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כאן ב רשת:

זוהר שביט בפינת הספרים על שבוע
הספר וההיסטוריה שלו במדינת ישראל.

כותרת:

רון נשיאל : מסע לארץ לה-פן. כתבתו של ערן סיקורל. זוהר

שביט, שלום!

זוהר שביט : שלום. שבת שלום.

רון נשיאל : גם לך הכתבה הזאת עשתה חשק לנסוע לצרפת?

זוהר שביט : אין לך מושג כמה. זה מקום כ'כ יפה, בונגונזי.

באמת. אבל זה מקום של שפע. ואני יכולה להבין מה קורה שם,

כשיש משבר כלכלי. זה כאילו בבום הכל נופל. אנחנו נחזור לכיכר

בת''א, בכל מקרה. אבל שמת לב, זה מאד מעניין. היא דיברה על

מקרון ועל זה שיש סיכוי שהוא יציל אותם. והיא דיברה על

ההשכלה הגבוהה שלו. עכשיו, מקרון קרא המון ספרים מילדותו!

ערן סיקורל : איך את מחברת כל דבר לכל דבר. קודם-כל, נאמר

למאזינים, שאנחנו לא נדבר כהרגלנו בפינת הספרים על ספר אחד,

אלא נמליץ על סדרות ספרים לרגל שבוע הספר, אבל קודם נאמר
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כמה  מילים על ההסטוריה של שבוע הספר, שנולד לפני יותר

מתשעים שנה ב1926- ואז הוא נקרא יום הספר העברי. רק יום

אחד. אבל ממה שאני קורא, זה היה חג לאומי ממש.

זוהר שביט : ממש חג לאומי. ובאמת ראיתי, היו המון כתבות.

ייחסו את ההתחלה שלו לתקופה הרבה יותר מאוחרת. לא בדיוק

כמו שאמרת, חג הספר העברי נחוג כבר ב1926- בשד' רוטשילד.

וברוב עם. ובאמת כל ה.. ויצמן בא לשם, והמטרוניתא. ויצמן

אפילו הגישה תה בחגיגה. והיתה הרבה שמחה והכירו את הספרים

ומכרו אותם. ומאז המסורת הזאת, לפי דעתי, אחת המסורות הכי

הכי יפות של החברה שלנו, ואחת מחגיגות התרבות הכי נפלאות.

כי מה שקורה בשבוע הספר, קודם-כל, בגלל שהוא מתרחש

במרחבים מאד מרכזיים, אי אפשר לא לראות אותו. ויש תחושה

שכל העיר מדברת ספרים. כן? כמו 'כל הארץ דגלים דגלים', שבוע

הספר זה 'כל הארץ ספרים ספרים'. וזה נותן אפשרות לראות

שפע עצום של ספרים באוירה מאד חגיגית. וגם להיפגש עם

הכותבים ועם המו''לים ועם אנשי הספר. בקיצור, זאת ממש חגיגה

נהדרת.

רון נשיאל : לי זה קצת חבל שהשנה זה הצטמצם רק לשלוש

ערים.

זוהר שביט : מאד חבל. מאד חבל. וזה בעיניי באמת דבר שאני

מאד מקוה שיתוקן בשנה הבאה, כי זו באמת חגיגה תרבותית
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לאומית במובן הכי נפלא שיכול להיות.

רון נשיאל : או-קיי. התחלת לומר משהו קודם על החשיבות

שבקריאת ספרים. את יודעת מה? גם עם מי שפחות נמשך, נגיד,

לעולמות הרוח.

זוהר שביט : בדיוק כך. תראה, הלמ''ס - הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה פרסמה מסמך מאד מאד מעניין. המסמך עצמו

עוסק בעיקר בנתונים על קריאת הספרים בישראל, וגם שם יש

נתונים מעניינים. אבל מה שצריך מאד לעניין אותנו כחברה

ובעיקר כהורים, זה שקיימת זיקה ברורה בין מס' הספרים בבית

לבין .. באוריינות קריאה. ועכישו תישאר לשבת על הכיסא. לבין

אוריינות מתימטית. במילים אחרות, אין פה חוכמות. אם אנחנו

כהורים רוצים שהתלמידים שלנו יצליחו בלימודים, וגם להבטיח

את העתיד שלהם, אנחנו צריכים לדאוג שיהיו הרבה ספרים בבית.

אגב, בעיניי, זה מובן מאליו. מפני שקריאה בספרים נותנת מפתח

לנכס הכי הכי חשוב היום בעולם המודרני. תראה, היום הנכסים

החשובים זה לא נכסי דלא ניידי, זה באמת אוריינות קריאה

גבוהה ואוריינות מתימטית גבוהה. תסתכל על כל הסטארטאפים

האלה שמצליחים היום בעולם ובגללם אנחנו נחשבים למעצמת

היי-טק. סטארט אפ. זה נובע מהמקום שהיה לנו כחברה, המקום

הגבוה שהיה לו אוריינות בחברה שלנו. והאוריינות הזאת נוצרת

בראש ובראשונה, מקריאת ספרים.לכן אפשר לשים בצד את הענין
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של העשרת העולם, מטען תרבותי, זהות לאומית. השאלה שעומדת

כאן על הפרק, היא אם אנחנו רוצים כהורים להבטיח את העתיד

של הילדים שלנו, אז כדאי לדאוג לכך שיהיו ספרים בבית. ואני

רוצה לומר כאן דבר נוסף. במצבים של מרכז ופריפריה. דווקא

שרת התרבות, שמאד מאד חשוב לה הענין של הפריפריה, ואני

מאמינה שהוא באמת בנפשה, כדאי שהיא תשים לב לענין הזה.

וכדאי שהיא תדאג לכך שהמדינ התתמוך יותר במפעלים

שמכניסים הביתה את הספרים. היו לנו הרבה מפעלים כאלה. חלק

מהם נסגרו לגמרי, חלק מהם צומצמו. לא תמיד להורים יש

מודעות. וגם הרבה פעמים גם אין להם היכולת לרכוש ספרים

הביתה. וכאן המדינה צריכה להתערב. כי גם למדינה יש עניין רב

באזרחים שהאוריינות הקריאה שלהם והאוריינות המתימטית שלהם

גבוהה. עכשיו, נעבור לכיכר העיר. לא בורגונזי אמנם, אבל בכל

זאת, כיכר העיר בשבוע הספר. אני הייתי רוצה היום למליץ עלס

פרים לילדים. והייתי רוצה להתרכז בסדרות לילדים. כי השוק

מוצף אמנם הרבה מאד בספרות מאד משובחת לילדים, אבל

למרבה הצער, גם בספרות קלוקלת. ושתי הסדרות שאני רוצה

להמליץ עליהם, נותנות איזה סוג של הבטחה של תו תקן. כלומר

כל ספר שקונים מהסדרות האלה, או קוראים מהסדרות האלה,

כמובן, יש בו הבטחה לספר  טוב. אז שתי הסדרות שאני רוצה

להמליץ זה סדרת כתרי, שמוציאה לאור ספרות ילדים קלאסית.
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וסדרת מרגנית של ספרות ילדים עכשוית. ומתוך כל השפע העצום

הזה, אז במרגנית הייתי ממליצה בחום על ספרים שאני אהבתי

כמובן.

רון נשיאל : רואל דל. למשל.

זוהר שביט : רואל דל, כבר הקדשנו לו פינה מיוחדת. אבל בוודאי

רואל דל. לורה אינגלס ויילדר. הספרים של בית קטן בערבה. גם

אתה מתחיל להשתפך. בבית קטן ביער..

רון נשיאל : 'הנערים מרח' פל', ספר הילדות האולטימטיבי.

זוהר שביט : בדיוק. של פרנץ מולנר. וגם כמובן הספרים של

אסטריט מינגרן. שהיא בעיניי סופרת הילדים הכי הכי טובה.

אנחנו מכירים בעיקר את בילבי. אבל יש לה גם ספרי ילדים

נהדרים אחרים. שמהם הכי הייתי ממליצה. פוליאנה. פורטר.

רון נשיאל : פוליאנה, כמובן. בוא נזרוק כמה שמות גם מהסדרה

של כיתרי. כי הרבה זמן לא נותר לנו.

זוהר שביט : אז הפנג הלבן של ג'ק לונדון.

רון נשיאל : כמובן.

זוהר שביט : כלבם של בני בסקרוויל, של קונלד דוי. 'אלפיים מיל

מתחת למים' של ז'ול וורן'. הטוליפ השחור של אלכסנדר דימה.

וכמובן 'אן שרלי' או האסופית  של מונטוגומרי.

רון נשיאל : נפלא.

זוהר שביט : בכל אופן, מומלץ מאד-מאד למלא את מדפי
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הספרים של הילדים. הסקר של הלמ''ס מדבר על זיקה ברורה בין

ילדים שבביתם יותר מ500- ספרים לבין הצטיינות אוריינית

ומתימטית.

רון נשיאל : גם חשוב איזה ספרים. אבל קודם-כל, שיהיו ספרים.

זוהר שביט : אפשר להתחיל בבניית הספריה כבר עכשיו. לשבוע

הספר.

רון נשיאל : אז זהו. זה ההמלצה שלנו. כתרי של הוצאת כתר.

מרגנית. זמורה ביתן. נדמה לי. סדרות קלאסיות. זוהר שביט, תודה

רבה.

זוהר שביט : תודה. שבוע טוב.
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