
 

 בספריה האזורית עובד/ת

 

 תיאור התפקיד

מתן ועזרה בי לספרנים בספרייה האזורית : מתן שירות מנהלמטרות התפקיד
בקרב הציבור וצריכה שירותי ספריה לציבור הקוראים תוך עידוד קריאה חופשית 

 . של ידע ומידע
 

אחסון וארגון של מערך עזרה לספרנים ב תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים:
מתן שירותי מחשבים ב לצרכי קריאה והשאלה, הרייפהסהפעלת ב הספרים,

 .ארגון של פעילויות העשרה בספריהוב ואינטרנט

 

 ימות/המטלות העיקריות:פירוט המש

קלטות ותקליטורים בקובץ  כתבי עת, ,שום ספריםירעזרה לספרנים ב .א
שינויים )קבלת פריטים חדשים  מוחשב ועדכון הקובץ לאורהספרים המ

 . (וכדומה
החתמתם  עטיפתם, -םאחסון הספרים וכתבי עת ושימורעזרה לספרנים ב .ב

 .סימונם ומיונם ה,יבחותמת הספרי
סידור הפריטים לפי שיטה קבועה מראש במטרה ליצור עזרה לספרנים ב .ג

 .מידע שניתן לשלפו בקלות ובזריזותמאגר 
פרים במדפים המתאימים והחזרתם ארגון וסידור הסעזרה לספרנים ב .ד

 .קומם במהלך כל יום עבודה ובסיומולמ
כריכתם ודילול  ,בדיקה של שלימות הספרים וכתבי העתעזרה לספרנים ב .ה

 פריטים שהתבלו.
העשויים לעניין הכנה של רשימות ביבליוגרפיות בנושאים עזרה לספרנים ב .ו

 .את ציבור הקוראים
בבקשה לרכישת ספרים חדשים  היפריל הספניה למנהעזרה לספרנים ב .ז

בהתאם לפניות  ה,יפרים שהתבלו וספרים שאינם קיימים בסבמקום ספרי
 .הקוראים

 

 פעלת הספרייה לצרכי קריאה והשאלה:ה

ה תוך עידוד קריאה יפרימתן שירות לציבור הקוראים בסעזרה לספרנים ב .א
 חופשית וצריכה של ידע ומידע.

ציבור הקוראים באיתור חומר קריאה הדרכה וסיוע ל ייעוץ,עזרה לספרנים ב .ב
 ובשימוש במאגרי מידע בהתאם לצרכיהם.

 .יטים ועדכון ההשאלות בקובץ המחשבהשאלת פרעזרה לספרנים ב .ג
אחרים שליחת התראות למ ביצוע מעקב אחר הספרים,עזרה לספרנים ב .ד

 .בהחזרה והטלת קנסות כספיים
 .לספרייהמכירה של מנויים עזרה לספרנים ב .ה
ייה בקרב ציבור פרהטמעה של כללי ההתנהגות בסלספרנים בעזרה  .ו

 .הקוראים
 .ר עיון לצרכי לימודהפעלה של חדעזרה לספרנים ב .ז



 יה בתום יום עבודה.פריארגון וסידור הסעזרה לספרנים ב .ח

 

 :מתן שירותי מחשבים ואינטרנט

 הדפסות וכד'. אופיס, ,אינטרנט -מתן שירותים שונים בתחום המחשבים .א
 עם טכנאי המחשבים להסדרת  תקלות במערכת המחשבים. יצירת קשר .ב

 

 יה:פריארגון של פעילויות העשרה בס

, משוררים ואנשי רוח יה בתיאום מפגשים עם סופרים,יפרהססיוע למנהל   .א
 .מרצים ומדריכים לחוגים שונים ,מספרי סיפורים

 .מכירת כרטיסים לפעילויות העשרה .ב
קבלת המשתתפים  עילות,פליה פריהכנת הס -ארגון של פעילויות ההעשרה .ג

 ייה בתום הפעילות. פרסידור הס ליווי והסדרת תקלות בעת הפעילות,
 

 עבודה שוטפת 

 ייה וצוות הספרנים. תיאום הפעילות עם מנהל הספר .א
 .םנייטלפוני לציבור הקוראים והמתעני המענ .ב

 

  מיומנויות תפקוד מקצועיות:

 עמידה בסטנדרטים מקצועיים. )ארגון לומד(, למידה ארגונית ניהול ידע,

 

 כפיפות מקצועית:

 ת הספרייה האזורית. /מנהל

 

 תנאי סף  –דרישות כשירות 

 אית מלאה. אקדמ :השכלה

 

 דרישות נוספות: 

 יכולת ניידות. 

 

 : דרישות ייחודיות לתפקיד

 השפה האנגלית. ה סבירה שלידיע ידע בעבודה עם מחשב,

 

 :תכונות נדרשות לתפקיד

נות רע קפדנות ודייקנות בביצוע, : אמינות ומהימנות,אישיותתכונות  .א
שקדנות  מרץ ופעלתנות, סדר וניקיון, כושר למידה, הבנה ותפיסה, ודריכות,
 .יכולת התבטאות בכתב ובע"פ וחריצות,



 יכולת ארגון, כושר עבודה בצוות,תקשורת(: תכונות ניהול וארגון )כולל  .ב
 קיום וטיפוח יחסים בינאישיים. 

 . יכולת פתרון בעיות התמדה, התמודדות עם לחץ ושחיקה, :בי תפקידמצ .ג
 


