
 

 

 
 גתשפ" -הספרייה 

 

 תרגיל היכרות עם הספרייה
 
 

 ספרי קריאה
 

 הנודע למבוגרים הרמן קוך. הסופר כתבש ,נמצא על המדף בספרייתנוהספר אחד ציינו שם של  .1
 נמצאים על המדפים בספרייתנו.הציינו שני ספרים שכתבה דבורה עומר, סופרת הנוער הידועה,  .2
 ? אם כן, מה שמה?Jeff Kinneyהאם נמצאת על המדף הסדרה שכתב סופר הנוער  .3
 .Danielle Steelציינו שם של ספר הנמצא על המדף ונכתב בידי סופרת המבוגרים  .4
טוב? כמה עותקים של הספר מונחים על המדף -מה שם האוטוביוגרפיה שכתבה הסופרת תמי שם .5

 בספרייה?
 ירים שכתב המשורר יהודה עמיחי.ציינו שם של שיר מתוך אוסף הש .6

 
 

 שיטת מיון דיואי - ספרי עיון
 

משקף את הנושא: תולדות היהודים בארצות האסלאם. חפשו נושא זה על  933.556מספר דיואי  .1
 המדף וציינו שם של ספר אחד העוסק בנושא.

על אחד משקף את הנושא: חגי ישראל. ציינו שם של ספר אחד שיש בו חומר  296.38מספר דיואי  .2
 מחגי חודש תשרי.

 
 

 פרשנות המקרא
 

 מצאו פרשנות לספר בראשית, מתוך ספרי הפרשנויות הרבים למקרא, וכתבו את שמו.
 
 
 

 הספרייה המקווןקטלוג  היכרות עם
  

 
 

 היכנסו אל אתר הספרייה ומצאו את הקטלוג המקוון.
 



 

 
 עותקיו? כמות יהסופר/ת. מהציינו את שם , נמצא באוסף הספרייה? אם כן The Wavesהאם הספר  .1
 נמצאים באוסף הספרייה? ,הסופרת ליאת רוטנר פרי עטה של ,ספריםכמה  .2
 ?חינוך בנושאעוסקים כמה ספרים מתוך הקטלוג  .3
 מופיעה בכותרת? "חינוך"המילה  - כמה ספרים מתוך הקטלוג .4
חפשו אותו על המדף.  ,זמין להשאלה? אם כן Prints and drawings of Kaethe Kollwitzהאם הספר  .5

 רשמו את תאריך ההחזרה הצפוי שלו. -אם לא 
 מצאו את הספר "סיפור זמני". האם הוא מתאים לנוער או למבוגרים? .6
 סמנו את התשובה הנכונה. .7

 "חלוק לבן בגטו" הוא:
 ספר קריאה לנוער.-  
 ספר עיון.-  
 ספר קריאה למבוגרים.-  
 סרט די.וי.די.-  
 כלל באוסף הספרייה.הספר אינו מופיע -  

 
 ."משפחה". ציינו שם של ספר קריאה )לנוער או למבוגרים( העוסק בנושא 8
 ."משפחה". ציינו שם של ספר עיון העוסק בנושא 9

 ?האם הספר שחיפשת)ה( הוא זמין או מושאל ,יך את)ה( יודע)ת(א .10
 
 

  לקראת סיום
 

 
תוכלו למשל לקבל מידע מדויק על מועד החזרת הספרים,  .משתמשיםכלאתר הספרייה  הירשמו .1

 לבצע חיפוש במאגרי המידע השונים וכדומה.
שנות רכשו כרטיס צילום. מומלץ לכתוב את שמכם על גבי הכרטיס. הכרטיס ישמש אתכם במהלך  .2

 לימודיכם בבית הספר.
ודעות ובאירועים כך תוכלו להתעדכן בה .הסגורה של הספרייה לקבוצת הפייסבוקכדאי להירשם  .3

 … שונים ולהישאר בעניינים
 https://bit.ly/3S5vOmqת התשובות שלכם)ן( שלחו לפי הקישור א .4

 
 

 בכל שאלה ועניין. )ן(שירותכםנשמח לעמוד ל
 

 בהצלחה ושנה טובה,
 צוות הספרניות

 נטלי מדבינסקי, אילנה סלומון ומירב קליין
 


