אודות הספריות
ברוכים הבאים לרשת ספריות פרדס חנה כרכור ,ע"ש אלי כהן*.
רשת ספריות המושבה כוללות את :הספרייה המרכזית ,ספריית נווה פרדסים
וספריית כרכור.
רקע :הספרייה הציבורית הראשונה בפרדס חנה ע"ש "אלי כהן" הוקמה בשנת 1930
ע"י יעקב רודה** .מאז נוספו עוד שתיים ,וכיום קיימות במושבה שלוש ספריות,
המשרתות את תושבי המושבה והסביבה.
חזון הספריות :הספריות תהיינה מוקדי תרבות מרכזיים לתושבי המושבה
והסביבה ,מרחבים קהילתיים איכותיים להעשרה ,לימוד ובילוי בשעות הפנאי,
תוך מתן דגש על שירות אישי ,מקצועי וקשוב לכלל המבקרים והפונים אליהן.
הספריות תיזומנה אירועים ומפגשים במגוון תחומי תרבות ,רוח ודעת ,וכן שיתופי
פעולה ומיזמים קהילתיים ,המשלבים ערכי התנדבות ,נתינה ושיתוף.
כיום בספריות :מבחר עשיר ומגוון של ספרים למבוגרים ,ילדים ונוער רשת ספריות
פרדס חנה כרכור יוזמת ומובילה ,בשפות עברית ואנגלית ,רוסית – בספרייה
המרכזית ובנווה פרדסים ,כתבי עת לגילאים השונים ובתחומי עניין מגוונים.
בנוסף:
• ניתן שירות השאלות ספרים דיגיטליים לקריאה ו/או להאזנה למנויי
הספריות.
• קיימים מרחבי עיון ולמידה ,מחשבים ואינטרנט אלחוטי לשימוש חופשי
לכל באי הספריות .בנוסף ניתנים שירותי פקס ,צילום ולמינציה (בתשלום).
אירועי תרבות :בספריות מתקיימים מגוון רחב של מפגשי תרבות למבוגרים ,נוער
וילדים :מפגשי סופרים ,סדנאות כתיבה ,שירה ,קומיקס ,שעות סיפור לילדים ועוד.
לפרטים והרשמה לאירועי התרבות בספריות  -לחץ כאן
להצטרפות לרשימת התפוצה של הספריות  -לחץ כאן
כל תושבי המושבה זכאים להירשם לספריות ללא תשלום ולקבל שירותי השאלת
ספרים .הרישום לספריה הוא אישי (מבוגר/ילד).
איך נרשמים? ניתן להירשם באופן מקוון  -כאן ,או להגיע בשעות הפעילות לספרייה
ולהצטייד בצ'ק פיקדון .
אוסף הספרים  -קטלוג הספריות אינטרנטי ,פתוח לחיפוש ואיתור ספרים לכל
המעוניין.24/7 ,

הספרייה המרכזית
הבוטנים ,פרדס חנה

ספריית כרכור
המייסדים  ,67כרכור

ספריית נווה פרדסים
עסיס  ,1פרדס חנה

שעות פעילות הספריות:
הספרייה המרכזית
הבוטנים  ,59פרדס חנה (בניין המתנ"ס)
מבוגרים ונוער
א' ,ג' ,ה' 18:45 – 11:00
14:30 - 8:30
ב' ,ד'
12:30 – 8:30
ו'
ספריית ילדים
18:45 – 14:00
א' ,ג' ,ה'
14 :00 – 9:00
ב' ,ד'
סגור
ו'
ספריית נווה פרדסים
העסיס  ,1פרדס חנה
א' ,ג' ,ה' 18:45 – 14:00
14:00 - 9:00
ב'
סגור
ד'
12:00 – 8:00
ו'
ספריית כרכור
המייסדים  ,67כרכור (צמוד לבי"ס ממלכתי)
א' ,ג' ,ה' 18:45 - 14:00
סגור
ב' ,ד'
12:30 – 8:30
ו'
צוות הספריות ישמח לתת מענה אישי ומקצועי לשאלות בשעות פעילות הספריות:

טל' * 04-8833565 :מייל הספריותphk.libraries@gmail.com :
מנהלת מחלקת הספריות פרדס חנה כרכור :אורלי אבני

** אלי כהן  -נולד ב 6-בדצמבר  ,1924ט' בכסלו ה'תרפ"ה .היה מרגל ישראלי
שפעל בסוריה והוצא להורג לאחר שנתפס .נודע כאחד מגדולי המרגלים
של ישראל .לוי אשכול ,שהיה ראש ממשלת ישראל בעת מלחמת ששת
הימים אמר" :מעשיו של אלי כהן חסכו למדינת ישראל חטיבות רבות
של חיילים ,והמידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא
יסולא בפז ,והביא לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים" .אלי כהן הוצא
להורג ב 18 -במאי  ,1965ט"ז באייר ה'תשכ"ה ונקבר בדמשק  ,עד היום
לא נענו הסורים לבקשה לאפשר את הבאתו לקבורה בישראל .לאחר
מותו הועלה מדרגת רב-סרן לדרגת סגן -אלוף .אלי כהן השאיר אחריו
אישה ושלושה ילדים.

** יעקב רודה – נולד ברוסיה ,בשנת  ,1897חקלאי ופעיל ציבור מן הימים
הראשונים של המושבה .מייסד ומנהל הספרייה .מתוך הספד עובדי
הספרייה" :שנים רבות קיימת הספרייה בפרדס-חנה .יעקב רודה הוא
שייסדה והקימה במו ידיו ,באיסוף ספר ועוד ספר מהחברים ,אנשי
המקום .כל שנותיו התמסר לה ,טיפחה והגדילה .זה היה מפעל חייו".
נפטר ב 11-במאי  ,1973ט' באייר תשל"ג  .השאיר אחריו אישה ושתי בנות.
הובא למנוחת עולמים במשק בית-קשת ,מקום מגוריה של בתו.

