


הגעת לספרייה בנקודת זמן של שינויים:

- בהנהלת הספרייה

- במבנה הפיזי של הספרייה

 - שינוי במעורבות שהבאת 
   כראש אקדמי של הספרייה



מעבר לעבודה השגרתית והשוטפת שלך כראש האקדמי
של הספרייה, מהר מאד המציאות לימדה אותך שתפקידך 

מלא בפעילויות נוספות, מגוונות וייצוגיות אחרות.

טקס הסרת הלוט בחנוכת 
האגף החדש של הספרייה
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ביקור השגריר הקוריאני בספרייה 
במסגרת  יום קוריאה באוניברסיטה
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הספרים היפים ביותר בגרמניה
פתיחת תערוכה בשיתוף עם  מכון גתה 

פתיחת התערוכה 

“חובת הזכרון”

פתיחת תערוכה  
יובל ה-100 לספריית אנזל - 

מכון גתה



פתיחת התערוכה 

“חלונות”
40 שנה לאוניברסיטה

פתיחת התערוכה 

 “תרבות האוכל 
  הישראלית"



מעבר לתפקידים המסורתיים של הספרייה,
תמכת ביצירת קשרים עם קהילת האוניברסיטה 

ומחוצה לה ביוזמות יישוג.

 יום עיון בנושא: תרבות 
האוכל הישראלית

המלחמה הגדולה- פתיחת תערוכה בספרייה, 
כחלק מציון 100שנה

למלחמת העולם הראשונה באוניברסיטה 



השקת אלבום הקורפורל

כנס איגלו 2011



מפגש עם ג’ניפר טגה לרגל צאת ספרה 

מפגש עם ג’ניפר





ארועים
מיוחדים
בספרייה

יום עיון ופתיחת תערוכת 
צילומים לכבוד עזריה 

אלון במלאת לו 95

ליל המדענים 2013

ALMA - השקת מערכת ניהול ספרייה
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וכמובן 
לברך...  לברך... 

לברך...

שבוע הספר
2015 



פורים 2011

 השתלבת עד מהרה 
 באופן טבעי בהווי החברתי 

של הספרייה

      ימי גיבוש 
של הספרייה
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זקן ארוך לי עד ברכיים  שפם ארוך לי אמת

קרניים לי קרני התיש שיניים לי שיני הליש. היש aצוהלת...   
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גליל 2015

עכו 2012 עכו 2012

יפו 2014

יפו 2014



הרמות כוסית

ראש השנה 2014

ראש השנה 2011

ראש השנה 2015

פסח 2015



במסיבות לפורשים לגמלאות



2013



2014



וזה הזכרון האמיתי שלך מאיתנו ומהספרייה.
תודה רבה על שנים פוריות ומהנות ביחד.

ואל תשכח להשאיר את המפתח!דרך צלחה ותבוא לבקר.



יוסי היקר
צלחנו במשותף שש שנות ניהול 

אינטנסיביות.
תחילה בדקת אותנו ואת פועלינו בעין 

ביקורתית, ולמדת את הארגון שלנו ואת דרך 
עבודתנו לעומק, כיאה לחוקר. 

אולם מהר מאוד התוודעת לעבודה שלנו 
ולצוות המדהים שלנו, והפכת לאחד 

מאיתנו. במהלך השנים ייצגת את צרכינו 
כשם שייצגת את צרכי החוקרים, ומידי פעם 

אפילו נחלצת להגן עלינו בחירוף נפש. 
על כל אלה אני מודה לך, מאחלת לך המון 

הנאה ושנת שבתון פורייה

פנינה ארז, מנהלת הספרייה  

חבל שהקדנציה שלך עומדת להסתיים.
כניסתך לתפקיד לוותה בהרבה חששות.

 רק היה חסר רעש התרנגולות כאשר השועל 
נכנס לתוך הלול.

אבל החשש מהר מאוד התפוגג.
בכול השנים נפגשנו מעט מאוד. 

 אך אתה קיימת, מבחינתי, את הבטחתך 
שדלת משרדך תמיד תהיה פתוחה.

 מודה מאוד ואזכור את עזרתך בימי התזה, 
ואת העידוד והעזרה בהמשך.

 גם מעורבותך בנעשה בספרייה, עד כמה שיכולתי לחוש 
 את זה מרחוק, הייתה יותר מעניינת ומפרגנת 

מקודמיך שהכרתי.
במשמרת שלך נושא הישוג הספריה קיבל אופי ומשמעות.
על במת הריקודים אין מתחרה לך בכושר וברעננות גם 

בשעה מאוחרת.

מאחל לך הצלחה להמשך דרכך.
סרג' כהן



יוסי )ילד שלי מוצלח...(
בתחילה כשהגעת נראית קצת "מאיים", 

אך לא עבר זמן רב עד שגילינו את החיוך והצחוק 
המתגלגל, לצד נפש עדינה והרבה התחשבות.

 ידעת לשלב מצוין רצינות וענייניות 
לצד עליצות  וקלילות.

 התרשמנו מאד מהדרשות המעניינות ומלאות 
 המחשבה שתמיד ברכת באירועים בספרייה 

)סינג'רנו אותך לברך לא מעט... :((
 הבקיאות והחכמה שלך באו לידי ביטוי 

בכל מעשיך בספרייה.

דאגת לייצג את הספרייה בכבוד, בנחישות ובנחרצות 
מול הנהלת האוניברסיטה ומול עמיתיך בסגל האקדמי.

התרשמו מאד מהמעורבות, המחויבות והאכפתיות שלך 
 בניהול הספרייה, ובמעורבות הפעילה שלך 

בחיים החברתיים של משפחת הספרייה.
שמחנו שהרגשת בבית בממ"סיה ושמחנו לספק לך 

 תמיכת מיחשוב )שלא תמצא כמוה בשום 
מקום אחר בקמפוס...(.

אם שרדת תקציב מקוצץ, את קולו הרם של בועז, 
ישיבות ראשי יחידות, ישיבות הנהלה )וספציפית, אם 

 שרדת את סגנית מנהלת הספרייה אותה אנחנו 
 חולקים איתך(, אז תוכל לצלוח כל אתגר 

באוניברסיטה ובחיים...

מקוים שנהנית מאיתנו כמו שאנחנו נהנינו ממך.
 מאחלים לך שבתון מוצלח ומהנה באוקספורד 

)באווירה אנגלית מאופקת, מנומסת, שקטה ואדיבה(
 ותחזור במהרה חזרה אלינו לאוניברסיטה 

ולביקורים קבועים בממ"סיה

נתגעגע מאד... :(
בתודה ובהוקרה,

הממ"סים

יוסי היקר,

מי היה מאמין שעברו חמש שנים 
אנחנו עוד זוכרים את הימים הראשונים...

הגעת לספריה– אדם חביב ונעים
ודאגת להתחשב ברצונות ובצרכים
גם של הלקוחות וגם של העובדים.

עם יד על הדופק ואוזן קשבת
ידעת תמיד לאן הרוח נושבת.

אז זהו..
לא עוד פגישות וישיבות על תקציב הולך ונעלם

זהו רגע היסטורי – חי וקיים.
עכשיו אתה עוזב ונוסע מעבר לים.

אנחנו מאחלים לך בהצלחה 
וגם אומרים תודה

מכולנו ביעץ

יוסי יקר,
היה לי לעונג לעבוד לצידך במהלך השנים ותמיד 

שמחתי לראותך נכנס למזכירות בחיוך ובמרץ
הרגשתי בנוח להתלוצץ איתך ונוכחותך בארועי 

הספרייה נעמה לי מאד כל פעם מחדש התפעלתי 
מהידיעות שלך בכל תחום וענין, מהאכפתיות 

וההתעניינות שלך באנשי הספרייה, ובתרומתך 
היוזמתית לקידום פעילויות הספרייה והאוסף כמובן,

תמיד ייצגת אותנו בכבוד.
מאד מעריכה אותך ומקווה שנשמור על קשר 

להתראות ובהצלחה
רונית

פרופ' ציגלר / יוסי יקר,
יסודי, חרוץ.

לוקח ברצינות  רבה משימותיך האקדמיות.
נראה, שאתה גם "בן אדם" )מענטש(.

בהצלחה תמיד.
נעמי אלטמן



יוסי היקר,
עם סיום תפקידך כראש האקדמי של הספרייה, ארצה 

לציין כי התרשמתי מאוד ממידת מעורבותך, מרמת 
האכפתיות שלך, ובכלל מהדרך שבה ביצעת את תפקידך.

דרך זו הייתה מבחינות רבות הבחירה שלך, היא אינה 
ברורה מאליה, ובהחלט ראויה להערכה.

אני מקווה שנהנית מתפקידך, או לפחות חשת סיפוק 
מפועלך החשוב, ואני מאחל לך הרבה הצלחה בהמשך 

הדרך.

בידידות,
יריב

יוסי,
דברים שרואים מכאן לא רואים משם... )זה נכון לשני הכיוונים(

אדם משאיר את חותמו במקום שחשוב לו. ללא ספק כולנו הרגשנו 
שהספרייה חשובה לך.

הגעתך לספרייה והעתקת חדרך מהמגדל לספרייה – כבר היוו הצהרה 
שאתה רוצה להיות מעורב ומחויב.

הצטרפת לישיבות ראשי היחידות )כשאתה מפגין חלוקת קשב מצוינת 
בין השתתפות ערה בדיונים שמעניינים אותך ודפדוף בספר רלוונטי 

לעיסוקים האקדמיים שלך, כשהדיון עבר לנושאים שאתה פחות 
מתערב בהם(.

לקחת על עצמך את תפקיד המארח הממלכתי. הדברים שאמרת אף 
פעם לא היו שטחיים וכדי לצאת ידי חובה. תמיד היה הקשר אקדמי/ 

תרבותי רלוונטי. )למדתי שגם כשמברכים בפתיחת תערוכה של 
פוסטרים של עטיפות ספרים – כדאי לראות את הספרים עצמם ואת 

תוכנם(. הבאת תמיד את עולמך האקדמי לארנה הספרייתית.
גילית עניין ומעורבות בכל הנעשה בספרייה ודעתך המלומדת אף פעם 

לא נכפתה אלא התקבלה בנועם.
תמכת בפעילויות יישוג שהביאו פנים אחרות של הספרייה אל הקהילה. 

תמיד קבלת יוזמות כאלה בברכה, גם כשלעתים פעילויות תמימות 
הפכו סוערות כמו תמונת ג'ון לנון ב"מצלמים ספרייה".

ידעת לשמור על ריחוק אבל להיות מספיק קרוב לעובדי הספרייה. 
ידעת לשוחח עם אנשים באופן אישי כשהרגשת שנכון שתעשה זאת...

הקפדת להשתתף באירועי הספרייה המשמחים והמסורתיים כמו 
גם,  השתתפות בהלוויות וביקורי תנחומים )תוך התעניינות בהיסטוריה 

המשפחתית של האבל, או של הנפטר(.
וכמובן שעסקת בנושאים שלשמם לקחת על עצמך את תפקיד הראש 

האקדמי- שמירה בחירוף נפש על תקציב הרכישה של הספרייה 
)בראשם, שמירת כבודם של הספרים(, קשר עם הסגל האקדמי, קשר 

עם ההנהלה האקדמית של האוניברסיטה, ועדת הספרייה, הסנאט 
ועוד...

תודה רבה על הליווי, התמיכה, העידוד, האוזן הקשבת, הפרגון, 
הפתיחות והחברות.

פרידה היא אירוע מר-מתוק.... 
באופן אישי וגם כללי – תחסר לי ולנו בתפקידך.

מקווה שחמש השנים כראש האקדמי של הספריה מלאות בחוויות 
וברושם חיובי ומשמעותי.

הדלת )מקומה 700( תמיד פתוחה ואני בטוחה שנפגש כשתבוא 
לספרייה לצרכי מחקר וגם לביקורים חבריים לעתים קרובות, עם החיוך 

הרחב על הפנים.
נסיעה טובה ושבתון מוצלח ומהנה

להתראות
נעמי

יוסי היקר,

תודה על שיתוף הפעולה בתקופה בה היית חלק 
מהספרייה. 

 הערכנו במיוחד את עזרתך בהתמודדות עם 
הסגל הסורר...

נאחל לך הצלחה והנאה בהמשך דרכך.

לין, מיכל וספרניות השאלה והשב"ס

יוסי היקר
כראש האקדמי של הספרייה פעלת ללא ליאות 
יחד עם כולנו למען קיום ספריית מחקר מצוינת

נאבקת יחד אתנו על התקציב, ולימדת עלינו 
סנגוריה בחלונות הגבוהים

עשית למען חיזוק הקשר עם הסגל האקדמי -  
שלחת מכתבים, עדכנת והתרעת

קדמת את יוזמת הספרייה לקבל את פרסומי 
הסגל במתנה והודית אישית על כל תרומה

שיתפת אתנו פעולה בפרויקטים גדולים וקטנים 
ונטלת חלק בטיולים, בשמחות ובטקסים שלנו

שמחנו לעבוד  יחד אתך למען מטרה משותפת  
 ואנו מקווים שהספרייה תמשיך להיות

עבורך בית חם. 

ענף שירותים טכניים






