
מצגת כותרת  

 

 מאלי של השנתי הכנס

2013 
 

 ר"יו, אסתר גוגנהיים



ההיגוי ועדת ותחבר  

 יזרעאלהמכללה האקדמית עמק , מרזיןאולגה •

  הלאומית הספרייה ,גוגנהיים אסתר•

 ארןש "הספרייה המרכזית ע, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, מיכל פנקס•

 חיפהאוניברסיטת , קאלאךמרינה •

 ספיר האקדמית המכללה, אסיסקוביץ רות•

 למדעים הרמן ספריית ,העברית האוניברסיטה ,לינק-בלומנדל תמר•

 וורצוויילרש "הספרייה המרכזית ע, אוניברסיטת בר אילן, וקילתמר •
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במאלי החברים המוסדות התפלגות  

אוניברסיטאות  
(19) 

 (28)מכללות 

 (6)אחרות 



מאלי חברי בקרב ליבריס אקס מוצרי התפלגות  

Alma - 1 



סקר חברי מאלי - עיון וימי הדרכות  

 משתתפים   54•

 שביעות רצון גבוה  •

 התעניינות באלף ומוצרים האחרים•

 חות ושירותים"בקשות להדרכה על דו•

•RDA 

 

 
 

 גלאורנעמי  -" פרס"הגרלת 



 גיוס חברים

 הזמנה של ספריות שאינן חברות להשתתף ביום עיון•

 2014מעקב לקראת שנת •

 
 



 1 - עיון וימי הדרכות  

 אלקטרונייםמשאבים 

 29/05/2013, יפואביב -תלבמכללה האקדמית 

 

oניהול משאבים אלקטרונים בעלמה 

oעבודה ב-SFX 

o e-books וטעינת חבילות 

oהיבטים משפטיים של משאבים אלקטרוניים בספרייה 



 חיפושומנשקי  פרימו

 30/07/2013, באוניברסיטת חיפה

oבמאגד המכללות פרימו 

oממשקים עבור אוספים שונים בספרייה הלאומית 

odedup ו-FRBR 

oדיון בשולחן עגול 

 2 - עיון וימי הדרכות  



 הדרכה על מודול הרכש  

 11/12/2013, באוניברסיטת בר אילן

 

oדרישות רכש מה-OPAC ו- Bulk order 

o שירותיםועבודה עם מכתבים , חות"דו 

oהכנות לקראת שנה תקציבית חדשה 

oטיפים וטריקים כלליים 
 

 

 3 - עיון וימי הדרכות  



22הצעות פיתוח לאלף גרסה   

 'הצבעה סבב ב•

 

 

 

 ארבעת הבקשות הראשונות הועברו לפיתוח•

 דיון עם אקס ליבריס על המשך בקשות לפיתוח•

Rank 
final 
vote 

Description EXL points 
No of 
votes 

1 
CIRC15 - Warning about additional overdue items upon returning items 
- 16 points 

16 390 

2 CAT7 - Order of subfields in correct heading - 14 points 14 330 

3 CIRC19 - Open Patron Record from Item List - 12 points 12 310 

4 
CIRC17 - History of “Hold Request” in “Patron” tab in GUI and in 
“Library card” in OPAC - 16 points 

16 250 

5 CIRC14 - Add date filter to "all items history" - 20 points 20 180 

6 CAT9 - Automatic numbering of copies - Z30_COPY_ID - 15 points 15 130 



 אתר מאלי

 קאלאךמרינה  – Joomla-הועבר ל•

 ידידותי יותר לעידכון ולהשתמש•

 הוספת מוצרים שכל מוסד חבר משתמש בהם•

 עליה לאוויר עד סוף השנה•



 הארכת הניהול בספרייה הלאומית•

 זכרון דברים•

 (באילאכפי שהיה )תקורה  10%•

 ביחד 2012/13 לשנים החבר דמי גביית•

מאלי כספי ניהול  



פרימועבודה קבוצת   

 סנטרל לפרימוהוספת מאגרים •

 חיפוש מורפולוגי לעברית•

 

 ליבריסנפגשה עם צוות המוצר באקס •

 שיחות ועידה תקופתיות בטלפוןניהלה •

 

 ר"יו, אוניברסיטת חיפה, ארידור-חןשלי •

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל, אביבה רפאל•

 אוניברסיטת חיפה, בועז דותן•

 הספרייה הלאומית, ליפסוןדניאל •

 אוניברסיטת תל אביב, אלכסנדרוביץ פסנה•

 הלאומיתהספרייה , צחי הורוביץ•

 

 

 

 

 



 SFX קובצת עבודה 

 KB-דירוג בקשות הוספות ל•

 

 קול קורא בימים קרובים•

 

 

 

 



 איש קשר אקס ליבריס למאלי ולקוחות ישראליות

 על העבודה המשותפת לאורך השנים קמינרתודה לנועם •

 

 דוד-נינה קרן –אשת קשר חדשה •
 

 nina.keren-david@exlibrisgroup.com 

02-6499146 

054-7204866 
 

 



 IGeLU  בכנס השתתפות
International Group of Ex Libris Users 

 מישראל משתתפים•

 ההיגוי ועדת נציגת ,חיפה אוניברסיטת , קאלאךמרינה 

 חיפה אוניברסיטת  דותן בועז

 מאלי במימון ,הלאומית הספרייה   הדר מילר

 חיפה אוניברסיטת  גריידינגרנעמי 

 

 :הלאומית הספרייה ,הדר מילר של הרצאה•

Primo UI designed for photograph collections 

 



 IGeLU-ב ישראליים נציגים

 Steering Committee - חיפה אוניברסיטת ,גרידינגר נעמי•

 Product Working Group Aleph, Coordinator OPAC - למדע ויצמן מכון ,עמיכל מאיה•

 Product Working Group Aleph, Systems - למינהל המכללה האקדמי המסלול ,טיסונה יוסי•

Administration Coordinator 

 Product Working Group Primo, Enhancements - חיפה אוניברסיטת ,דותן בועז•

 Linked Open Data Special Interest Working Group - הלאומית הספרייה ,גוגנהיים אסתר•



 המשך

 

 שינויים בעולם הספריות •

 ?משמעות למאלי  •

 שיתופי פעולה •

 לכל הספריות עם מוצרי אקס ליבריס, פנייה לכל חברי מאלי •

 

 

 

 

 



 רבה תודה

 ההיגוי ועדת בשם

 ולכל החברות במהלך השנים על שיתוף הפעולה


