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  2022תכנית עבודה  

                  

 עידן שפר        ספריה   מחלקה: 
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 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד ליבה

מרחב  
ספרים שהספרייה תחליט לקדם לאורך  הקמת מדפי תצוגה של  תצוגה של ספרים במרחב הספרייה ציבורי

 קיר הזכוכית של הספרייה 
מדפי תצוגה חדשים   3הקמה של 

   עידן  גבוהה 2רבעון  ותחזוקתם 

יצירת פרויקט קהילתי בהשתתפות   קהילתיות 
 התושבים 

  8-12בו קבוצות של  -מספרת"  הקמה ושיווק של פרוייקט "אורנית
נוער,   עידן  רגילה 4רבעון  הפקת הספר הקהילתי ופרסומו  תושבים מקבוצות גיל שונות יכתבו סיפור משותף 

 ותיקים 

קיום מפגשי היכרות עם כל תלמידי   חינוך
 חינוך  עידן  רגילה 4רבעון  הגעת כל תלמידי כיתות א' לספרייה לביקור כיתות א' בספרייה ותיאום הביקורים  בניית תוכנית  כיתה א' של אורנית 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

תחום  
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד ליבה

סידור, 
מפתוח  
וגיוון 

ההשאלות  
 הספרייה 

ברמת  קטלוג הספרים בספרייה  
 הסוגה והנושאים 

אפיון כלל מצאי הספרים בספרייה שייתן מידע מפורט ככול הניתן  
 על כול פריט שקיים בה 

מפתוח של כל ספרי המבוגרים והנוער  
   עידן  עליונה  4רבעון  לפי סוגות ונושאים 

 הפחתת כמות המאחרים החריגים 
וליצור נוהל  יום    60להחזיר את הספרים שנמצאים באיחור של מעל 

שבועי של מעקב אחרי מאחרים חריגים, ויצירת נוהל פעולות  
 במקרה של איחור 

יום איחור   60היעדר מאחרים של מעל 
   עידן  רגילה שוטף  בהשאלה

 פרויקטים
לעידוד  
 קריאה 

  10מפגש של שתי קבוצות בנות  המשך הפעילות של קבוצת קריאה לקבוצת הוותיקים  חיבור קהילות לספריה 
 ותיקים  עידן  רגילה שוטף  משתתפים אחת לחודש 

קיום מפגשי היכרות עם כל ילדי גני  
 החובה של אורנית 

המשך תוכנית הבאת גני הילדים לספרייה בשנת תשפ"ג, בדומה  
 לתוכנית שבוצעה בשנת תשפ"ב 

הגעת כל גני החובה של שנת תשפ"ג 
 הגיל הרך  עידן  גבוהה 4רבעון  לספרייה 

שיווק  
 ופרסום

שיתוף תכנים בפלטפורמות של  
 המועצה 

שיתוף פעילויות וחידושים בספרייה בדף הפייסבוק של המועצה  
 ובניוזלטר השבועי 

פרסומים בדף הפייסבוק של   12
   עידן  רגילה שוטף  פרסומים בניוזלטר  10-המועצה ו
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הפקת חוברת או סרטון להכרת הספרייה ושיווקם לכלל תושבי   חשיפת הספרייה לכלל תושבי אורנית 
   עידן  גבוהה 2רבעון  חוברת או סרטון להכרת הספרייה  אורנית 

הפעלת  
 הספריה 

נגישות מקסימלית של שירותי  
בשעות הפעילות    95%עמידה של  איוש ופתיחת הספריה  הספרייה בשעות הפעילות שלה 

   עידן  רגילה שוטף  והפתיחה שפורסמו לציבור 

התאמה בין מיקום הספר ע"פ  
הקטלוג לבין המיקום הפיזי שלו על 

 מפי הספרייה 

סידור הספרים בספריה וביקורת חודשית שוטפת של יעילות ודיוק  
 הסידור 

במיקום הספרים   95%דיוק של מעל 
   עידן  רגילה שוטף  בספרייה 

רכישת ספרים חדשים וקבלת  
ספרים חדשים   2,000-הכנסת כ קטלוג וקליטת ספרים חדשים  לספרייה תרומות ספרים 

   עידן  רגילה שוטף  למערכת מרכישות ומתרומות 

תיאום 
פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות יופיעו ויועדכנו  
 בלוח האירועים היישובי המשותף 

בלוח האירועים   לכל חודש את כלל הפעיליות  10 -עדכון עד ה
   עידן  רגילה שוטף  עידכונים בשנה  12 היישובי, לחודש העוקב 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

תחום  
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד ליבה

פרויקטים 
לעידוד  
 קריאה 

חיבור וחשיפה של ערכים שונים  
קיום פעילות חודשית לילדים בנושא   ובניית פעולה עבורו בחירת נושא לכול חודש  לילדי אורנית 

   עידן  גבוהה שוטף  הנבחר 

חשיפה של סוגות חדשות לקהל  
 הקוראים 

בחירה של סוגה חדשה בכול חודש והקמת תצוגה ליד עמדת  
 החיפוש 

בהשאלות של "סוגת   20%גידול של 
   עידן  גבוהה שוטף  החודש"

סידור, 
מפתוח  
וגיוון 

ההשאלות  
 הספרייה 

שיפור היכולת של הקורא/ת לחפש 
ספרים בקטלוג הספרייה ולחשוף  
אותם לספרים נישתיים שלא היו  

 מגיעים/ות אליהם בשוטף 

 קיום הדרכות וכתיבת מדריך חיפוש בקטלוג 
עריכת לפחות שני סרטוני הדרכה  

לחיפוש בקטלוג ומדריך חיפוש  
 שיפורסם באתר הספרייה 

   עידן  גבוהה 2רבעון 

העלאת אחוז הספרים המושאלים  
 בספרייה 

מעקב שבועי אחר אחוז הספרים המושאלים, ניתוחו והעלאת  
 רעיונות כיצד להעלותו 

-גידול של אחוז הספרים המושאלים מ
   עידן  גבוהה דצמבר  2022בשנת   40%-ל 2021בשנת  32%

תיעוד  
עבודת  

 הספרייה 

לתעד את כל תחומי העיסוק  
   עידן  גבוהה 2רבעון  יצרת "תיק תיעוד עבודת הספרייה" כתיבת מסמכים הכוללים את כול עבודת הספרייה  בספרייה עבור חפיפה לצוות עתידי 

סיכומי פעילויות בספרייה למען  
 ביקורת וייעול 

כתיבת פורמט לסיכום אירועים ומילוי שלהם לאחר כל פעילות  
   עידן  רגילה שוטף  יצרת "תיק סיכומי פעילות הספרייה" מרכזית 

הכשרת  
צוות  

 הספרייה 

קידום פרויקט המפתוח בעזרת  
 מתנדבות 

מתנדבות לעזרה בפרוקיט הקטלוג בספרי הילדים וספרי   3גיוס 
 ותיקים  עידן  גבוהה 4רבעון  השלמת מפתוח ספרי העיון והילדים העיון והכשרתן 

קיום שני מפגשי הדרכה מקצועית ושני   תכנון מפגשי השתלמות לעבודת הספרייה וגיבוש עובדים  הספרייה גיבוש צוות 
משאבי   עידן  רגילה שוטף  ערבי גיבוש

 אנוש 
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אירועי 
תרבות  

 בספרייה

לחשוף במהלך חודש "פברואר יוצא  
מהכלל" את לקוחות הספרייה  
לאתגרים של אנשים עם צרכים  

 מיוחדים 

קיום שני אירועי תרבות במהלך חודש   מסוים ולקיים עליו אירוע תרבות למבוגרים ולילדיםלבחור נושא  
   עידן  רגילה פברואר  אחד למבוגרים ואחד לילדים -פברואר 

המשך המסורת של שבוע הספר  
איש בכלל   200השתתפות של מעל  תכנון של יריד ספרים ופעילויות תרבות בספרייה  באורנית 

 עידן  גבוהה יוני  הפעילויות של שבוע הספר 
שפ"ע, 

ותיקים,  
 נוער 

 

 

 


