סיכום פעילות העמותה במהלך 3102
נדיה זלדס—יו"ר העמותה
 .0מפגשים עם ההנהלה
-גם ב 3102-העמותה קיימה מפגשים עם חברי ההנהלה.-את סיכום המפגש במאי  3102ניתן לקרוא באתר העמותהhttp://www.nlreadership.org.il/wp- :content/uploads/2013/07/May-meeting-with-admin-2.pdf
 .3מפגש מיוחד במסגרת הקונגרס העולמי למדעי היהדות
-ביולי  3102התקיים מפגש מיוחד של חברי ואוהדי העמותה במסגרת הקונגרס.-את סיכום הדיון ניתן לראות באתר העמותהhttp://www.nlreadership.org.il/wp-content/uploads/2012/12/summary-ofEGM2013approvedheb.pdf
 .2תכנון האירוע לכבוד ספרני אולם קריאה יהדות
-מספטמבר עד דצמבר עסק הוועד באיסוף מכתבים לאלבום לכבוד הספרניות שפרשו מאולם קריאהיהדות :אלונה אבינזר ,צפורה בן-אבו ,רות פלינט ועליזה אלון .האירוע התקיים בסוף ינואר 3102
וכלל גם את מנהל האולם לשעבר מיכאל ריגלר .ניתן לראות את האלבום ודברי כמה מהדוברים
ותמונות באתר שלנו:
http://www.nlreadership.org.il/?page_id=28
 .4מפגש עם האוצרים בדצמבר 3102
-סיכום של המפגש נמצא באתר:http://www.nlreadership.org.il/?page_id=311
תחת דצמבר 3102
 .5נושאים שהועלו בדיונים פנימיים בוועד
 -נערך דיון בשאלה האם לקבל את הצעת ההנהלה לפתוח את אולם כתבי יד לרשות מספר קוראיםמצומצם בימים שבהם אולמות הקריאה נסגרים מוקדם בשל אירועים המתקיימים בספרייה .הוחלט
להסכים להצעה ,תוך הבעת מחאה ואולם קודם כל לברר כמה אנשים יכולים להתאסף באולם
המדובר.

 -הוחלט לקבל את הזמנתה של אורלי לקיים פגישה נוספת עם ההנהלה על מנת לנסות ליצור מצב בואנחנו נקבע את סדר היום ואת תכני הדיון.
אלה הנושאים שהועלו:


לבטל את בנין הספרייה החדשה ולשפץ את המבנה הקיים (תוך צירוף בנין רוס הסמוך).
הועלתה הצעה לערב את יו"ר ועדת החינוך של הכנסת עמרם מצנע בעניין.



לדרוש שבצד המלגות ליוצרים תוענק גם מלגה לחוקר המסוגל ומוכן לפרסם את אחד מכתבי
היד שבבעלות הספרייה.



בעיות בהזמנת ספרים מן האחסון המרוחק וגם מן המחסן הרגיל:

במהלך השנה פנינו מספר פעמים להנהלה בנוגע להזמנת ספרים מן האחסון המרוחק .הזמנות רבות
נענות בשלילה ומתברר שהספרים טרם טופלו וטרם הונחו במקום נגיש.


מערכת הזמנת הספרים לא תמיד פועלת כנדרש .ספרים ,בעיקר כאלה שהם חלק מסדרה ,לא
קוטלגו בצורה שנוחה לאיתור.



הצענו שהדו"ח הכספי של הספרייה יפורסם לציבור.



ההתמודדות עם הבעיה של פרישת ספרנים ותיקים לאור המחסור הצפוי בספרנים מיומנים.



עוד דובר על כך שאין הצדקה בסגירה מוקדמת של הספרייה בגלל אירועים.



בעיה בטיחותית :המעבר בין אולם קריאה כללי לאולם קריאה מזרח צר מדי.

 .6נושאים לטיפול
-נציגינו לחברה לבניין-באוקטובר  3102הציעה ההנהלה שנוכל להציע שני מועמדים שיפגשו עם חברי החברה לבנייןהאחראים לתכנון הבניין החדש .למרות פנייה לאורלי בנושא ב-ינואר  3102טרם זומנו נציגנו למפגש
עם חברי החברה לבניין .אנו מקוים להעלות את הנושא במפגש הקרוב עם ההנהלה.
-תפקוד אולמות הקריאהרמת השירות ,רעש ,הרוטציה של הסטודנטים ,חוסר היכרות עם האוספים.

