
כל הזמן מתלוננים שהילדים לא קוראים, אבל על הדבר הכי חשוב לא

מדברים: בבתי הספר הישראליים, הספריות מוזנחות ואין תקנים לספרניות.

נכון, מסורת של קריאה זה משהו שצריך לטפח בבית הספר היסודי. כיום, אם יש

ספרייה פתוחה בבתי הספר, היא מתוקצבת על ידי הרשות המקומית או דרך

עמותה. רוב הספריות בבתי הספר בישראל לא מעודכנות או נעולות. אני נכנסת

לספריות בבתי ספר שנשארו סגורות שנים, ולא מאמינה למה שאני רואה.

בו בזמן, מלמדים את הילדים לקרוא מטקסטים משמימים. זה בטח לא עוזר.

חבל. במקום מקראות וטקסטים משמימים, אפשר לתת להם ספרי קריאה. אני

באמת מאמינה שהגישה של המערכת לקריאה לא נכונה. בתי הספר הורסים את

ההנאה מקריאה. מכריחים את הילדים ליהנות, והכי גרוע, הרבה פעמים מחליטים

בשבילם מה לקרוא. לקרוא זה כמו לאכול. לא מחליטים בשביל ילד מה הוא אוהב

מגוונת להיות חייבת טובה ספרייה זה בשביל לקרוא אוהב הוא מה לא וגם לאכול
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לאכול וגם לא מה הוא אוהב לקרוא. בשביל זה, ספרייה טובה חייבת להיות מגוונת,

מעודכנת ושיהיו בה כמה שיותר תחומי עניין.

הספרייה אמורה להיות לב בית הספר אך בישראל היא נבעטה לשוליים,

אפילו בדיון על החינוך הציבורי. איך זה קרה?

אני לא יודעת מתי התקנים לספרניות בוטלו ולמה. אני כן רואה בתוך המערכת

מנהלים שהספרייה קרובה ללבם והם מנסים להפעיל אותה עם מתנדבים, אבל זה

בדרך כלל פחות עובד. לספרייה אין מקום במערכת השעות, וחוץ מזה, ספרנות היא

מקצוע שצריך להתמחות בו לא פחות מאשר הוראה.

במובנים רבים, הספרייה היא בית הספר של העתיד. הספרנית אמורה לקיים

סביבה שבה התלמיד חוקר וקורא באופן עצמאי.

האישיות של הספרן יכולה להיות דומיננטית וחשובה. יש יותר מקום לקשר אישי.

כמו שאומרים שמורה יכול להציל ילד, גם ספרייה טובה יכולה להציל ילדים. ישנם

מחקרים שמוכיחים כי מבין כל האמצעים, ספריית בית ספר פעילה שמתפקדת היטב

היא הכלי הכי משמעותי מבחינת צמצום פערים.

בעברך המקצועי עבדת במעבדה לספרנות ילדים באוניברסיטת חיפה. מה

זה אומר?

המעבדה, שהוקמה על ידי פרופ' אירן סבר, שימשה בעצם למחקר מעשי. בין היתר,

הביאו אליה כיתות וגנים, והסטודנטים צפו בהם מהחלון. זה היה אז יוצא דופן ופורץ

דרך.

מדהים איזה כבוד נתנו פעם לספרנות.



היום קוראים לזה מידענות; ספרנות זה לא סקסי. אבל בעצם ספרנות ומידענות זה

היינו הך — לחפש במאגרי מידע, לדלות מידע ולעשות מחקר וחיפוש. ההבדל הוא

טכנולוגי.

הספרנית בספר הראשון שבחרת לרשימה, "גברת גרים אוהבת ספרים!

(ואני לא)" של ברברה בוטנר, היא הדמות הדומיננטית שדיברת עליה קודם?

אני אוהבת מאוד את הדמות של גברת גרים, ספרנית היפית וקצת משוגעת

וילדותית.

האנטיתזה של המערכת הרשמית והנוקשה.

כן. בניגוד לסטריאוטיפ של הספרייה, שצריך להיות בה בשקט ואסור להרעיש

ולהשתולל. בספרייה מותר ליהנות ומותר גם להשתולל. וכמו בספרייה של גברת

גרים, בספרייה טובה כל ילד יכול למצוא ספר שמתאים לו. תפקיד הספרן הוא לעודד

את הילד לפתח את תחום העניין שלו ולדאוג שיהיה מגוון גדול ככל האפשר, כדי

שכל ילד יוכל לפתח את הטעם האישי שלו. זה כאמור רלוונטי אם הספרייה היא חלק

מהיום־יום. כמו בספר השני שבחרתי, "סתם יום רגיל" של רוד קלמנט, שבו השיעור

בספרייה הוא חלק מיום שגרתי ששום דבר בו בעצם לא סתמי. כי כשיש אופקים

רחבים ושפה והקשרים, גם המבט על המציאות מתרחב ומעמיק.

ב"מדלן וכלבת הספרייה" של ליסה פאפ מסופר על ילדה שמשתחררת

מחרדת הקריאה בעזרת כלבה. זו שיטה שעובדת?

שמציעות ציבוריות ספריות יש הברית בארצות מאוד מקובלת טיפולית פרקטיקה זו



זו פרקטיקה טיפולית מקובלת מאוד בארצות הברית. יש ספריות ציבוריות שמציעות

את השירות הזה לילדים לקויי קריאה. כמו שמציעים כל מיני טיפולים עם חיות.

מדלן, גיבורת הספר, מקריאה לבוני הכלבה ומשתחררת מהפחד לטעות. ככה היא

מצליחה לתרגל את הקריאה.

הספר הבא הוא "פשיטת הרגל של ג'ק הקטן" של יאנוש קורצ'אק. מה

הגישה של קורצ'אק לספריית בית הספר?

קורצ'אק ממש הבין עניין בספרנות. בספר הזה הוא מנחה את הגיבור שלו, ג'ק, איך

לנהל ספרייה. המורה של ג'ק מחליטה להקים ספרייה כיתתית, וג'ק, בנו של סוחר

עני, מקבל עליו להפוך את ארון הספרים לספרייה של ממש. הוא רוצה לעודד את כל

הילדים לקרוא ומחליט לגוון את המבחר. בדיוק אז הוא מקבל מסבא שלו דולר, שזה

הרבה כסף בשבילו, והוא מחליט לנצל אותו בשביל לקנות ספרים. הוא מתאים את

האוסף לתחומי העניין של הילדים, על פי משאל שהוא עושה בקרבם. הוא רוצה

להפוך את הספרים לרלוונטיים בחיי היום־יום שלהם. בהתחלה המורה רומזת לו

שהוא קנה ספרים טיפשיים, אבל הספרייה נוחלת הצלחה, כל הכיתה מתחילה

לקרוא ונוצרות שיחות על הספרים. הספר הזה בעצם מספר את כל מה שיש לי

להגיד על ספריית ילדים. ובסופו של דבר גם המורה נעזרת בספרייה, כדי להדגים

דברים בשיעורים. היא הופכת לחלק אינטגרלי מהכיתה — ככה ספריות צריכות

להיות. חוץ מזה, זה ספר שעוסק הרבה בכלכלה ועסקים.

כלכלה ועסקים במובן הסוציאלי שלהם.

כן, ג'ק הוא מין יזם חברתי שעושה בעצם קואופרטיב. והוא נורא רוצה להיות הגון

וישר. וגם העניין של הפערים הכלכליים בכיתה בולט שם. כאמור, הספרייה היא כלי

זה. את שמוכיחים מחקרים ישנם פערים. לצמצום חשוב



ם את זה. ח ם שמוכ שנם מחקר ם.  חשוב לצמצום פער

הספר האחרון ברשימה הוא "המדריך של צ'רלי ג'ו ג'קסון איך לא לקרוא"

של טומי גרינוולד. מה הסיפור של צ'רלי ג'ו?

זה ספר קליל, שנון ומשעשע. המספר פותח בהצהרה שהוא שונא לקרוא וכאילו

אומר לקוראים: "אני בצד שלכם, אני יודע איך אתם מרגישים, אתם לא לבד, אנחנו

ביחד בזה". כל העלילה מתחילה ביומן קריאה שהגיבור צריך לכתוב. הוא עושה

עסקה עם ילד אחר שיקרא ויכתוב בשבילו, אבל המחיר הולך ומאמיר, והסיפור

מסתבך. באיזשהו שלב צ'רלי ג'ו אפילו מוכן לשדך לילד הזה את הנערה שהוא

מאוהב בה. הכל בשביל לא לקרוא. אבל בסוף העסקה מתגלה.

אז הוא קרא בסוף?

הוא לא קרא. הוא בעצם סובל מחרדה מהקריאה. על זה הספר וגם על הסיבות

לחרדה. הוא עושה צחוק מהדרישות של בית הספר שמבריחות את הילדים

מהקריאה.

______________

אוהבים/ות ספרים? הצטרפו לקבוצת הפייסבוק של מוסף "ספרים" של
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