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 מסמך אפיון –" הספרייה"פרויקט 
 

) י"אמא( ישראל ואנימה מנגה ארגון של" הספרייה" פרויקט ואיפון תאור היא זה מסמך מטרת
הלוגיסטיים , המנהלתיים ההיבטים ללכ על, 2011 בפברואר רשמי באופן הושק אשר

 .זה מימדים וגדול טווח ארוך פרויקט של השוניםוהתפיסתיים 

 

 :תאור כללי

מימוש שאיפת הארגון ל במאמץהוא אחד מעמודי התווך ) להלן הפרויקט" (הספרייה"פרויקט 
להקים מטרתו . במדינת ישראל, האנימה ותרבות האוטקו הסובבת אותם, לקידום תחום המנגה

אשר יהפכו את הקומיקס היפני , ורי מנגה ספריות הציבוריות השונות ברחבי המדינהמד ולתחזק
באופן שוטף וללא , בתרגומו לאנגלית לנגיש יותר הן לקהל המעריצים הקיים והן לציבור הכללי

 .עלות

הפרויקט מתבסס על ההבנה כי קיום קהילתי ערכי של מעריצי אנימה ומנגה ישראליים יכול 
קיימת קרקע פורייה עלייה הם יוכלו לפתח את ההון התרבותי של מתבמידה ולהתקיים רק 

כמו גם העובדה כי חוסר ההבנה בציבור הכללי בכל הנוגע לתחום נובע בין השאר  ;תחביבם
-יום, יהיה זמין במקומות רגילים, במקרה הזה מנגה, תוכןהוכי במידה ו, מחוסר הנגישות שלו

 .ון התפיסה הרווחת והמעוותת של התחום כולוהדבר יכול לתרום לתיק, יומיים

 

 :יעדים

אזור , אביב-אזור תל: הקמת מדורי מנגה בספריות ציבוריות בכל חלק מהותי במדינה •
 .אזור חיפה והקריות, אזור ירושלים, שבע-באר

 .דאגה לקיום מבוסס ומשמעותי של מדורי המנגה לאורך זמן •
o  כרכי מנגה 150כאשר יכיל לכל הפחות " מבוסס"מדור ייחשב. 
o קיום מדור ייחשב משמעותי במידה וקיימת בו פעילות שוטפת של השאלה ועיון. 

 .באופן מחזורי, לטובת מעריצים וקהל כללי, וארצי פרסום כל מדור קיים באופן מקומי •
 –מצד גופים רשמיים , לטווח הארוך, השגת שיתוף פעולה לעשייה הפרויקטאלית •

 .'וכומשרד החינוך , שגרירות יפן
 .של הארגון" מועדון הקריאה"שילוב הפרויקט בפרויקט , בטווח הרחוק •
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 :מבנה ארגוני

והיחס הפרטני הנדרש בכל מדור מנגה , לאור הפיזור הגאוגרפי המשמעותי של יעדי הפרויקט
י מספר אנשים "הפרויקט יתוחזק ע, אל מול ההנהלה והסביבה המקומית שקיים או מוקם

 .מקרב שורות פעילי הארגון ואם בכללאם  –מגויסים 

באחריותו לרכז את כלל . י"י ועד אמא"נבחר ע – מנהל הפרויקט מטעם הארגון 
האחראיים המקומיים של הפרויקט וגורמים , י"אל מול ועד אמא, הנושאים הקשורים בפרויקט

דאוג לפרסום באחריותו ל, כמו כן). 'וכוארציים כלי תקשורת , שגרירות יפן(חיצוניים נוספים 
ריכוז התרומות המתקבלות ומימוש התקציב , הכללי של הפרויקט וגיוס התרומות הנדרשות לו

עליו להשקיע מאמץ בגיוס משאבים נוספים מגורמים , במידת האפשר. השנתי שהוגדר לפרויקט
נמצאות  ,כלל סוגיות המשאבים והצרכים הלוגיסטיים הפרויקטאליים ;)באישור הועד(חיצוניים 

 .אחריותוב

באחריותו לרכז את כלל הנושאים . י מנהל הפרויקט"נבחר ע – אחראי פרויקט מקומי 
אל מול מנהל הפרויקט וגורמים , הקשורים בספרייה העירונית המקומית היחידה עלייה הופקד

עליו לרכז מאמץ בפרסום הפרויקט ). 'העירייה וכו, כלי תקשורת מקומיים(חיצוניים מקומיים 
של הספרייה , מייצג את האינטרסים המקומייםהאחראי המקומי . לרוב הפיזית, ברמה המקומית

 .בכל הנוגע להקצאת משאבים והקשב של הפרויקט בכללותו, עלייה הופקד

י מנהל הפרויקט "עמוגדר נבחרים בהתאם לצורך  – תומכים מקצועיים ולוגיסטיים 
לספק מטרתם  .לסדר הגודל של המטרה המוגדרת על ידםבהתאם , אי מקומיי אחר"או ע

 קשרים אישיים חשובים, עיצוב גרפי( טרות מוגדרות בהתאם ליכולתיהםתמיכה מקצועית במ
 .)'הפצת פוסטרים וכו, העברת תרומות( מגוונת תמיכה לוגיסטיתלספק או , )'וכו

 

 :משאבים

לאור העובדה כי לטובת מימוש היעדים המוצהרים של הפרויקט  – תרומות כרכים 
, י בעשייה השוטפת של הארגון"יידרשו משאבים משמעותיים אשר אינם עומדים לרשות אמא

י "ניתן ע, מעשיהתברר ככיוון זה . של חברי הקהילה הוחלט כי עיקר כרכי המנגה יגיע מתרומות
, 2009בשנת  י להב חדד"ל באופן עצמאי עמדור המנגה הראשון שהוקם בכרמיאתודות ל

 .בהתבסס על תרומות קהילה בלבד

. אפשרות זו אינה רלוונטית מבחינת הפרויקט בעתיד הנראה לעין – תרומות כספיות 
 .של הפרויקט בהתאם לשינוי בנסיבות השונות, רךן והחלטה זו תיבחן מחדש בהמשך הדכיית

לאור האקראיות המובנת בתרומות מזדמנות ולא , עם האמור מעלה – תקצבי ארגוני 
תקציב שנתי קבוע אשר  הארגון הגדיר, את הפרויקטוהרצון להעצים כמה שניתן , מסוננות

ישמש את הפרויקט לטובת רכש כרכים להשלמת התרומות והוצאות נוספות הקשורות 
יעשה בהתאם לשיקול דעתו של  ,מהבחינה המקצועית, מימוש התקציב. כגון פרסום, לפרויקט

 .מנהל הפרויקט
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 :קווים מנחים

הוגדרו מספר קווים מנחים עבור כלל , י המציאות על הפרויקט"לאור המגבלות המוכתבות ע
 .אשר נועדו להנחות את הפעילות השוטפת שלוצוות הפרויקט 

 :ניצול משאבים •
o  שייתרם יתקבל כל כרך וכרך  –לא יבוצע שום סינון לתרומות המתקבלות

 .בברכה
o יקבל עדיפות על פני רכש כרכים ',במצבע וכו, שנייה-רכש של כרכים יד

 .הפרויקט שווהצרכי במידה וערכם מבחינת , חדשים
o  בכדי לשמור על גמישות ) כרכים 20עד (המשלוחים יועברו בחלקים קטנים

 .ולאור זמני קטלוג ארוכים יחסים בספריות, המשאבים
o הפרויקט מטעם הארגוןמנהל י "ורים השונים תעשה עחלוקת הכרכים למד ,

 .וות הנציגים המקומיים ולשיקול דעתבהתאם לצרכים השונים ולדריש
 :עבודה מול הספריות •

o יעשה מאמץ להרכיב את מבחר , בשלבי התהוות ראשונים של מדור חדש
 ;הכותרים של המדור מכותרים פופולאריים ושאינם מכילים תוכן בוטה ככלל

 .על מנך לחנך את הספריות בנוגע למדיום באופן הדרגתי
o י הנציג המקומי של "הקשר מול הספרייה המקומית ינוהל באופן שוטף ע

שיקבל מאחראי הפרויקט של  בגבולות ההנחיות, באופן אוטונומי, הפרויקט
 .ולפיקוחו הארגון

o הנהלת  לגייס את, לאחר ביסוס המדור באחריותו, כל נציג מקומי ייעשה מאמץ
, הספרייה לרכש של כרכי המנגה הזמינים ברשת סטימצקי וצומת ספרים

 .בעזרת תלושים הניתנים לספריות ציבוריות

 :נספחים

במטרה להשריש בתודעה הרחבה את קיומם של המדורים השונים של  – פרסום 
רלוונטיות תלות בחוסר התרחשויות ללא , יבוצעו סבבי פרסום כמה שיותר מחזוריים, הפרויקט

, בנוסף לרכיב המקוון בסבבי הפרסום). 'פעילות תוכן וכו, פתיחת מדור חדש(צד הפרויקט מ
סבב פרסום יכלול גם רכיב פיזי , י ברשת"אשר יעשה שימוש באמצעים העומדים לרשות אמא

שיכול , אשר יפנה כמה שיותר לקהל הרחב) 'כתבה בכלי התקשורת וכו, פוסטרים(ומקומי 
 .ללא תשלום לגשת למדור

על מנת למנף את ההישג שבעצם קיומו של מדור מנגה בספרייה  – פעילויות תוכן 
ולבסס עוד את הזיקה של מעריצי , י"לכדי מימוש משמעותי יותר של מטרות אמא, ציבורית

אירועי (ייעשה מאמץ לארגן פעילויות תוכן מצומצמות , אנימנגה והקהל הרחב למדורי המנגה
ובשיתוף , באופן שוטף ככל הניתן במסגרת הספרייה הציבורית) 'על מנגה וכוהרצאות , השקה

 .בה נמצא המדור, פעולה איתה

ייעשה מאמץ , בהתאם לזמינות המשאבים ותשומות כוח האדם – אתר ייעודי לפרויקט 
ואת , לרכז את כלל המידע הקיים –מטרתו כפולה . פתוח אתר רשמי ומסודר לפרויקטל

לטובת קהילת מעריצי האנימנגה ומי  של פרויקט בקנה מידה שכזה, החדשות הקשורות בו
עבור  יהווירטואלפנים רשמיות ומייצגות לפרויקט במרחב ולהוות , שמחפש מידע עליו במקרה

 .גורמים חיצוניים
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