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:מה היה לנו השנה במספרים... אז
י"במאלחברים65•

מכללות34•
אוניברסיטאות21•
אחר10•

57כ "סה) מרץ, פברואר(סדנאות אנליטיקס פרונטליות 2•
משתתפים

משתתפים100, יום עיון על השאלה בינספרייתית•
11-משתתפים ומשתתפות ב1,087כ "סה–י בעשר "מאל•

מפגשים



שתי חברות ועדת היגוי שעוזבות בסוף  
:כהונה של ארבע שנים

אילן-אוניברסיטת בר–תחיה דגן 
גוריון-אוניברסיטת בן–לאורה מולוקנדוב 

תודה רבה על שירות מסור  
ותרומה אדירה לקהילה בישראל



תוצאות הצבעה שינוי חוקה

י שהצביעו"מכלל חברי מאל32%-מצביעים עבור קול לכל ספריה 17
י שהצביעו"חברי מאלמכלל 69%–מצביעים עבור קול לכל מוסד 36

:שינוי החוקה
זכות הצבעה תינתן למוסד המקבל קול אחד בלבד גם אם הוא כולל מספר 

.ספריות המשלמות דמי חבר

השינוי תקף כבר מההצבעה הקרובה על חברות ועדת ההיגוי



ח כספי שנתי"דו

₪46,250.00 :  הכנסות מדמי חבר•
₪54,207.00 ):  2019כנס שנתי של , ימי עיון(הוצאות •
₪154,402.55 :  י"כ יתרת מאל"סה•

לא ייגבו דמי חבר2021בשנת •



עדכון מקבוצות העבודה... ועכשיו

אתר חדש•
י בעשר"מאל•

–על הכוונת 



אינה סטקליאר–קבוצת העבודה למשאבים אלקטרוניים 
.פגישות של קבוצת העבודה למשאבים אלקטרוניים2התקיימו 2020במהלך שנת •

:להלן הנושאים העיקריים אשר נדונו•

 Community Zoneהעלאת  אוספים  בעברית  ל-•

אשר אורך זמן רב ודורש שיתוף פעולה מלא בין ספקי התוכן  מדובר על תהליך מורכב ומסובך•
Exlibrisלבין 

.על מנת לעבור אותו בדרך הטובה ביותר  מומלץ לבסס הנהיות ברורות  לספקים בארץ•

הספקים הישראלים  /לים"מהווה חלק בלתי נפרד בדרכי פעולה מול המוי"מאל•

ועדה ליצירת סטנדרטים -חברי קבוצת העבודה למשאבים אלקטרוניים החליטו להקים תת•
לים הישראלים שעובדים עם הספריות האקדמיות ולסייע  "ביבליוגרפים מהספקים ומהמו

גם מהצד של  , בדרכי פעולה על מנת שהם יוכלו לעמוד בדרישות גם מהצד של הספריות
Exlibris.



אינה סטקליאר–קבוצת העבודה למשאבים אלקטרוניים 
מדובר על קשר ישיר שבין   identifiers.שמבוסס על Autoholdingsתהליך ההטענה האוטומטי -•

.  לים לבין רכש בספריות"המו
 ,Springer, Elsevier Ovid: לים הבאים"קיימת אצל המוAutoholdingsנכון לעכשיו האופציה של •

Proquest . על פי המידע המתקבל מExlibris את 2021מתוכנן להוסיף בשנתWiley  ואתTaylor & 
Francis

חלקנו חוויות  , במהלך הפגישות של הקבוצה דנו על הבעיות שקיימות בתהליך ההטענה האוטומטי•
.ל אכן תורם לניהול יעיל של חבילות אלקטרוניות"משותפות בתהליך והגענו להבנה כי התהליך הנ

.במשאבים אלקטרונייםשימוש בסטטיסטיקות שימוש-•
.  ספריות משתמשות בנתונים סטטיסטיים כדי לתמוך בהחלטות לגבי פיתוח אוספים•
הגדרת ואספת את סוגי  , המומלצים בבחירתבמהלך הפגישות של הקבוצה הוצגו תהליכי העבודה•

counter 5.-וה counter 4-הסטטיסטיקות שמסופקות בעזרת ה
 Alma Analytics-מוצגים במגוון פורמטים בCOUNTERדוחות •
הודגש כי נכון לעכשיו יש  . Alma Analyticsחברי הקבוצה ציינו את האתגרים הקיימים בעבודה עם •

cost per useצורך בשיפור הדוחות מהסוג 



ההיגוילועדתבחירות
.הטופס יישלח ברשימות התפוצה

.נא למלא פעם אחת למוסד

2021בינואר 10: מועד ההצבעה האחרון



תודה לכולם

על ההשתתפות הפעילה

רשימות התפוצה, בוובינרים

תודה למתנדבים ולמתנדבות
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