
״הצליח לי״ 
פרויקט בית הספר לכתיבה של רשת ספריות רמת-גן

ורדה וינשטיין 
מנהלת רשת ספריות רמת-גן

״שילוב בין צמא ידע והאפשרות להתבטא  
 

בכתב, בזכות וללא עלות לכל אחד ואחת״ 



רק על עצמי לספר ידעתי…
ניסיון מקצועי 

בעלת תואר בספרנות ומידענות 

15 שנים במערך הספריות בתפקידים שונים 

ב-5 השנים האחרונות מנהלת את רשת הספריות 

רשת ספריות רמת גן מונה את הספריה המרכזית ו-15 סניפים 

כ-50 עובדים  

2/3 ספרנים מקצועיים  

1/3 עובדי מנהלה
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על בית הספר לכתיבה בכמה מילים

3 שנים של פעילות

300 משתתפים

כיתה 71 מרצים10 סדנאות
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רגע לפני…

במהלך השנים ניסינו לחזות את צרכיהם של מנויי 
הספרייה 

קיימנו הרצאות במגוון נושאים 

מועדוני קוראים 

מפגשים עם סופרים 

חלק מהאירועים לא עשו ׳וואו׳  

חלק מהרעיונות נדדו לסניפים
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הבעיה: מתחרים, רבותיי מתחרים…

לספרייה מתחרים רבים 

מחלקת תרבות פעילה מאד 

אולמות תיאטרון רבים 

מתנ״סים פעילים ברחבי העיר
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כך נולד רעיון…

מסדנת כתיבה אחת של 24 משתתפים וסמסטר אחד הגיעו  
 

בקשות ממנויי הספריה לסדנאות נוספות
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הרעיון המנצח…

ענה על שלושה קריטריונים 

 פרויקט יחודי  

תואם את צרכי הקהל 

מרובה משתתפים
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תחילת דרכו של בית 
הספר לכתיבה

״שילוב בין צמא ידע והאפשרות להתבטא  
 

בכתב, בזכות וללא עלות לכל אחד ואחת״ 



החלטה ראשונה

הארגון נעשה בשיתוף מרכז הספר ועינת יקיר ואיפשר: 

מקצועיות מירבית 

ניהול זמן אפקטיבי
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החלטה שניה

כל הסדנאות ינתנו ללא תשלום 

עלות גבוהה של סדנאות לכתיבה בשוק הפרטי  

הרצון לאפשר למי שידו אינה משגת להגשים את עצמו 
מתוך ראיית הספרייה כמקום תרבות וספר
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החלטה שלישית

ההרשמה לסדנאות ללא סינון כי ׳כל אחד יכול׳ 

מתחילים ומתקדמים
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החלטה רביעית

בחירת קהל היעד 

מנויי הספרייה  

תושבי רמת גן 

תושבי חוץ  

מבוגרים 

ילדים בגילאי בית ספר יסודי
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החלטה חמישית
הוחלט על פתיחת 7 סדנאות בנושאים הבאים:  

סיפורי חיים  

הסיפור הקצר 

כתיבת רומן 

שירה 

מסה 

מבוגרים כותבים לילדים 

ילדים כותבים
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החלטה ששית

פתיחת סדנאות ייחודיות ברוח הזמן 

סדנה לכתיבת בלוג 

סדנה לכתיבה שיווקית/עסקית
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יצאנו לדרך

״שילוב בין צמא ידע והאפשרות להתבטא  
 

בכתב, בזכות וללא עלות לכל אחד ואחת״ 



הקשיבו הקשיבו

פרסום הסדנאות למנויי הספרייה באמצעות המדיה 
הדיגיטלית 

שליחת חוברת דיגיטלית במייל  

העלאה לעמוד הפייסבוק של הספרייה
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הצליח לי…

היענות אדירה :  
יום אחד בלבד לאחר פרסום הסדנאות, נסגר הרישום. 

בית הספר לכתיבה הפך להיות נושא שיח בקרב המנויים 

לאורך השנה המנויים שואלים מתי תתפרסם התוכנית לשנה 
הבאה מחשש שיפספסו את מועד ההרשמה. 

 
 

ניתנה כאן מתנה לקהילה שיודעת להוקיר אותה  
ומצביעה ברגליים.
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מרחיבים את המילים והשורות…

מזה שנתיים מתקיימת בסוף שנת הפעילות תחרות כתיבה בחסות 
בית הספר הכתיבה 

התחרות פתוחה לכל תושבי רמת – גן (לא רק למשתתפי 
הסדנאות) 

השנה נשלחו למעלה מ - 100 יצירות (בעילום שם) 

נבחרו 12 זוכים (מרביתם בוגרי ביה״ס לכתיבה) 

״תופעת לוואי״ של התחרות :  
רבים ממשתתפי התחרות הצטרפו בשנה שלאחר מכן לבית 

הספר.  
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חוגגים סיכום שנת פעילות

טקס הסיום  

בהשתתפות מנחי הסדנאות ורוני סומק 

הוקראו חלק מהטקסטים של הזוכים 

חולקו פרסים (ספרים, אלא מה?)
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תגובות המשתתפים

גם היום, אחרי שלוש שנים, אנחנו עדיין מוצפים בתגובות 
מפרגנות. 

יש היענות גדולה מאד מצד אחד, ואחוז נשירה קטן מצד שני.  

למחרת טקס הסיום כבר שואלים על ההרשמה לשנה הבאה.
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פרויקטים מיוחדים

השנה יצרנו קשר עם רופאים לזכויות אדם, ובעבודה 
משותפת יצרו משתתפי סדנת הכתיבה לילדים טקסטים 

שנועדו לילדי העובדים הזרים בגנים.  

בנוסף השקנו תערוכת-קיר בספרייה המרכזית שבה הוצגו 
הטקסטים.
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ערך מוסף

קהל חדש שהגיע לספרייה  

שיח חדש בין הקוראים בספרייה 

הספרייה מלאה מפה לפה בכל שעות היום 

בזכות בית הספר לכתיבה החלטנו גם להשיק פרויקט חדש 
נוסף:    

הקתדרה - אוניברסיטה בחסות הספריה 
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קשיים ואתגרים

חוסר במקום 

השנה החלטתי לשפץ את הכיתה כדי ליצור תנאים נוחים 
יותר 

הקושי לעמוד בפרץ מול קוראים מתוסכלים שלא הספיקו 
להירשם בזמן 

קו אדום : אין להכניס כיבוד לתוך הספריה
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מדוע הצליח לי?

בזכות המקצועיות של הארגון והניהול 

סדנאות ללא תשלום 

נשארנו עקביים בנושא נהלים ומדיניות

 03-6162028 |              varda-w@ramat-gan.muni.il  | ורדה וינשטיין

mailto:varda-w@ramat-gan.muni.il


תודה על ההקשבה!
ורדה וינשטיין 

מנהלת רשת ספריות רמת-גן
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