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 שירותי הספרייה הציבורית בישראל: ספריות בחברה רב תרבותית

 רבינובי� רחל / לישראלי� אתיופי� ולישראלי� רוסי�  

 

 

 :תקציר
מטרת המחקר הינה למפות תרבותית את השירותי� שמקבלות שתי קבוצות  
שהינ� ג� קבוצות של מהגרי� , הישראלי� הרוסי� והישראלי� האתיו פי�, אתניות

הספרייה הציבורית בישראל הינה מוסד תרבותי . הציבורית בישראלמהספרייה 
מצב בו , ציבורי מקובל ומושרש  והיא פועלת בתו� מצב של רב תרבותיות דהיי נו

ישנ � במדינה אוכלוסיות תרבותיות שונות הדרות בכפיפה אחת ומקבלות שירות 
 .מאותה הספרייה הציבורית

תי הספרייה הניתני� על ידה שאלנו את עצמנו הא� יש הבדל בי� שירו 
לאוכלוסיות של ישראלי� רוסי� ושל ישראלי� אתיופי� וכ� שאפנ ו לדעת הא� יש 
. הבדל בי� השימוש שעושי� הישראלי� האתיופי� והישראלי� הרוסי� בספריה

ערכנ ו , דהיינ ו. שאפנו למת� מסגרת מתועדת ומתורגמת לשפת המעשה של השאלה
. ופ� מהימ� עד כמה שנית� ובמונחי�  של מדידהמחקר אשר יאפשר לדעת זאת בא

קיוו ינ ו כי ידע זה יאפשר למפות תרבותית את השימוש בספריות ציבוריו ת באר� על 
  �ידי שתי אוכלוסי ות המחקר וישפו� אור על התועלות והרגלי השימוש שעושי

 .יוצאי קבוצות תרבותיות אלה במוסד הציבורי שהינו הספרייה הציבורית
 את מטרתנו בדקנו לכתחילה את נתינת השיר ותי� בספריות   כדי להשיג 

ארצות : הציבוריות לאוכלוסיות אתניות של מהגרי� בארצות שונות בעול� שה�
נראה כי דווקא . ואוסטרליה, סקנדינביה ובתוכה דנמרק ושבדיה, בריטניה, הברית

 בארצות הברית שהינה מדינה רבת לאומי� אשר בה עשוי הרוב הלב� לאבד את
ההגמוניה שלו בשני� הקרובות ולהפו� למיעוט התחוללו אירועי� ו מצבי� של 
 �חיקוק חוקי� כנגד נתי נ ת שירותי חי נו�  ותרבות ובכלל זה שירותי ספריי ה למהגרי

�כל זאת במקביל למודעות חזקה ורבה בספריות גופ� לצור� לתת , בלתי מתועדי
רסיביות של התאמה של שירותי ספריה לקבוצות אתניות שונות ולפעולות אג

 .שירותי הספרייה לצרכי� של קהילות אלה
תומ� במת� שירותי� אלה ומודע , �ALAה, ארגו� הספריות האמריקאי 

.  לצור� להתאי� את שירותי הספרייה לאוכלוסיות מגוונות ע� צרכי� ושפות שונות
ת על אול� דווק א בבריטניה ישנה ביקורת נוקב, כ� הדבר ג� בדנמרק ובסקנדינביה

מת� שירותי ספריה לאוכלוסיות של מהגרי� למרות המודעות הרבה של השלטו� 
להיותו בעבר שלטו� קולונ יאלי ולמרות ניס יו נ ותיו לחמוק מתופעות של אפליה 

ג� איגוד הספרני� הבריטי יצר מדור לנושא . גזעית עד כדי חקיקה נמרצת בנושא
 .של שירות לאוכלוסיות מגוונ ות

 שירותי הספרייה הציבורית לשתי אוכלוסיות המחקר בבואנו לחקור את
השאלות . דלעיל שאלו שתי שאלות מחקר עיקריות מה� נבעו שאלות משנה 

הא� ישנו הבדל בי� הש ירותי � הניתנ י� לישראלי�  רוסי� לבי �   : העיקריות היו
והא� , השירותי� הנית ני� ל יש ראלי� אתיופי� על ידי  הספרייה הציבורית ביש ראל

באופ� זה . ל באופ� קבלת השירותי� הללו על ידי שתי אוכלוסיות אלהישנ ו הבד
קיוו ינ ו לקבל תמונה שלמה של השירותי� הניתני� והמתקבלי� על ידי אוכלוסיות   

 .אלה
לש� כ� למדנו מעט על המצב הרב תרבותי עתיר השסעי� בחברה 

עקב היותה של . ומדינת לאו� מאיד�, הישראלית שהינה חברת מהגרי� מחד
, ישראל מדינת לאו� אי�  יכולה להתבצע פה פרקטיקה של ממשל פוליטי רב תרבותי

יחד ע� זאת מסתבר כי קבוצות תרבותיות . דהיינו ח" מכל סממ� תרבותי שליט
מנצלות את הדמוקרטיה הישראלית על מנת להתרכז בתרבות� , למעשה כול�, שונ ות
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כת לעוד סקטור לצד שאר להנחיל אותה לצאצאיה� והתרבות הדומינ נ טית הופ, ה�
היות ישראל דמוקרטיה מאפשר לקבוצות . התרבויות ומאבדת את ההגמוניה שלה

אתניות ש ונ ות לבטא עצמ� תרבותית באופ� חופ שי ופתוח ואכ � אנ ו נ וכחי� לדעת כי 
והדבר נכו� ג� לגבי הישראלי� האתיופי� ולגבי   , ה� משמרות את תרבות� המקורית

ובעת ובעונה אחת ה� סופגות ותורמות לתרבות , בישראלי� הרוסי� ג� יחד
מהווי� ,  איש900,000 �כ , הישראלי� הרוסי�. הישראלית שצמחה כא� באר�

. סקטור בפני עצמו המספק לעצמו שירותי חינו� ותרבות ופעיל מאוד פוליטית
�אוכלוסיית המשתמשי� (מעטי� יותר , לעומת זאת, הישראלי� האתיופי
). 4.4לוח , 2004, שנתו� סטטיסטי לישראל,  נפש67,788 �כהאתיופי� באר� מונה 

דתיי� , אוכלוסיית המשתמשי� הישראלי� האתיופי� כוללת חלשי� יותר כלכלית
נסיבות  . תלוי י� י ותר בעזרה מהשלטונות ומקבלי � לעיתי� יחס פטרנליסטי, יותר

 .הגעת� ארצה הינ� נסיב ו ת הרואיות שאינ� זוכות תמיד להערכה הראויה
 משתמשי� בספריה הציבורית  319השתתפו , מחקר שנעשה בפריסה ארציתב
 אשר ענו על שאלו� משתמשי� על מנת לבדוק את השירותי� 30 עד 14בגילאי 

� מנהלי ספריות 45השתתפו במחקר ,  כמו כ� .  המתקבלי� בספריה הציבורית על יד
ניתני �   ציבוריות אשר ענו על שאלו� המנהלי� על מנת לבדוק את השירותי� ה

שאלוני� נ שלחו בדואר ונאספו מש� שמונה . בהתאמה לשתי אוכלוסיות אלה
חודשי� בספריות אשר לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצאות בשכונות 

 � .מגורי� של ישראלי� רוסי� וישראלי� אתיופ י
, נראה כי שתי הקבוצות נהנות מאוד משירותי הספרייה הציבורית באר�

מנצלי� יותר , שהינ� חלשי� יותר כלכלית ופוליטית, ופי�אול� הישראלי� האתי
מ� הישראלי� הרוסי� את שירותי הספרייה לבד מאשר את שירותי ההשאלה כיוו� 

�כמו כ�  . שאלה דורשי� משאבי� כלכליי� החסרי� לישראלי� האתיופי
הישראלי� הרוסי� שולחי� מעט יותר דואר אלקטרוני בספריה והדבר מוב� כיוו � 

לוסייה של הישראלי� הרוסי� מבוססת יותר מאוכלוסיית הישראלי� שהאוכ
�בבואנו להשוות את השימו ש בספריות . האתיופי� וכנראה יש  לה יותר מחשבי

הציבוריות של שתי קבוצות אלה נראה כי הישראלי� האתיופי� שוהי� בספריה 
�שי� ומשתמ, באי� לספריה יותר  ביחד ע� משפחותיה�, יותר מהישראלי� הרוסי

� .יותר בספריה על מנת להשיג ספרי
 �נראה כי הישראלי� האתיופי� מעריכי� י ותר את הספריה ואילו הישראלי

כי יש מספר רב , לאור העובדה, אי� תמה בדבר. הרוסי� מעריכי� יותר  את הספר�
 �יותר של ספרני� דובר י  שפת הא� של הישראלי� הרוסי� ואי � כמעט ספרני

למרות מיעוט האוס פי� בשפת . ל הישראלי� האתיופי�הדוברי� את שפת הא� ש
� 14�30אשר טווח גיל�  היה , הרי הנבד קי�, המוצא של הישראלי� האתיופי

 .דבר אשר ממחיש את היקלטות� באר�, השתמשו באוספי� בעברית
קרוב לודאי שבדיקה אשר תכלול גילאי� מבוגרי� יותר מבי� שתי 

בה בי� שתי האוכלוסיות כיוו � שהישראלי� האוכלוסיות תניב הבדלי� חריפי� בהר
הרוסי� באי� מאר� בה הקריאה היתה מאפיי� תרבותי  חזק ודומיננ טי והספר 
נחשב מוצר תרבותי כמעט מקודש בניגוד לישראלי� האתיופי� אשר הגיעו ממדינה 

 .חקלאית ע� כלכלה כפרית נחשלת למדי
� הרוי �   ה� הנחקרי� הישראלי� האתיופי� וה� הנחקרי� הישראלי

משתמשי� בספריה הציבורית ובשיר ותיה באופ� שאפשר להגדירו כנמר� על מנת 
מידת השימוש  בספריה הציבורית  באר� בשתי . להתבדר ולקרוא, ללמוד

הישראלי� : האוכלוסיות עלתה לעומת השימוש באר� המוצא מסיבות שונות
ת ואשר בה הרוסי� באו ממדינה שרק עתה השתחררה מכבלי העריצות הקומוניסטי 

שירותי הספריה נית נו  י ותר על מנת ליצור דעת קהל אוהדת ולהסתיר נתונ י� לא 
ואילו   , מחמיאי� על השלטו� מאשר לספק מידע ותרבות באופ� חופשי ובשקיפות

   �הישראלי� האתיופי� הגיעו ממדינה בה שירותי  הספריה הציבורית לא היו זמיני
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סי ות קט� באשר לספריה הציבורית  נראה כי השונ י בי � האוכלו. במידה מספקת
ולשימוש בשירותיה בי שראל למרות שכאשר בחנו את השירותי� הניתני� נוכחנ ו  
 �לדעת כי היות הישראלי� האתיופי� אוכלוסיה קטנה יחסית מתבטא במשאבי

� .ובמאמצי� המוקדשי� לה
נראה כי כתוצאה ממחקר זה המנהלי� של הספריות הציבוריות ילמדו לדעת 

נקווה   . י האוכלוסיות של  המשתמשי� מעריכות כחשוב ביותר את יחס הספר�כי שת
כי ע� חלו" הזמ� יהי ו י ותר ספרני� ששפת הא� שלה� היא שפת הא� של 

�דבר אשר יאפשר אולי שירותי�  יותר מוקדי�  לאוכלוסיה , הישראלי� האתיופי
 .זו

בור כאשר שאלנו הא� שירותי הספריה הציבורית נועדו  ע,  למרות זאת
 �תושבי� וותיק י� או עבור עולי� הרי הישראלי� האתיופי� סברו יותר מישראלי

�יחד ע� זאת שתי האוכלוסיות   . הרוסי� כי ש ירותי הספריה נועדו לעולי�  חדשי 
� . סברו כי השירותי� נ ועדו יותר לוות יקי

נראה כי יש להכשיר  ולהעסיק יותר ספרני�  דוברי שפת א� של  שתי 
ז יוכ לו המשתמשי� להגשי� את רצונ� לקשר ע� הספר� ושתי  או א. האוכלוסיות

שתי האוכלוסיות   . האוכלוסיות תקבלנה יחס ח� ואישי שמהגרי� זקוקי� לו ביותר
ג� יחד מקנות חשיבות רבה לשירותי� הממוחשבי� בניתני� בספריה הציבורית 
 �בישראל אול� הישראלי� האתיופי� מעריכ י�  שירותי � אלה יותר מ הישראלי

 . רוסי�ה
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