
כותרת מצגת
י"של מאל15-הכנס השנתי ה

2019דצמבר 



רישום והתכנסות09:30–09:00

09:30–10:00ExLibris update, roadmap and strategy

מזרח התיכון ואפריקה, ל אירופה"מנכ, עופר מוסרי

. EXLות ספריות לעתיד הספריה האקדמית ונקודת המבט של הנהלת /חזון מנהלי10:30–10:00

הצגת מועמדים חדשים לוועדת ההיגוי ופרידה מהפורשים10:40–10:30

10:40–11:00TedX libris– חלקI

אקסליבריסזרקור על המצאות וחידושים מתוכננים במוצרי 

(הרצאות קצרות על פיתוחים בהתהוותם)

oהציטטה החסרה

מפתח בכיר, מרדכי גורן

o‘What’s in a Name?’ – Automated Author Matching

Data Scientist, שי זקס

קפההפסקת11:30–11:00

11:30–12:15TedX libris– חלקII

אקסליבריסזרקור על המצאות וחידושים מתוכננים במוצרי 

(הרצאות קצרות על פיתוחים בהתהוותם)

o הבינספרייתיתאיך נוכל להביא את חווית השירות של אמזון להשאלה?

 VP Line of Business,שרונה שגיא

oUsing iTrack Device to improve Alma metadata UX

מנהל מוצר עלמא, ולצמןאיתי 

oלדור המילניוםפרימו

מתכנת, אורמוביץגלעד 

מסע לתוך המחשבה13:15–12:15

אלון טלמור

,  salesforce.comלענקית האמריקאית 2012אשר נמכרה בBluetailייסד את חברת 

את תוארו השני עשה אלון בתחום חקר המח וכיום  . Chief Data Scientist-שם שימש כ

הוא עושה דוקטורט בבינה מלאכותית באוניברסיטת תל אביב וממשיך בחקר המח 

.בשיתוף ביה״ח איכילוב

י"מאלהפסקת צהריים ובחירות לוועדת ההיגוי של 14:00–13:15

2019בשנת –י וקבוצות העבודה "עדכונים מפעילות מאל14:40–14:00

והצגת החברים החדשים בוועדת ההיגוי

בין מערכות רכש לעלמאלסינכרוןמגוון אפשרויות 15:10–14:40

אביב-אוניברסיטת תל, מחשוב ספריות, דרור ברגר

2019לכנס איגלו אקסליבריסהרצאה זוכת מענק 

15:10–15:40" LIBstick שרות הדפסה בענן" 

הטכניון, אלישרש "הספרייה המרכזית ע, ראש תחום מערכות מידע, גיא שחף

2019לכנס איגלו י"מאלהרצאה זוכת מלגת 

http://salesforce.com/


כותרת מצגת

2019י לשנת "דוח פעילות מאל

15-הכנס השנתי ה

2019דצמבר 



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

2020

oמרכז אקדמי רופין, ברכה שפיגל

oגוריון-אוניברסיטת בן, לאורה מולוקנדוב

oאילן-אוניברסיטת בר, תחיה דגן

oהאוניברסיטה העברית, תמר גנאור

o

o

o

2019

oרופיןמרכז אקדמי , ברכה שפיגל

o מכללת עמק יזרעאל, פייבישבסקיורה

o גוריון-אוניברסיטת בן, מולוקנדובלאורה

oאביב-אוניברסיטת תל, עידו אהרון

oאוניברסיטת חיפה, ארידור-שלי חן

oאילן-אוניברסיטת בר, תחיה דגן

oהאוניברסיטה העברית, תמר גנאור



י"חברי מאל

ספריות63מוסדות51

ספריות21אוניברסיטאות9

ספריות35מכללות35

ספריות6ספריות מיוחדות6

ספריה1ספריה ציבורית1



י"לחברי מאל2019פעילות –ימי עיון וכנסים , ארגון הדרכות

ב, סדנת וובינר בנושא תהליכי עבודה-ALMA-D-22.1.2019

 יום עיון בנושאPrimo VE  , 3.4.2019-בטכניון

יום עיון בנושאי ה-Community Zone  ,21.5.2019-אביב -באוניברסיטת תל

17.7.2019-גוריון -באוניברסיטת בן, יום עיון בנושא חדשנות וספריות-מחדשים ! שקט

סינגפור, באוגוסט27-29: 14-כנס איגלו ה

וובינר בנושאNERS -5.11.2019

3.12.2019-באוניברסיטה העברית , סדנת אנליטיקס בעלמא למתקדמים

16.12.2019–אביב -באוניברסיטת תל, י"כנס שנתי של מאל



י לבין אקסליבריס"הקשר בין קהילת מאל

לצורך עדכונים  אקסליבריסנפגשת עם הנהלת י"מאלפגישה שנתית בין ועדת ההיגוי של •

.  העלאת בעיות ובקשות מהמשתמשים, הדדיים

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

Sales Force-במערכת הי"מאלפתיחת משתמש ייעודי לקבוצות העבודה של •

contentלמשל אירוח צוות ה )אירוח של בעלי תפקידים שונים במוסדות חברים •

(אירוח צוות פיתוח מודול הרכש בעלמא באוניברסיטת חיפה, אביב-באוניברסיטת תל



IGeLU - International Group of Ex Libris Users

:היתרונות בחברות בארגון הם

רשימות תפוצה•

NERS-הצבעות ל•

אפשרות לבחור ולהיבחר לוועדת ההיגוי •

אפשרות לבחור ולהיבחר לקבוצות העבודה•

מצגות מכנס איגלו•



IGeLU  ל"וקשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו

 מפגשINUG(IGeLU National User Groups)  סינגפור2019בכנס איגלו

י בכנס "הרצאות נציגי מאלIGeLU :

oדרור ברגר ,The Rainbow Spectrum of Acquisition Synchronization

oגיא שחף ,Libraries' New Generation Printing Solution

מציגים נוספים מישראל:

oאוניברסיטת חיפה , בועז דותן-

Sailing to Uncharted Territory - Digitool to Alma Digital Migration

oמכון וייצמן , ון קולריק'ג–

•Contributing to Community Knowledge as Developers

•Contributing to Community Knowledge

•Primo Analytics – a Primer



IGeLU  ל"וקשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו

 2018נציגים ישראליים בכנס איגלו:

o אילן  -אוניברסיטת בר–אורי גפני , גולדיןאולגה

o הטכניון–גיא שחף

o גוריון  -אוניברסיטת בן–טיסונהיוסי

o אביב  -אוניברסיטת תל–דרור ברגר

oמכון וייצמן  -ון קולריק 'ג

oאוניברסיטת חיפה–ארידור -שלי חן, 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-מרינה קאלאך-IGeLU ALMA PWG



2020י לשנת "תוכניות מאל

כנס שנתי, וובינרים, 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?
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מצגתכותרת

IL-ALMAעבודהקבוצת

ישראל-עלמאמשתמשי

2019דצמבר

מלצר-מזרחידפנה
dafnam@savion.huji.ac.il



:מטרות

ארגון–י"מאלשלהפעילותבמסגרתפועלתישראל-עלמאעבודהקבוצות❑

.ליבריסאקסמוצרישלהישראליהמשתמשים

.הישראליתעלמאקהילתשלהייחודייםובצרכיםהמשותפיםבנושאיםטיפול❑

 .בישראלעלמאמשתמשיבקהילתידעושיתוףתקשורתקידום❑

 .השונותהעבודהקבוצותביןידעושיתוףתקשורתקידום❑

.ל"בחועלמאמשתמשיקבוצותעםקשריםקיום❑



:השנהשנעשהמה

.בהןישירוטיפולבעיותהעלאתלצורךליבריסאקסנציגיעםמפגש❑

,חיפהבאוניברסיטת,נזריאןוסוראיהיונסבספרייתהפיילוטבדיקתהמשך❑

עלהלאומיהזיהוייםמאגרלהחלתבנוגעליבריסאקסחברתי"עשהוצאלפתרון

Communityהרשומות Zone.ישנם.בעלמאעובדשהפתרוןהראההפיילוט

.טיפולעודשצריכיםפרימושלבנושאאחרוניםדגשים

.העבודהקבוצותראשיביןפעולהשיתוףהעמקת❑

למעברבקשרהקהילהלעדכוןליבריסואקסהלאומיתהספרייהעםפעולהשיתוף❑

.לעלמאהלאומיתהספרייהשלהזהויותספריית

.העבודהלקבוצתSalesforceחשבוןפתיחת❑

קייסיםפתיחת❑



:בהןהטיפולומצבליבריסאקסבפנישהועלוהבעיות

שנפתרובעיות

(00645254קייס) External resources-ל ULI03הכנסת❑

(00551854קייס) MD Editor-בלעברילועזיטקסטשלבמעברמקוםבאותונשארלאהעכברסמן❑

פתרוןבתהליךבעיות

❑URL's בצפויפתרון-בעבריתאותיותהמכילים-Q1, (00530054קייס) 2020ינואר

 2020-ב Q2-בצפויפתרון- (בודדיםפריטיםעםקבציםעשרותמקבלתהלאומיתהספרייה) ULI-לפיבלוש❑

(00759090קייס)

קייס) 2020-ב Q2-בצפויפתרון-לזהותהתחברולא 0איננושלהןשהאינדיקטורלסדרותגישהנקודות❑

00735719)

(00707905קייס) 2020של Q3-בצפויפתרון-בזהויותשוניםתגיםשל FLIPאין❑

קייס) Developmentבסטטוס-דיאקריטייםסימניםעםבערביתאותיותשללזהויותוקישורחיפושבעיות❑

.בפתרוןיכללוהאותיותכללאכי ,חלקיהפתרוןכרגע- (00756125

(00743213קייס) Developmentבסטטוס-כיווניותסימני❑

נפתרושטרםבעיות

- (עוזעמוסמאת "נגמרלאעודהחשבוןכל") ULI-בחיפושבעיות❑ (00719466קייס)



לעתידאתגרים

(מתנדבות5)עלמאשלUX-הלבדיקתעולמיתעבודהלקבוצתהצטרפות❑

כאלהיהיווכאשראםחדשותבעיותולהעלותולהמשיךקיימותבבעיותלטפל❑

.ליבריסאקסבפני

?(ביקושישהאם)וובינריםארגון❑

והדרכהתיעודחומרישלוהנגשהאיסוףשייעודומידעלשיתוףמאגרהקמת❑

בישראלעלמאמשתמשיעבורבעברית



העבודהקבוצתחברי

מוסד שם

גוריוןבןאוניברסיטת לשםדורית

אילןבראוניברסיטת סמבולשרית

אילןבראוניברסיטת גפניאורי

חיפהאוניברסיטת אביבהבלואוסוב-לויןר"ד

אביבתלאוניברסיטת בוזגלוהילה

אביבתלאוניברסיטת מנדילדורית

העבריתהאוניברסיטה לינק-בלומנדלתמר

העבריתהאוניברסיטה מלצר-מזרחידפנה

הפתוחההאוניברסיטה רוזנטלנאוה

מוסד שם

הטכניון שחףגיא

הטכניון כהןרואי

הבינתחומיהמרכז גלאורנעמי

הלאומיתהספרייה עמיכלטולי

ויצמןמכון עמיכלמאיה

יזרעאלעמק מרזיןאולגה

שנקר עמרמיאורלי

שנקר גאוןשירלי

ליבריסאקסשלהקשראיש-ולצמןאייל



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

עלמאשלהתפוצהלרשימתלהירשםמומלץ
?(נרשםשטרםמיעבור)התפוצהברשימתישמה

ותשובותשאלות●

טיפים●

לבעיותפתרונות●

ותזכורותעדכונים●

ועוד●

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


הפעולהשיתוףעללכולםתודה



קבוצת העבודה למשאבים אלקטרוניים

תמר גנאור

רשות הספריות

האוניברסיטה העברית בירושלים



חברות קבוצת העבודה
גוריון-אוניברסיטת בן, מירב קישון•

אילן-אוניברסיטת בר, לריסה וויחנסקי•

אילן-אוניברסיטת בר, סאס-שרית סמבול•

אוניברסיטת חיפה, נטע וייסמן•

אוניברסיטת חיפה, שרון טל•

אביב-אוניברסיטת תל, אינה סטקליאר•

אביב-אוניברסיטת תל,  אלה אופנברג•

האוניברסיטה העברית, מורן לביא•

הבינתחומי הרצליה, רינה סאפר•

הבינתחומי הרצליה, זהר פורט•

הטכניון, ליאת אנגל•

הטכניון, אורלי רולניק•

הספריה הלאומית, מירב לבנה•

מכון וייצמן, מרינה ביאליק•

מכללת שנקר, ליאת רזניק•

מכללת שנקר, ברמן-אורלי עמרמי•

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/


:ועדת משאבים אלקטרוניים פועלת בתחומים הבאים

CZ-תהליכי עבודה ב•

CZ-תכנים ב•

מודלים שונים של רכש על חומר אלקטרוני•



2019סיכום פעילות 

 של חבילות ורשומותלוקאליזציהדיון עקרוני בנושא

תרומת חבילות ורשומות

 תהליכי עבודה עם מודל רכשEBA

אנליטיקס

 יום עיון בנושאCZ

מפגש ספקים מקומיים שיתקיים בסוף דצמבר



תודה  
מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה



כותרת מצגת

פעילות קבוצת העבודה של משתמשי פרימו בישראל

י"של מאל15-הכנס השנתי ה

2019דצמבר 

מיכל להב



חברי קבוצת העבודה

המרכז הבינתחומי, פרנסיס לארו•

מכללת עמק יזרעאל, חוה רמברנד•

,  מנחם וילסון\ניפר ריימונד 'ג•

מכללת שנקר  

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•



?מה נשתנה

Primo

Alma

E-Resources



מאגרים  
ישראליים

מלינגו

Primo 
VE

אחזור  
בעברית

?במה עסקנו השנה



:זרקורים מיוחדים•
סנטרל בחודש מאיבפרימועלה לאוויר מאגר בית אריאלה–

הינה  , י ספריית בית אריאלה"\הממופתח ע, מפתח ממוחשב של עיתונות יומית

ידיעות  : נעשה מהעיתוניםהמיפתוח. ואילך1993-לעיתונות יומית ממיפתוח

מיפתוחקיים גם (. בלבד2008עד )הצופה והעיר , יתד נאמן, מעריב, הארץ, אחרונות

. דבר וחדשות, על המשמר: של עיתונים ישנים



:זרקורים מיוחדים•

:  תשתית מלינגו–

,  בפרימובדיקות ואיתור שיפורים נדרשים בפעולת הרכיב המורפולוגי 

:באחזור וברלוונטיות

חסר\הרחבות יתר •

צירופי מילים•

זיהוי שמות מחברים•

הידיעה' הבדלי תוצאות עם ובלי ה•

אנא המשיכו לשלוח לנציגות קבוצת העבודה דוגמאות עליהן ניתן  

.להתבסס בשיפור הרכיב



?מה יעסיק אותנו בשנה הבאה•

–CDI :Central Discovery Index 

בכתבי עת בעברית Peer-Reviewedסימון •

•AutoComplete

ברשומות בעברית והשפעתם על התצוגה מטדטהמאפייני •

בפרימו

טקסט  "עקביות בהזרמת מאגרים ישראליים ללא תלות בסטטוס •

"מלא נגיש



מהרו להירשם

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


