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יזרעאל עמק האקדמית זרעאלהמכללה ת עמק  המכללה האקדמ
ש מקס שטרן"ע

סטודנטים 5000-כ 
B.A.וM.A.בתחומים שונים

ענפה מחקרית פעילות מחקרית ענפהפעילות
חברי סגל מנהלי 160-כ

חברי סגל האקדמי 100-מעל ל
ל הוראה300מעל עמיתי עמיתי הוראה300-מעל ל





במכללותפרימו במכללותפרימו
הספריותהמכללה היא חלק ממאגד 

יתרונות
חסרונותחסרונות

מידת העצמאות  
בעבודה מול   Total Careשיטת 

ExLibrisExLibris
חסרונות 
יתרונות

העצמאותמידת העצמאות מידת



המאגדהמאגד

ספריות אקדמיות44
חיצונית חברה ידי על מתנהל תהמאגד צונ ד חברה ח המאגד מתנהל על 

500אלף : פרויקט ראשון
השאלה בין  : פרויקטים נוספים

עיון,ספריתית ימי ת ת ון,ספר מ ע
לפרימומעבר 



יתרונותיתרונות
כספיים םשיקולים ם כספ קול ש
חוכמת ההמונים

שיתופיות
תומכת סביבה תומכתסביבה

קונסורציום זה כוח
פגישות עקביות



חסרונותחסרונות
מהרעיונות חלק– החלטות משותפות

המאגדהסכמה של חברי דורשים 
צורך להתאים את עצמך –גמישות
לאחרים

*Currently there is option to change to logo that will 
appear for all ICC libraries. The option to change this 
per institution is not available



העצמאות מידת העצמאותמידת
ף ל ח ב ה ספר הראשילכל ספריה יש עיצוב ייחודי לדף הרלכל

 facetsבשימוש
לשוניות חיפוש

ל שמירת שאילתה במעבר מלשונית ל
ללשונית

הרחב תוצאות



Total Care
חסרונות

מערכת סטנדרטית
מסוימים רכיבים עבור נוסף ם  תשלום מ ם מסו ב תשלום נוסף עבור רכ

השינויצורך להמתין זמן מה לביצוע 
מתבצעים פעם  " קוסמטיים"שינויים 
בשנהבשנה

רכיבים בפיתוח
התמודדות עם עדכון גרסאות



יתרונותיתרונות

חסכוןחסכון



העצמאות מידת העצמאותמידת
אנחנו עצמאים בחיפוש רעיונות 

בב ל ך ם חדשים אך לא בביצועח



במכללה האקדמית  פרימוהטמעת
עמק יזרעאל

2010' סמסטר א -עליה לאוויר 
מלאה של המערכת בקרב  הטמעה 

והספרנים םהסטודנטים ם והספרנ הסטודנט
הסגל  בקרב אנשי הטמעה חלקית 

האקדמי



מערך ההדרכות
המערכתכחלק בהטמעת הרגלימרכזי בההשימושוקביעת בההשימושוקביעת הרגלי מרכזי בהטמעת המערכתכחלק

לסטודנטים בסיסית :חדשיםהדרכה :  חדשיםהדרכה בסיסית לסטודנטים
פרימו

הדרכות במסגרת קורס כתיבה אקדמית
מאגרי ,סנטרלפרימו):'או ב'שנה א( )(,

  בנייטיבמאגרים באנגלית , מכון סאלד
לתחום למודיםבהתאם למודיםבהתאם לתחום

):  'שנה ג(הדרכות לסמינריונים 
לנושא הסמינריון וכוללות  מותאמות

.בתחומים מתאימיםמאגרי מידע



יעץ בדלפק עבודה בדלפק יעץעבודה
ל ללל הסטודנטשלהלמידהעל תהליך דגש

את המשתמש להגיע לכוון -המטרה עןט ש ש
. לתוצאות הרלוונטיות בקלות ובמהירות

כדי הסבר והדגמה של תהליך יעץ תוך
בחירת ,בחירת מאגרי מידע,החיפוש ,ע,

.שאילתה ואיתור החומרים



בקרב :הטמעה בקרב:הטמעה
ממשק היום מהווה  פרימו -סטודנטים 

סנטרל  ופרימו.הספריהיחיד לקטלוג 
למאגרים שונים כי מספק מהווה מחליף  קף

.נגישות ומידיות: שני צרכים מרכזיים
תפיסהספרנים עבורמערכת:שינוי עבור  מערכת:שינוי תפיסה-ספרנים

.המשתמשים ולא עבור הספרנים
תלוי בצורכי מחקר או – סגל אקדמי 

אישיים חיפוש והרגלי םהוראה ש פוש א הוראה והרגל ח



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" קק ק



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" קק ק



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" עק ק ע ק



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" קק ק



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" קק ק



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" קק ק



באקדמית עמק יזרעאל"קסם" קק ק



)חסרון–פעם בשנה (שינוים קוסמטיים 



)חסרון–פעם בשנה(שינוים קוסמטיים )ן(ק



יזרעאל"קסם" עמק באקדמית זרעאלקסם ת עמק  באקדמ
מקסימלית להתאמה דינאמי תהליך דינאמי להתאמה מקסימלית תהליך

למשתמשים הספריהשל 

עם ויומיומית קרובה אינטראקציה קרובה ויומיומית עם  אינטראקציה
המשתמשים

ניתוח פניות בדלפק יעץ
בצ פניות אט'ניתוח אטניתוח פניות בצ



יזרעאל"קסם" עמק באקדמית זרעאלקסם ת עמק  באקדמ

!תודה

?שאלות


