סיכום ישיבת צוות האולם עם עמותת הקוראים
בתאריך 21.21.21
משתתפים בדיון:
צוות האולם:
 אורן לב :רכז דלפק אולם קריאה יהדות-מזרח גאיה למבי :ספרנית יעץ אוסף יהדותקוראים:
פנחס מנדלדינה אורדןנדיה זלדסכנה וורמןנקודות שעלו בדיון ,התייחסות העובדים ,פתרון אפשרי (אם קיים והוצע):

נקודות שעלו בדיון
אי-סדר במדפים

הרחבה בנושא
הספרים באוסף אינם
מסודרים דיו וזה
מקשה על השימוש
בהם

העובדים לא בקיאים
בעבודתם

גיוס עובדים עם ידע
העובדים לא מראים
מספיק בקיאות בסידור בספרנות ו/או ידע
האולמות קריאה
במזרח/יהדות הוא
ה"חשובים".
ובחומרים
אתגר מאוד קשה
ובהתחשב בצורך הרב
שלנו בעובדים,
התחשבנו יותר
בקריטריונים אחרים
כמו ניסיון בעבודה עם
קהל.
המדבקות החדשות של הגורמים הרלוונטיים
מודעים לבעיות שעלו
הספרים באוסף אינם
מהפרויקט של בדיקת
עמידות ,מסתירות
המצאי .מסקנות נעשו
פרטים חשובים.
ויקחו לחשבון.
לא ניתן לשיקולנו.
התנגדות חריפה של
יכולים להעלות את
שינוי סידור האולם
דאגותיכם לגורמים
מהשיטה הנוכחית
הרלוונטים.
לשיטה חדשה.
התגי שם הוזמנו והם
חסר הכרת העובדים
בדרך
בשם
זמן הסיורים תלוי
הסיורים הלימודיים
בתלות המדריכים
והלא לימודיים
והקבוצות .ההמלצה
שעוברים דרך האולם
למדריכים היא לעשות
מפריעים .האם ניתן
את הסיורים בשעות
להעביר אותם לשעות
הבוקר או שעות אחר
הבוקר?
הצהריים המאוחרות
לא נתון לשיקולנו.
התגים הממוספרים
יכולים להעלות את
שבעזרתם שומרים

המדבקות החדשות
באוסף

דאגה לגבי סידור
מחדש של אולם יהדות
תגי שמות
סיורים

בעיות במלתחה

התייחסות העובדים
מודעים לעובדה,
מסדרים קבוע בבקרים
בחלקים שונים באולם
מדי פעם במהלך היום.

פתרון אפשרי
לתגבר את הסידור
במהלך היום.
לסקור את האולם
לאזורים שדורשים
סידור נוסף.
העברת הרצאה קצרה
לעובדים (חדשים
וישנים) על סידור
האולמות והדברים
"החשובים" שבו.
הרכבת מצגת מסכמת.

שילוב של אחראי אולם
עם האוריינטציה של
עובדי הפרויקט.

התגי שם הגיעו!!!
התייעצות עם צוות
ההדרכה

תשומת לב של
העובדים
ספרי היעץ

עיתונים חסרים

תיקים במלתחה
אובדים ומדבקות אינן
תחליף ראוי
עובדי הדלפק מוסחים
על ידי קריאה
במחשבים ,ספרים
ועבודות.
מיקום ספרי היעץ אינו
ידוע והמידע השמור
בהם חשוב ,נדיר וקשה
להשגה.
חסרים גליונות/סדרות
של כתבי עת .כנראה
בגלל שהועלו לגיליונות
אלקטרוניים.

דאגותיכם לגורמים
הרלוונטיים.
נלקח לתשומת לב.
העובדים יעברו שיחת
בירור.
ספרי היעץ התפזרו בין
האולמות השונים
ומיקומם הנוכחי יעודכן
במהרה.
דרוש תיאום עם
מחלקת עיתונות לגבי
מה ניתן להשיב לאולם.

יחס אישי יותר לקורא.
ליווי הקורא אל המדף
הרלוונטי אם הוא זקוק
לעזרה זו.

