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 האקדמית גם בספרייה מילה גסהנה יווק אינש
 תיאוריה ליישום בשטח מ:ל פעילות השיווק והיישוג הנעשית בספריית אוניברסיטת חיפהע

 רן גולדנברגע

 
 קצירת
למהפכ ה  . "חברת המידע"ופ כת את החברה האנושית להתקשורת העולמית בימינו ת ההפכמ

. פרניםסהמכיום  תפקידים הנדרשיםהספריות והן על הרחיקות לכת הן על מהשלכות  זו

בעיקר  , קשה עם מנועי החיפוש ברשת" חרותת"ספריות וספרנים נמצאים ב, אחר וכיוםמ

לשנות במהירות את דפוסי עבודתם , יותר מאי פעם, הם נדרשים, "גוגל סקולר"ו" גוגל"

גיש וזמין  בעידן שבו המי דע נ, ותדמיתם על מנת להוכיח לכל את נחיצותם והרלוונטיות שלהם

-קלקין(הינה שיווק שירותי ומוצרי הספרייה לקהילת משתמשיה , אחת הדרכים לכך. לכל

, המאפשר י יצור הכנסות, יווק ה נו חלק בלתי נפרד מהמרקם של כל ארגוןהש). 2008, פישמן

שתמשי ם  מהוי צרכים אנושיים וחברתיים של לקוחות או ישירותים ורעיונות והוא עוסק בז

לקוח ביד קודם לעשרה קונים "בבסיסו של רעיון השיוו ק עומד הקו המנחה ש. ובמענה עליה ם

חייב להיות , הצורך לשמר ולטפח את הלקוחות והמשתמשים הקיימי ם, לפיכך". על העץ

ותו ארגון ולהשתמש אחר ופעולה זו מעודדת אותם לשוב לאמ, מרכיב מרכזי  במדיניות זו

יקרו של מאמר ז ה  ע). 2011, עמי-שוב; 2009, למןציג; 2012, אוי'ביג(בשירותיו שוב ושוב 

פריית סהוקם בשייש וג השיווק והכיום על ידי צוות ות הוא בחינת הפעילויות המתבצע

יסה נה זוות צשובות לשלושת השאלות העיקריות שתומתן   2011 בשנת אוניברסיטת חיפה

נית בחיי הסגל משמעותית וחיו, יצד יכולה הספרי יה להיות מרכזיתכ: לתת עליהן מענה

וכיצד ? משמעותית וחיונית בחיי הסט ודנטים, כי צד יכולה הספרייה להי ות מרכזית? האקדמי

 ? יכולה הספריי ה להגיע לקהלי יעד נוספים
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  יווק ש
, אגודה האמריקאית לשיווק מגדירה שיווק כפונקציה  ארגונית ומערך של תהליכים ליצירהה

ועלת לארגו ן  תרכים המביאות דלאספקת ערך ללקוחות ולניהול קשרי לקוחות בלתקשור ו
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יווק הוא תהליך  שמציינת כי  העולה מן הספרות המקצועית הגדרה נוספת. ולבעלי העניין שלו

חברתי שבאמצעותו משיגים יחידים וקבוצות את צורכיהם ורצונותיהם על ידי יצירת מוצרים 

קלר , קוטלר(חרים והמרתם במו צרים או בשירותים אחרים הצעתם לא, ושירותים בעלי ערך

ל ע, נעשה תחרותי יותר לרוב המוצרים השוק, שנים האחרונותבאחר ומ). 2012, והורניק

ת ו יעילופונקציות ופחום תאנו עדים להתמקצעות רבה ב, זו וברתגשרוד בתחרות למנת 

מנהלי : קידים חדשים כמווספו בארגונים רבים תפ נכך. ארגונים רביםבנעשית ההשיווק 

אופן  ב). 2009, ציגלמן(מתאם מכירות ועוד , מידען, מנהל פיתוח עסקי, תחום ומנהלי מותג

, שירותים, סחורות: מביניהן וסקים  בשיווקם של לפחות עשרה סוגי ישוי ותענשי שיווק א, כללי

ידע שהספריי ה  שירותי מועיונו ת רבחן  שיווק יי אמר זה מ. מידע ורעיונות, נכסים, ירועיםא

עילויות מגוונות פ, תערוכות, ירועים מבוססי זמןאימי עיון ו, הדרכות: כגון מציעה למשתמשיה

,  פעילות הספרייה לבניית תדמית חזקה, קרי, כיוצא באלה וכן בשי ווק  הספרייה  כארגוןו

מתוך הנחת היסוד כי פעילויות אלה  , חיובית וי יחודית בתודעת משתמשי הספרייה  השוני ם

קלר  , קוטלר(קציבים תמו בן  על וכשתמשים מהתחרות על קהל ל, ןשפר את תדמיתלעדו ונ

 ).2012, והורניק

 
  (Outreach /Reaching out) ישוגייווק ובבשוהצורך  ספרנים , פריותס
ת כל ספרייה באשר היא משרתת קהיל. ולבטח לא כיום, לא בעבר, פריות אינן חיות בבידודס

כי אם מוסד הקיים עבור הקהילה , מוסד עצמאי העומד בפני עצמופציפית ואינה סשתמשים מ

ספריות אקדמיות משרתות הן את חברי הסגל האקדמי והמנהלי . לה היא מספקת שירותים

והן מתקיימות על מנת לספק את צרכי המידע של , והן את הסטודנטים של המוסד

והן מתקיימות , מידיוהספר ותל-ספר משרתות את מורי בית-ספריות בתי. משתמשים אלה

מתקיימת ופועלת מתקציב י   כל ספרייה. על מנת לספק את צרכי המידע של משתמשים אלה

:  דה של הספרייהושתמשיה המצפים לשמר ולחזק את ייעמו ב אים מקהל קוראיהההקהילה 

ספרייה אשר נכשלת בתפקיד ז ה  . וסף של מידע איכותי המשמש בסיס  איתן לבניית ידעא

זוכ ה לגמול והכרה בח שיבותה הרב ה  , ואילו ספרייה ה מצליחה במשימה  זו, םתחדל מלהתקיי

הסובב   מנותק מן העולםבעצמם אינם חיים  ספרניםה. ובתרומתה לקהילה ולמוסד האם שלה

, חינוכיי ם, לכלייםכ, שינויים טכנולוגיים: ובדים בעולם משתנה בקצב מואץעהם . אותם

נוסף להם תפקיד חשוב  , לכן. דרישות וציפיות הלקוחב, ינויים בדפוס העבודהש, לובליזציהג

ספריות וספרנים כמעט ולא נדרשו לשווק את , ם בעברא. ביותר והוא  שיווק שירותי  הספרייה

, כיום, פריטי מידע של מציאת" משחק"ב " לעדייםבשחקנים הה"מאחר והם היו  , םהירותיש

, "משחק"באים בתחרות קשה נמצ הספרייה והספ רנים, של זמינות ונגישות המידע ברשתב

מיקום הפיזי  ה. יפוש מידעחבות לרפשרויות אעומדות , אחדכלתלמידים ולסטודנטים ואחר מ

.  לנושת הספרנים איננו משחק יותר תפקיד בעידן אוב כל כך טשל הספרייה שבעבר שירת 

שנות את הגישה המסורתית של הספרייה   לספרןהידרש י, ובוודאי בעתיד ,וםיבר הככן ל
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לעצב סביבת יעץ   :פרן יכול לבצע הכל כהלכה הסכןש, ו שירותיה בנוגע לשיווק הספרייה

ואת פריטי המידע  לרכוש את התוכנות המתקדמות ביותר, ירטואלית טובה  ביותרוו אפיסית 

, אולם ללא שיווק השירות, ולכלול את הצוות הטוב ביותר ומאגרי המידע הטובים ביותר

פרן ליידע את משתמשי  ה סיהיה על , ו לבטח בעתיד, ר היוםבכ. השירות ייעלם כלא היה

,  הבית של הספרייה  תרבא :הספרייה  מציעשהשירותים החדשים ההספרייה או דות 

,  יוט יוב , פייסבוק,  בלוג הספרייה: באמצעי התקשורת השונים, ות תפוצה במ יילימברש

, פוסטרים (רייההעומדי ם לרשותו ולרשות הספ הפרסומיים ובכל הכלים פלזמות בספרייה

דנטים באוניברסיטאות וסטההעובדה כי מרבית  אורל, )חולצות ועוד, כלי כתיבה, פליירים

.  הספר אינם מודעים לשירותים הרבים והמגוונים שה ספרייה מציע ה עבורם-בתיבוהתלמידים 

הספרייה  בעיניה ם כבולה עדיין למבנה הפ יזי אשר מכי ל בעיקר ספרים וכתבי עת  , לא אחת

האחראי בעיקר על , בלתי מרתק, ומקצוע הספרן עדיין מצטייר  ב עיניהם כמקצוע ישן, בדפוס

אל להן לספריות  , אור עובדות מדאיגות ומצערות אלהל . ...שמירת השקט בספרייה 

,  הממתינות למשתמשי הספרייה שיבו או בשעריהן" ספריות פסיביות"כ הוגנל) ולספרנים(

ולשכנע את משתמשי הספרייה  , לות הרבה שלהןאלא לפעול על מנת לזכות בהכרה לפעי

"  גוגל"כמו , אל ספקי מידע נוספים ברשת) באם ישנו צורך(לפנות קודם אליהן ורק אחר כך 

 ". גוגל סקולר"ו

 

ברי הסגל האקדמ י  חרך אחת לחיזוק שיתוף הפעולה בין הספרנים בספרייה עם ד

הינה הצעת ,  הקשר האישי עימםבנייתוהספר -באוניברסיטאות ובמכללות ועם המורים בבתי 

לרבות  , והתלמידים בור הסטודנטיםעורס או השיעור קהדרכות מתואמות בלוח הזמנים של ה

קשר של כבוד הדד י  , כך יתבסס קשר איתן ויציב. ורים חדשיםומהדרכות עבו ר חברי סגל 

י החיפוש  לרבות הכרה ולימוד כיצד המידע מאורגן בספרייה וכיצד לאתרו באמצעות כל, ואמון

 תוכאשר יכירו המרצים באוניברסיטאק ר). קורס אוריינות מידע(הרבים שהספרייה מציעה  

יהיה זה  , הספר את ייחודיות הספרייה ושירותי ה הפיז יים והמקוונים כאחד-והמורים בב תי

צעד חשוב בלימוד וחינוך הסטודנטים והתלמידים להשתמש קודם כל במשאביה ו בשירותי ה  

;2013, גרונפלד(חיפוש האהו בי ם עליהם מאוד ברשת ה לפנות אל מנועי של הספרייה  ולא

Anderson, 2005; Chawner & Oliver, 2013; Coffman, 2003; Fagan & Desai, 

2003; Kovacs, 2007; Kresh, 2003; Leonard & Morasch, 2012; Meyers-Martin 

& Lampert, 2013; Miller, 2005; Ronan, 2003; Tyckoson, 2011; Williams, 

Rowland & Fieldhouse, 2009 .( 

 
 ישוגי
מהסוג שהו זכרו לעיל הו א   ל מנת לתאר פעולותעכיו ם   נעשה בו שימוש שקצועי הממונחה

"Outreach"משמעו של מונח זה ". ישוגי "שם באמצו לוחלט היפה חוניברסיטת אבספריית ש
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יטול  לאוכלוסייה בטים או קבוצות ם פרעמטרתה יצירת קשר ש, קהילה-הוא פעילות מכוונת

ן התחום הטיפולי מגיע  מקורו של מונח זהמ, מעשהל. חלק בשירותים המוצעים להם

"  לצאת אל"או " להושיט יד"משמעו  ורגוני רווחה וארגונים ללא מטרות רווחארו ב למאפיין ה

עילות היישו ג פ. בוד ה סוציאליתעסיכולוגיה ופים מתחוה מ יפולטנשי אל ידי ערוב להוא ניתן ו

לאחר מיפוי  ב את השירות לאדם עצמוהחת טלפון או פרסום וימתקיימת בדרך כלל בש

טרת העל של צוות היישוג שהו קם  מ). 2013, שיינטוך; 2006 ,שני-יובל(מדוקדק של צרכיו 

 ב רי  חבין להספר נים וספרייה הבין שקשר הבניית ויזוק חייתההבספריית אוניברסיטת חיפה  

בין השאר על ידי מתן שירותים ופעילויות  , הסטודנטים והקהילה כולה, אקדמי הסגלה

ימי  עיון ותערוכו ת , סיורים וביקורים בס פרייה, ייעוץ ומ ידע ירותיש, דרכותה: הכוללים

שהספריי ה   שמשמעו "יישוג"ודל הלמהתאם ב, ייה  מארגנת ומקיימת בשטחהרשהספ

כל . שאיפה להביא אותם אל הספרייהב, אל משתמשיה ומשלבת את פעילותה איתם" יוצאת"

 ספרייה  התודרשניום יותר מתמיד כקיימת בספ רות המקצועית כי האור ההנחה ל, אלה ועוד

 ם עעולה פלשתף וירותיהם שת אשווקן לה בהספרנים וספרית-והספרייה ה בי ת קדמיתהא

 כיחהו לנת מל עוהקהילה כולה ועם המורים והתלמידים והסטודנטים אקדמי הסגל הבריח

"  שחקני "ול מקשהה" חרותת" בשל הספרייה לוונטיותרלכולם הן את ערכה הרב והן את ה

 ;Anderson, 2005; Chawner & Oliver, 2013;2013, גרונפלד (חרים אידע מפקיסו

Coffman, 2003; Fagan & Desai, 2003; Kovacs, 2007; Kresh, 2003; Leonard & 

Morasch, 2012; Meyers-Martin & Lampert, 2013; Miller, 2005; Ronan, 2003; 

Tyckoson, 2011; Williams, Rowland & Fieldhouse, 2009 .( 

ענפה בספריית הממחישות כיצד באה לידי ביטוי פעילות היישוג  לפנינושמונות הת

 עיצוב  ושתמש ממשקי  מתאמתמ -ני כרמל'התמונות באדיבותן של ג. (אוניברסיטת חיפה

 ).הוניברסיטית האפריסענף מערכות מידע ספריתיות ב, תערוכות וידאו ווותי ציתחראאו, רפיג
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 מתחם האוניברסיטה ובספרייה עצמהבל ידי צוות הספרנים עמי עיון המאורגנים י

 
 

 בפטיו הספרייה "תן ספרים-חק"וק ש
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 נמצאת במפלס הראשון של הספרייההבספריית הילדים  ילדים ולהוריםלעילות פ

 
 

 תיחת שנת הלימודים האקדמיתפפרייה ביום ה לסניסכה
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 יכוםס
 גוון שירותי מיווק ש: פרנית בספרייה הא קדמיתסל פעילות שחסית ימאמר סקר תחום חדש ה

חשוב ביותר  הקשר הכי , חזקת את הממצאים בספרות המקצועיתמילות זו פ ע. הספרייה

שתמש המ, האחת: ות עיקריותתי סיבשעיקר בשל בשתמ ש מינו ובין הבהוא הקשר  ארגוןל

ישרדו שוסד או עסק מ, רגוןאשה למצוא שק שנייה והל הארגון ו שוא הסיב ה ו הבסיס לקיומ ה

שתמשים ומשתמשים חדשים או לשמר לקוחות ומגייס לקוחות לאם לא יצליחו , לאורך זמן

יית שמטרתו בנ" המשתמש במרכז"של  עיון רה יזוקח). 2006, יידז; 2012, אוי' יגב (יימיםק

תוך יצירת נאמנות ארוכת , והמשתמשים ערכת יחסים מבודלת ומשמעותית עם הצרכניםמ

ינה על ידי  החסים זאת יערכת  מתגהשלדרך הו נה חשובה ביותרהארגון  לטווח מצדם

ל אירוע כ, ואכן). 2011, עמי-שוב(ו מגע עמומשתמש ההפקת אירועים עם ואינטראקציות 

: חוויההצירת ית אמספר פרמטרים חשובים שיבטיחו ל ליה להתייחסעשהספרייה מ ארגנת 

קישור עולם התוכן של המותג ושל האירוע למותג או למוצר  , ביעת מטרות ברורות לאירועק

התמקדות באלמנט שיגרום למשתמשים לדבר , הכרת קהל היעד וה בנה מה מתאים לו, עצמו

משתמש   הקרבביונלית גובה אמוצלתגרימה , רב לאחר שהאירוע הסתיים על האירוע זמן

צמו  עמשתמש ה, חרי הכל א).2011, עמי-שוב(צגת המוצר או המותג בסביב ה מיו חדת הו

הוא מעוניין  מאוד שאנשי הארגון יכירו . חב רה והארגוןהעוניין להרגי ש שהוא חשוב בעיני מ

בד ול לאלע רגוןאה, זה לא יסופקך אם צור. אותו ואף יעניקו לו פרסים ותגמול עבור נאמנותו

הבליט את היתרון היחסי של המוצר או  להרי שעל הארגון , אם לא די בכךו. את נאמנותו

וגם , גם באופן שיציג מענה ופתרון לבעיות ולצרכים של הלקוח ספקמ-השירות שהוא מוכר

על הארגון לענות על כל שאלה  . באופן שיציב  את הארגון ברמה אחת מעל המתחרים

קוח הלעל מנת ש, ת אמונואכוש רול, משכנעת ומעניינת, בצורה מקצועית, שהמשתמש שואל

 תלזהות את הבעיו ת האמיתיו ,עתידבאלא גם , א רק היוםלשירותי הארגון  בשתמשי

שייכות ומחוי בות בינו לבין  , ור קשרצדי ליכולשותיו ולהשתמש בהן חלרבות , ותואהמטרידות 

שוק באחר והתחרות מ). 2011, יעמ-שוב ; 2006, זייד (ספק לומהמוצר או השירות שהארגון 

כך , יותר ומבינים יותר" מתוחכמים"וככל שהלקוחות והצרכנים נעשים , ולכת ומחריפההק ר

הגדיר ולפלח היטב את  לפרייהסעל ה, לכן. צורך בשיווק מתוחכם ומקצועי יותרהגם  גדל 

על פי  , תלהתאים את צורות הפנייה  השונו, לפנות אליהם תנמעוניי אישה שתמשיםמוגי הס

ריות וחדשנות ללא הרף ומק, ליזום ולהפגי ן יצירתיות, מאפייני המ שתמשים הפוטנציאליים

תרונות אמתיים לצורכיהם פהם לאת משתמשי הספרייה  ולתת " ללמוד"ומעל הכל 

 ירותישל  שםייעילויישוג נכונים וק שיווק ר). 2011, עמי- שוב;2006, זייד(ולבעיותיהם 

 לוונטיים בעידן המיד ע רותם אציעים  למשתמשים ישאירו מרייה הספ וספרן ש הספרייה ה

וימנעו מהפי כתה של הספרייה למחסן ספרים וממקצוע הספרנות להיעלם מעל דפי 

 .(O'Gorman & Trott, 2009)ההיסטורי ה 

 



8 
 

 יבליוגרפיהב

 .ראובני ספרי צמרת: אזור. חדשנות וחשיבה יזמית: יהול השיווקנ). 2012(' א, אוי'יגב

חיבו ר   ?אם ספרנים חייבים להנגיש לכל פונה כל מידע ללא הגבלהה). 2013(' א, פלדרונג

 . אוניברסיטת חיפה, "מוסמך האוניברסיטה"לשם קבלת תואר 

 .כתר: ירושלים. על תורת השיווק ואמנות השכנוע: דבר בפני לקוחל). 2006(' י, יידז

להשגה בעיני עובדים -קשיםהמשמעות של חיזור אחר קליינטים ). 2006(' ב, שני-ובל י

 . סוציאליים

 .גוריון-ן בוניברסיטתא, "אוניברסיטה הוסמךמ "ואר תבלת קשם ליבורח

 .מכון ציגלמן לחקר השיווק: חיפה. שרה כללים לעבודת שיווקע). 2009 ('י ,יגלמןצ

: רעננה. המהדורה הישראלית: ניהול השיווק). 2012(' י, והורניק' ק, קלר', פ, וטלרק

 .יברסיטה הפתוחהאונה

ספריות וספרנים בעידן  "-ר שונפלד'סקירת הרצאה של רוג). 2008(' ד, פישמן-לקיןק

   ". המידע

 .155-185, )2( 1, יונים  בשפה וחברה    ע

 .הוצאה לאור אגם :אביב-לת. כשוויות עיווק שסטרטגיותא). 2011(' א, עמי-ובש

.  ויישוג של עובדים סוציאליים ושל אחריםעבודת רחוב: ובדים בשטחע). 2013(' ש, יינטוךש

 מתוך 2014ביולי  9 -נדלה ב. משרד הרווחה והשירותים החברתיים: ירושלים
93%7D%91%7D%95%7D%2A%7D/%Documents/OfficePolicy/About/il.gov.molsa.www://http

-20%97%7D%98%7D%9A%7D%91%7D%20%D9%7D%99%7D%

-20%92%7D%59%7D%9A%7D%99%7D%99%7D%20%

%7D%99%7D%9A%7D%20%7A%7D%99%7D%C9%7D%95%7D%E9%7D%9A%7D%20%

pdf.A9%7D%95%7D%98%7D%0A%7D%99 
Anderson, R. (2005). The (uncertain) future of libraries in a Google world: 

sounding an alarm. In W. Miller & R. M. Pellen (Eds). Libraries and Google 

(pp. 29-36). Binghamton, NY, USA: Haworth Information Press. 

Chawner, B. & Oliver, G. (2013). A survey of New Zealand academic 

reference librarians: Current and future skills and competencies. Australian 

Academic & Research Libraries, 44(1), 29-39. 

Coffman, S. (2003). Going live: starting & running a virtual reference service. 

Chicago: American Library Association. 

Fagan, J. C. & Desai, C. M. (2003). Communication strategies for instant 

messaging and chat reference services. In B. Katz (Ed.). Digital Reference 

Services (pp. 121-155).  New York: Haworth Information Press. 



9 
 

Kovacs, D. K. (2007). The Virtual Reference Handbook: Interview and 

Information 

Delivery Techniques for the Chat and E-mail Environments. New York: Neal- 

Schuman Publishers. 

Kresh, D. (2003). Virtually yours: thoughts on where we have been and where 

we are  

going with virtual reference services in libraries. In B. Katz (Ed.). Digital 

reference  

Services (19- 34).  New York: Haworth Information Press. 

Leonard, E., & Morasch, M.J. (2012). If you can make it there, you can make 

it anywhere: providing reference and instructional library services in the virtual 

environment.  Journal of Electronic Resources Librarianship, 24(2), 257-267. 

Meyers-Martin, C., & Lampert, L.D. (2013). Mind the gap: academic library 

outreach and EOP. Reference Services Review, 41(2). 219-232. 

Miller, W. (2005). Libraries and their interrelationships with Google. In W. 

Miller & R. M. Pellen (Eds). Libraries and Google (pp. 1-4). Binghamton, NY, 

USA: Haworth Information Press. 

O'Gorman, J., & Trott, B. (2009). What will become of reference in academic 

and  

 public libraries? Journal of Library Administration, 49 (4), 327-339. 

Ronan, J. (2003). Chat Reference: A Guide to Live Virtual Reverence 

Services. Westport, Conn.: Libraries Unlimited.  

Tyckoson, D.A. (2011). History and functions of reference service. In  R. E. 

Bopp & L.C. Smith (Eds.). Reference and Information Services: An 

Introduction. 4th Ed. (pp. 3-25). Englewood, Colo.: Libraries Unlimited. 

Williams, P., Rowlands, I. & Fieldhouse, M. (2009). The 'Google Generation' – 

myths and realities about young people's digital information behavior. In D. 

Nicholas & I. Rowlands (Eds.). Digital Consumers: Reshaping the Information 

Professions (pp. 159-192). London: Facet Publishing. 
 


