. על לו מעירה והספרנית בשבילו מדי קשה שבחר הספר אם

חיים" בעלי "על והיא לנושאים נוסף מדור להוסיף הספרנים הציעו הנ״ל בדיון

והתרבות ההינוך משרד ילדים, לסברות המדור :אל
94 101 ירושלים ,10 המלך דוד רה׳

שנתי. מינוי שקל 60 חוברות(. 4) תשמ״ג לשנת נתב־העת על מנוי/ה להיות מבקש/ת אני □ (1

2) Q ונוער". ילדים "ספרות חוברות את לי לשלוח נא

נפולה( חוברת שקל 30)

,ד חוגרת □ ל חוברת □ איל — ב׳ חוברת □ אזל — א׳ חוברת □ — תשל"ה
)ח׳( ,ד חוברת □ )ו׳( >׳ חוברת □ אול )ו׳( ב׳ חוברת □ אזל )ה׳( א׳ חוברת □ — תשל"ו

)י״ב( ד׳ חוברת □ )י״א( ל חוברת □ )י׳( נ׳ חוברת □ )ט׳( א׳ חוברת □ — תשל"ז
)ס״ו( ד׳ חוברת □ )ט״ו( ל חוברת □ )י״ד( ב׳ חוברת □ )י״ג( א׳ חוברת □ — תשל״ח

ג׳( —)י״ס ד׳ —ג׳ חוברת ם )י״ח( ב׳ חוברת □ ז(,,)י א׳ חוברת □ — תשל״ט
)נ״ד( ד׳ חוברת □ )כ״ג( ל חוברת □ )כ״ב( ב׳ חוברת □ )כ״א( א׳ חוברת □ — תט״ם
)נ״ח( ד׳ חוברת □ כ״ז( — )כ״ו —ב׳ חוברת □ )ב״ה( א׳ חוברת □ — תטמ״א
)ל״ב( ד׳ חוברת □ )ל״א( נ׳ חוברת □ )ל( ב׳ חוברת □ )כ״ט( א׳ חוברת □ — תטמ״ב

חוברת( שקל 13 )לפי הנשיא" בית "קרן י על משוך....... ע״ס המחאה צ׳ק במצורף □ (3

החוברת. קבלת עם אבצע התשלום את 0

---------------------- המען _____________________________ השם

המתאימה. במשבעת התשלום דרך ואת המבוקש את ב״א לסמן יש *
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