
ץ1בא משש
 הדרום. באיזור השנה התקיימה ילדים לספרות המנחות של השנתית הפגישה

 בכל הנערכת המיוחדת הפעילות על ועמדנו בתי-ספר ספריות בשלוש ביקרנו
מהן. אחת

 של עניפה פעילות ובה ידיים רחבת ספרייה אמונים במושב אשר רגבים בביה״ס
 מחשבים. באמצעות ופעילות ספרייה שיעורי תלמידים, ע״י ספרים החלפת

 ממליץ אני חדשים, ספרים השונים, לגילים ספרים של מעניינות פינות בספרייה
וכדו׳. על...

 הורים של: משותף בפרויקט בעיקר פעילות ניכרת באשקלון גורדון בביה״ס
 על בהתרגשות סיפרו לעניין ה"משוגעות" אימהות 2 ביחד. קוראים וילדים
בבית. ילדיהן עם ספרים קריאת עקב שנוצרו חדשים יחסים

 את הספרייה משמשת י״ב, כיתה עד תלמידים שבו באשקלון לאמנויות בביה״ס
 מתאימה הדרכה בעזרת שנתיות עבודות נעשות בספרייה ו׳. כיתה עד התלמידים
עצמם. התלמידים ע״י ספרים החלפת ומתקיימת

 כך. על ולספרניות למנהלים ותודה חמה פנים בקבלת נתקבלנו בתי-הספר בכל
 הפגישה אירגון על הדרום, במחוז המנחה בוטינרו, יהודית לגב׳ תודתנו כן כמו

השנתית.

 רכישת לעידוד ונועד תשי׳ל, משנת קיים המוזל במחיר הטוב הספר מפעל
 לרכוש התלמיד יכול בשנה פעמים שלוש התלמיד. של הפרטית לספרייתו ספרים
 אפשר הקטלוגי. ממחירו 60%-50% הנמוך במחיר לגילו ומתאימים טובים ספרים
 משותפת לקריאה או מונחית לקריאה ספרים לרכישת זה במפעל להיעזר

בכיתות.

תשנ״ט: בשנת שהופצו הספרים ואלה
כתר. פיפר, ווטי שיכול, הכחול הקטר

פועלים. ספריית גולדברג, לאח נעליים, מצחצח דוביים בן דובוני דב
המאוחד. הקיבוץ גדליה, עמי ספרים, של ילדה

אחרונות. ידיעות ברוך, מירי ערכה: ונאהב, שאהבנו שירים
ספרים. דני מדיני, יעל הכרתי, שלא הילד

המאוחד. הקיבוץ שם־טוב, תמי מילי, בשביל רק
כתר. אלמוג, רות אמנותי, תיקון

איילות-יובל רות מרים סערה, ביום קרה זה
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בית-אל. ספריית אהרונוף, חגית לחם, בארץ שקרה מעשה
המאוחד. הקיבוץ נלברט-אבני, עפרה הכל, שירע המלך

כתר. חבושי, חוה הציבורי, בגן קרה זה
אחיאסף. גונטר, הרברט הים, חוף על אחד קיץ

ביתן־דביר. זמורה אוידל, סקוט הביתה, שובי אנא קטלין,
עובד. עם בן־ברוך, יעל אמא, את רוצה

כתר. מישלס, וטילדה מישל רינהרד ז, בדלת דופק זה מי
אחרונות. ידיעות שביט, ערן בעולם, בולטות הכי השיניים עם והגמל אני

פועלים. ספריית גולדשטין־לירן, עמית סודות, גילוי
המאוחד הקיבוץ גדליה, עמי סוף, לה שאין מנגינה
אחרונות. ידיעות קוטנר, יואב עבריים, אהבה שירי ,50 בת אהבה
ספרים. 58.000כ- ונשנ״ט בשנת נרכשו סהי׳כ

תש״ס: בשנת שהופצו הספרים ואלה
מודן. מודן, שולה חיות, של מסיבה

נגה. טלרק, יפה הכחול, החתול תום
בית-אל. ספריית אורבך, אורי כמוני, ילדה

אחיאסף. קסטנר, אריק והבלשים, אמיל
עובד. עם פרסלר, מרים לשבת, אותו להזמין צריך בא, כשהמזל

המאוחד. הקיבוץ טפר, יונה צוחקת, שאת ככה לך מתאים
עובד. עם באר, חיים חבלים,

יבנה. גייזנברג, נאוה נשיקה? לי נתן מי
עובד. עם הראל, נירה תפסיקי, מיקי

אחרונות. ידיעות מורג, אורה נעים, יום דוקא זה הולדת יום לפעמים
המאוחד. הקבוץ זאב, פרחי-בר,

 פועלים ספריית עוזיאל, אורית האנדים, בהרי רוח
 המאוחד. הקיבוץ אלמוג, רות אלכס, עם שלי המסע

כתר. אפלפלד, אהרן אהבתי, אשר כל
פועלים. ספריית קרמר, עדנה הנעליים?, הלכו לאן

איילות-יובל. רות, מרים זאתי,
כתר. רייספלד, סמדר כפיים, במחיאות אותי קבלו
המאוחד. הקיבוץ ברגמן, תמר הציפורים, עם עפה אינה

 המאוחד הקיבוץ ישראלי, ענת עצומות, בעיניים לראות
כנרת. מקברייד, גייימס המים, צבע

ספרים 46.000 נרכשו תש"ס בשנת הראשונים המחזורים בשני

קרן. עדה לדפוס: הביאה שנתי). סיכום נעשה לא (עוד
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