
כותרת מצגת
י"של מאל14-הכנס השנתי ה

2018דצמבר 



דברי פתיחה10:20–10:15

10:20 – 11:00ExLibris update, roadmap and strategy

סגן נשיא לפתרונות -קרינגלשלומי , אקסליבריסנשיא -ויינשטייןבר 

באקסליבריסלימוד ומחקר 

11:00–11:15TedX libris- חלקI

הרצאות קצרות  : אקסליבריסזרקור על המצאות וחידושים במוצרי 

אקסליבריסעל פיתוחים מבית 

וויסמןוש'ג–מלאכותית בספריה אינטלגנציה

קפההפסקונת11:30–11:15

העל בישראל ובעולם-מגמות13:00–11:30

ראש המגמה לטכנולוגיות  , חוקר עתידים-פרופסור דוד פסיג 

.אילן-אוניברסיטת בר, ראש המעבדה למציאות מדומה, תקשורת

הרצאה  . 21-על חברתיות עומדות לעצב את המאה ה-מספר מגמות

זו תרחיב במתודולוגיה כיצד מזהים אותן ותפרט את השלכותיהן  

,  חברתיים, כלכליים--הגלובליות והלוקאליות במגוון תחומים 

. דתיים ועוד, ערכיים

הפסקת צהריים14:00–13:00

י"מאלומסירת מעטפות ההצבעה לשינוי חוקת 

14:00–14:30TedX libris- חלקII

הרצאות קצרות  : אקסליבריסזרקור על המצאות וחידושים במוצרי 

ברק  –ט'ווידגלידתו של !CiteItאקסליבריסעל פיתוחים מבית 

רכש   ;מאיר-אלדד בן-חקירת נושאי הקטלוג ~ כריית זהב  ;הכט

חור-שי בן–הדור הבא -לספריה

 Q&Aפאנל 15:00–14:30

אקסליבריסעם הנהלת 

2018בשנת –וקבוצות העבודה י"מאלפעילות 15:35–15:00

קבוצות העבודה4וראשי י"מאלר "יו-ארידור -שלי חן

חברים חדשים לוועדת ההיגוי ופרידה מהפורשים/הצגת מועמדים15:45–15:35



כותרת מצגת

2018י לשנת "דוח פעילות מאל

14-הכנס השנתי ה

2018דצמבר 



מטרות

 ייצוג קהילת המשתמשים במוצרי אקסליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה

פיתוחים ושיתופי פעולה, בהקשר לבעיות

תיאום בין המשתמשים במוצרי אקסליבריס וחיזוק הקשר ביניהם באמצעות קבוצות דיון  ,

אתר אינטרנט וקבוצות עבודה

  קשר עם קבוצות משתמשים לאומיות אחרות

ארגון ימי עיון וכנסים



י"חברי ועדת ההיגוי של מאל

2019

oמרכז אקדמי רופין, ברכה שפיגל

oמכללת עמק יזרעאל, ורה פייבישבסקי

oגוריון-אוניברסיטת בן, לאורה מולוקנדוב

oאביב-אוניברסיטת תל, עידו אהרון

oאוניברסיטת חיפה, ארידור-שלי חן

oאילן-אוניברסיטת בר, תחיה דגן

oהאוניברסיטה העברית, תמר גנאור

2018

oמרכז אקדמי רופין, ברכה שפיגל

oגוריון-אוניברסיטת בן, לאורה מולוקנדוב

oאביב-אוניברסיטת תל, עידו אהרון

oאוניברסיטת חיפה, ארידור-שלי חן

oרשות העתיקות, שרית חסין

oאילן-אוניברסיטת בר, תחיה דגן

oהאוניברסיטה העברית, תמר גנאור



י"חברי מאל

ספריות60מוסדות48

ספריות21אוניברסיטאות9

ספריות32מכללות32

ספריות6ספריות מיוחדות6

ספריה1ספריה ציבורית1



פגישה שנתית בין ועדת ההיגוי להנהלת אקסליבריס

,  לצורך עדכונים הדדייםאקסליבריסנפגשת עם הנהלת י"מאלכמדי שנה ועדת ההיגוי של 

: השנה נדונו הנושאים הבאים. העלאת בעיות ובקשות מהמשתמשים

איכות השירות•

...(תצוגה בממשק החדש, מלינגו)בפרימועברית •

קובץ  , מיון כרכים במספור עברי, שנים עבריות)בעלמא " ישראליים"עברית ונושאים •

....(מ"תוספת מע, CZ-הזהויות של הספריה הלאומית ורשומות מה

(הדרכות ספרייה)שיתוף פעולה בהכשרת נותני תמיכה בהיכרות עם הספרייה האקדמית •

Sales Force-פתיחת משתמש קבוצת עבודה במערכת ה•



ל"קשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו

 מפגשINUG(IGeLU National User Groups)  בפראג2018בכנס איגלו

 י"מאלהרצאות זוכות מלגות :

oר לין פורת "ד"Primo New UI: Not just for undergrads"

o גיא שחף"Technology innovation on the way to Alma“

 2018נציגים ישראליים בכנס איגלו:

o אילן  -אוניברסיטת בר–אורי גפני , גולדיןאולגה

o הטכניון–גיא שחף

o הספריה הלאומית  –כורם -יניב לוי, בורשןאיציק

o גוריון  -אוניברסיטת בן–מולוקנדובלאורה

o אביב  -אוניברסיטת תל–מיכל להב

oמכון וייצמן  -ון קולריק 'ג

oאוניברסיטת חיפה–ארידור -שלי חן, נעמי גרידינגר, לין פורת, בועז דותן



ל"קשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו

מעורבות ישראלית בקבוצות עבודה בינלאומיות:

o חבר ב, אוניברסיטת חיפה-בועז דותן-IGeLU Primo PWG

oמכון וויצמן–ון קולאריק 'ג ,Deputy Coordinator of the IGeLU/ELUNA Analytics WG

o חברה ב, אוניברסיטת חיפה-לין פורת-IGeLU RS WG

o חברה ב, אוניברסיטת חיפה-מרינה קאלאך-IGeLU ALMA PWG



י"לחברי מאל2018פעילות –ימי עיון וכנסים , ארגון הדרכות

 חיפה, קמפוס הנמל, 20/3/2018–לפרימושתי פנים

 סדנאות מעשיות בנושאNormalization Rulesלמתחילים ולמתקדמים בפרימו–

אביב-אוניברסיטת תל, 22-23/4/2018

 סדנאותAPI הפקולטה לחקלאות ברחובות4,11.7.2018-למתחילים ולמתקדמים

(כיה'צ, פראג, 13-19-23.8.2018-כנס איגלו ה)

הפקולטה  , 8/10/2018-ובעלמא בפרימואתגרים ופתרונות בעברית : ממלינגו עד עלמא

לחקלאות ברחובות

3שנערכו על ידי קבוצת העבודה של עלמא בנושאים שונים וובינרים

 אביב-אוניברסיטת תל, 19/12/2018-כנס שנתי



2019י לשנת "תוכניות מאל

כנס שנתי, סדנאות, ארגון ימי עיון

י "פעילות שוטפת של קבוצות העבודה של מאל

י"הידוק קשרי העבודה בין קבוצות העבודה של מאל

מפגש שנתי עם הנהלת אקסליבריס ומפגשים פורמלים ובלתי פורמליים שוטפים

מה עוד?



כותרת מצגת

2018י לשנת "דוח פעילות קבוצות העבודה של מאל

14-הכנס השנתי ה

2018דצמבר 



כותרת מצגת

IL-ALMAקבוצת עבודה 

ישראל-משתמשי עלמא

2018דצמבר 

מרינה קאלאך



:מטרות

 ארגון  –י"מאלישראל פועלת במסגרת הפעילות של -קבוצות עבודה עלמא

.המשתמשים הישראלי של מוצרי אקס ליבריס

טיפול בנושאים המשותפים ובצרכים הייחודיים של קהילת עלמא הישראלית.

קידום תקשורת ושיתוף ידע בקהילת משתמשי עלמא בישראל  .

קידום תקשורת ושיתוף ידע בין קבוצות העבודה השונות  .

ל"קיום קשרים עם קבוצות משתמשי עלמא בחו.



:מה שנעשה השנה

נושאיםוקידוםבפעילותלעדכוןהשנהבמהלךהעבודהקבוצתפגישות3קיום

משותפים

עבודהקבוצתנציגי,הלאומיתהספרייהנציגי,ליבריסאקסנציגיעםפגישות

"פרימו-עלמאבסביבתהלאומיהזיהוייםמאגר"בנושאי"מאלונציגיפרימו

מאגרלהחלתבנוגעאקסליבריסחברתי"עשהוצעהפתרוןלבדיקתפיילוטקיום

Communityהרשומותעלהלאומיהזיהויים Zone-וסוראיהיונסבספריית

ח"דוהוגשובסופוחודשיםמספרארךהפיילוט.חיפהבאוניברסיטת,נזריאן

2018באוקטוברי"מאלעיוןביוםשהוצגמסכם

מסוג(מקווניםסמינרים)וובינרים3קיוםuser-to user.עלהועברוהוובינרים

הקהילהמתוךשעלולצרכיםמענהונתנוהישראליתמהקהילהמשתמשיםידי

ביןהשאלהבנושאוובינר,בעלמאנורמליזציהכלליבנושאוובינר:הישראלית

עתכתביניהולבנושאווובינרספרייתית



:נושאים עיקריים בהם עסקה קבוצת העבודה השנה

 אתגרי עברית וערבית(Left to Right )בניהול מטאדאטה בעלמא

 עבודה עם המאגרים הלאומיים(ULI/ULS/ULE)

ארגון וובינרים

  ייצוג אתגרים שעלו מקהילת משתמשי עלמא הישראלית מול הנהלת אקסליבריס

והעברתם לטיפול באמצעות איש הקשר של החברה

 הקמת מאגר לשיתוף מידע שייעודו איסוף והנגשה של חומרי תיעוד והדרכה בעברית

(יפורסם בקרוב)עבור משתמשי עלמא בישראל 



:נושאים עיקריים בהם תעסוק קבוצת העבודה בשנה הבאה

 המשך עבודה משותפת מול אקסליבריס והספרייה הלאומית בנוגע להטמעת הפתרון

-Community Zoneלהחלת מאגר הזיהויים הלאומי על רשומות ה

 שיתוף פעולה עם קבוצת עלמא העולמית (Alma WG ) הפועלת מטעםIGeLU  והוועדות

הפועלות מטעמה( Advocacy groups)הייעודיות 

טיפול בסוגיות שיעלו מתוך קהיליית משתמשי עלמא בישראל

ארגון וובינרים בנושאים הנוגעים לעבודה עם מערכת עלמא



חברי קבוצת העבודה

האוניברסיטה העברית, מלצר-דפנה מזרחי

האוניברסיטה העברית, לינק-תמר בלומנדל

תחומית-המכללה הבין, נעמי גלאור

הספרייה הלאומית, טולי עמיכל

מכללת עמק יזרעאל, אולגה מרזין

אוניברסיטת בן גוריון, לאורה מולוקנדוב

אביב-אוניברסיטת תל, דורית מנדיל

אביב-אוניברסיטת תל, הילה בוזגלו

מכון ויצמן, מאיה עמיכל

הטכניון, גיא שחף

האוניברסיטה הפתוחה, נאוה רוזנטל

מכללת שנקר, שירית ויאקובסקי

מכללת שנקר, שירלי גאון

אוניברסיטת חיפה, בלאוסוב-אביבה לוין

2018חברים שפרשו ב
האוניברסיטה הפתוחה, אירנה ברוזגולד

האוניברסיטה הפתוחה, הרפז-גילת רומנו

מכון ויצמן, נעמי קונפורטי

הטכניון, שרית סמבול

אוניברסיטת חיפה, גלאובך-שרון שפירא

אוניברסיטת חיפה, מרינה קאלאך

mailto:dafnam@savion.huji.ac.il
mailto:tamarb@savion.huji.ac.il
mailto:ngalor@idc.ac.il
mailto:Tulie.Amichal@nli.org.il;
mailto:Olgam@yvc.ac.il
mailto:doritm@tauex.tau.ac.il
mailto:hilab@tauex.tau.ac.il
mailto:maya.amichal@weizmann.ac.il;
mailto:guyshahaf@technion.ac.il;
mailto:navaros@openu.ac.il;
mailto:wojakos@shenkar.ac.il;
mailto:shirbg@shenkar.ac.il;
mailto:alevin@univ.haifa.ac.il


http://listserv.tau.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=il-meli-alma&A=1

:ואם עוד לא נרשמתם לרשימת התפוצה

http://listserv.tau.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=il-meli-alma&A=1


תודה



קבוצת העבודה למשאבים אלקטרוניים

תמר גנאור

רשות הספריות

האוניברסיטה העברית בירושלים



חברות קבוצת העבודה
גוריון-אוניברסיטת בן, מירב קישון•

אילן-אוניברסיטת בר, שרה זגר•

אוניברסיטת חיפה, נטע וייסמן•

אוניברסיטת חיפה, שרון טל•

אביב-אוניברסיטת תל, אינה סטקליאר•

אביב-אוניברסיטת תל,  מרינה ביאליק•

הבינתחומי הרצליה-' ספריית מרק ריץ, רינה סאפר•

הבינתחומי הרצליה-' ספריית מרק ריץ, זהר פורט•

הטכניון, ליאת אנגל•

הספריה הלאומית, מירב לבנה•

מכון וייצמן, נעמי קונפורטי•

מכללת ספיר, רונית המיין•

מכללת שנקר, ליאת רזניק•

מכללת שנקר, גילה פלדה•

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://www.internetmonk.com/archive/it-is-happening
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


פעילות הועדה

הבדלים בעבודה

עם משאבים

אלקטרוניים

איפיון צרכי

הספריות

שינויים נדרשים

בעלמא
שינויים נדרשים 

CZ-ב

שיתופי פעולה

מוסדיים-בין



נושאים שנידונו השנה

תהליכי עבודה עם משאבים אלקטרוניים•

CZ-איכות החבילות ב•

CZ-ד ל"הכנסת חבילות מלמ•

(בעיקר תכנים בעברית)עבודה על חבילות מקומיות •

כתבי עת חינמיים בעברית•

אנליטיקס•

פתיחת קריאות משותפות•



כותרת מצגת

פעילות קבוצת העבודה של משתמשי פרימו בישראל

י"של מאל14-הכנס השנתי ה

2018דצמבר 

איימי דינרשטיין



חברי קבוצת העבודה

המרכז הבינתחומי, פרנסיס לארו•

מכללת עמק יזרעאל, חוה רמברנד•

מכללת שנקר, ניפר ריימונד'ג•

מכללת שנקר, צביה אלתר•

אוניברסיטת חיפה, בועז דותן•

אוניברסיטת חיפה, ארידור-שלי חן•

הטכניון, שחר בק•

הספריה הלאומית, דניאל ליפסון•

הספריה הלאומית, צחי הורוביץ•

אביב-אוניברסיטת תל, הילה בוזגלו•

אביב-אוניברסיטת תל, מיכל להב•

המכללה למנהל, איימי דינרשטיין•

האוניברסיטה העברית, מלי כהן•

האוניברסיטה העברית, קרן פיכמן•



מטרות קבוצת העבודה

ריכוז והעלאת צרכים משותפים לכל המוסדות הישראליים•

אקסליבריסהתעדכנת שוטפת מול •

חילופי ושיתופי מידע בין המוסדות  •



2018-פעילות קבוצת העבודה 

2018למימוש מטרות קבוצת העבודה נערכו בשנת 
(  פברואר ונובמבר)פגישות שוטפות של קבוצת העבודה •

אקסליבריספגישה שנתית עם נציגי הנהלת •

י"מאלשיתופי פעולה עם קבוצות העבודה של •



2018-פעילות קבוצת העבודה 

:מהנושאים בהם הקבוצה עסקה•

שתי פנים "שיתוף פעולה עם ועדת ההיגוי בארגון תכני יום העיון –

Normalization Rules-והסדנאות המעשיות בנושא ה" לפרימו

:לפרימו סנטרל" ישראליים"המשך טיפול בהוספת מאגרים –

מפתח לעיתונות יומית של בית אריאלה  •

•IAA  קטלוג רשות העתיקות

מכללת  הרצוג  -דעת •

נבו•



:מהנושאים בהם הקבוצה עסקה•

המשך עבודה עם אקסליבריס ומלינגו על הכנסת שיפורים באופן  –

.פעולת הרכיב המורפולגי בפרימו

.  י"התיקונים מתבססים על משוב מקהילת מאל

חשוב מאוד להמשיך לשלוח לנציגי קבוצת העבודה דוגמאות עליהן 

.ניתן להתבסס לשיפור פעולת מלינגו בפרימו

:  לדוגמא. sales force-פתיחת קריאות בשם משתמש קבוצתי ב–

– GetitבWork Order typeקריאה בנושא תרגום  לעברית של שמות •

" חודש"תיקון תרגום שגוי של מונח : קריאה בנושא כרטיס קורא בפרימו•

renew and not month)) בסטטוס השאלה 



מהרו להירשם

IL-MELI-PRIMO@LISTSERV.TAU.AC.IL


