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י"חברי ועדת ההיגוי של מאל

2021
רופיןמרכז אקדמי , ברכה שפיגל•

הטכניון, גיא שחף•

אוניברסיטת חיפה, לין פורת•

אביב-אוניברסיטת תל, מיכל קריספין•

האקדמית עמק יזרעאל, שירי ברגר•

-אוניברסיטת בר, סאס-שרית סמבול•

אילן

האוניברסיטה העברית, תמר גנאור•

2022

גוריון-אוניברסיטת בן, דורית לשם•

אוניברסית חיפה, לין פורת•

האוניברסיטה העברית, מורן לביא•

אביב-אוניברסיטת תל, מירב אקנין•

אוניברסיטת רייכמן , נעמי גלאור•

(הבינתחומי הרצליה)

האקדמית עמק יזרעאל, שירי ברגר•

-אוניברסיטת בר, סאס-שרית סמבול•

אילן



גוריון-אוניברסיטת בן, דורית לשם
גוריון בנגב למעלה מעשרים שנה בתפקידים שונים בתחום מערכות  -עובדת באוניברסיטת בן 

.מידע אירגוניות

, והייתי חלק מצוות הניהול, ש זלמן ארן התחלתי לעבוד לפני כחמש שנים"בספרייה המרכזית ע

".עלמא"ל" אלף"היישום וההטמעה במעבר מ

עסק הפרקטיקום  , במסגרת לימודי לתואר השני בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה

בפרוייקט  . לשימור והנגשה של תוצרי מחקר, המסכם בהקמת תשתית לאוספים דיגיטליים

.את האוספים הדיגיטליים הראשונים של ספריית ארן" עלמא"הקמתי ב, המעשי

ואני חלק מצוות , בשנה שעברה" לגנטו"הובלתי את פרוייקט ההקמה וההטמעה של מערכת 
שעלתה לאויר בחודש  " PURE"-ב CRISההקמה והניהול של הפרוייקט הארצי להקמת מערכת

.שעבר 

.ומייצגת את האוניברסיטה בפורום לטכנולוגיות מידע" עלמא"אני חברה בקבוצת העבודה של 

ואני רואה  , קהילת משתמשים היא משמעותית לקידום תחום הספרנות והמידענות בארץ

השתתפותה והשפעתה בפורומים  , חשיבות גדולה בקבוצת המשתמשים הישראלית

.הבינלאומיים 

, אשמח לתרום מנסיוני ומידיעותיי לקהילה על מנת לקדמה לחזית הטכנולוגית והמקצועית

.בתקופה עתירת מידע ומאתגרת זו 



האוניברסיטה העברית, מורן לביא

BA  +MA)ירושלמית בוגרת החוג לתולדות האמנות של האוניברסיטה העברית בירושלים 

(.מחקרי

.  בעלת תואר שני נוסף במידענות וספרנות של מכללת דוד ילין

כסטודנטית  –2007התחלתי את דרכי בספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה בשנת 

. הרכש במחלקת שירותים טכנייםשל יחידת

התחלתי בתפקידי הנוכחי כספרנית  , 2015במקביל ללימודי הספרנות בדוד ילין בנובמבר 

.  להיות ספרנית" נולדתי"מידע בספרייה שבה -עת ומאגרי-כתבי

אני גם מעבירה הדרכות בנושאי רכש וקיטלוג  , בנוסף לעבודתי השוטפת בספרייה, כיום

.עת לספרניות האוניברסיטה וכן לספרנים בארץ-כתבי

לאחרונה  )הן בתחום הספרנות והן בתחומים נוספים , אוהבת מאד ללמוד דברים חדשים

.וכמובן תמיד שמחה להתמקצע בתחומי העיסוק שלי( למדתי פרסית



אביב-אוניברסיטת תל, מירב אקנין

במהלך התואר השני  . בתחילת דרכי עבדתי בספריית בית ספר. 1997בתחום הספרנות משנת 

לספרייה הרפואית בבית חולים בלינסון שם עבדתי  –" של הגדולים"במידענות עברתי למגרש 

עבדתי במכבי שירותי בריאות כמידענית ואחראית על מרכז , לאחר סיום התואר. כארבע שנים

אני עובדת  2019שנים נהדרות רציתי שינוי ומשנת 12לאחר . המידע לעובדי הארגון

לניהול  , באוניברסיטת תל אביב כראש מדור רכש כתבי עת ומאגרי מידע בספרייה למדעי החברה

.ולחינוך

במסגרת זו אני אחראית על הרכש וכן על טיפול במשאבים האלקטרוניים של הספרייה בתוכנות  

הייתי  2021במהלך שנת .  ומרכזת את צוות היזמות והחדשנות של הספרייה, פרימו/עלמא

.  אחראית גם על מדור קיטלוג ושירותי מטה דאטה בספרייה

.י ולקדם את העבודה המקצועית עם אקס ליבריס"שמחה להצטרף לצוות ההיגוי של מאל



אוניברסיטת רייכמן  –נעמי גלאור 

(הבינתחומי הרצליה)
.  בנים3+ נשואה , מרעננה60בת 

,  תחילה כסטודנטית ככוח עזר בספריה הלאומית ובספרית הר הצופים, 80-בתחום הספרנות כבר משנות ה

גוריון  -באוניברסיטת בן, שנים בספרית ארן4-עבדתי כ, לאחר לימודי התואר השני בספרנות ומידענות.  בירושלים

שם אני משמשת כמתאמת  , (הרצליה, הבינתחומי-עד לא מכבר )עובדת באוניברסיטת רייכמן 1998ומאז שנת 

וכן מסייעת גם  , דוחות ועוד, הדרכות, הטמעות, פרימו/אחראית על פתרון בעיות בתוכנות עלמא, מערכות הספריה

.  יעץ והשאלה, במשימות קיטלוג

י בשנת  "והייתי בצוות ההקמה של מאל, (2003בסביבות שנת )חברה במנהלת מאגד המכללות מאז הקמתה 

.2008וחברה בועדת ההיגוי עד 2004

 System: הצגתי אז את המודל בו עבדו המכללות על אלף. 2009-בהלסינקי בIGELUי בכנס "זכיתי לייצג את מאל

As a Service– על עלמא בענן–מה שהיה למעשה הניצנים של העבודה היום.

חושבת שהספריות היום הן  . אני אוהבת שינויים טכנולוגיים אך מאמינה שהאדם וההומניות צריכים להיות במרכז

.הגוף המשלב את שני הקצוות האלה ומקווה שיזכו ליותר הכרה ושילוב בעולמות האקדמיה והמחקר

לסייע ליותר שיתוף פעולה בין המוסדות  , אני מקווה שאוכל לייצג את כולם, כנציגת מכללה שהפכה לאוניברסיטה

. בכלל, בפרט ולעבודה המקצועית שלנו, בכל הנוגע לתוכנות אקס ליבריס השונות המשמשות אותנו, השונים
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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❖

קייסים ארציים וקבוצות עבודה, אתר אינטרנט

קשר עם קבוצות משתמשים לאומיות אחרות  ❖

ארגון ימי עיון וירטואליים❖



י"חברי מאל

ספריות63מוסדות51

ספריות21אוניברסיטאות9

ספריות35מכללות35

ספריות6ספריות מיוחדות6

ספריה1ספריה ציבורית1



בשקלים              2021ח כספי לשנת "דו

הכנסות  

2021דמי חבר 

₪750.00              2020דמי חבר 

2,350.00-₪          (ביטולים)2020דמי חבר 

2021הכנסות משתתפים נוספים 

מענק

     ₪-1,600.00

הוצאות
מסך  10%תשלום לספריה הלאומית 

₪4,625.00           ההכנסות של דמי חבר 

ימי עיון ומפגשי עבודה, כנסים 

₪3,000.00           קופה קטנה

₪7,625.00      כ הוצאות                                                                 "סה

9,225.00-₪          2020הפסד מפעילות לשנת 

187,402.55-₪      יתרת פתיחה

178,177.55-₪      יתרת סגירה

          ₪-9,225.00



מפגשים16–י בעשר "מאל
י"מפגש סיכום שנה מאל-7.1.2021

אסף קליין-מה חדש בעלמא -21.1.2021

סמדי מלמד ודליה מנדלסון, תמר שדה-לגנטו -28.1.2021

אורן וינברג, הספרייה הלאומית-4.2.2021

פאנל מנהלי ספריות-11.2.2021

ודית פרנקל'ג-רפידו -18.2.2021

4.3.2021-UX -איתי ולצמן, יוליה סטפנוב

אט במוצרי אקס ליבריס'צ-11.3.2021

טרנדים במחקר אקדמי-18.3.2021

וש ויסמן'ג-אפליקציות מהקהילה -6.4.2021

ון קולריק'ג-קליטס לאוספים אלקטרוניים 'צ-6.5.2021

20.5.2021-NR  חנוך רוניגר-בעלמא

'וגלעד אורמוביץ, אהובה מזוז, מרדכי גורן-מה חדש בפרימו -10.6.2021

יואל קורטיק-פרימו אנליטיקס -8.7.2021

22.7.2021-Rapido שרונה שגיא

12.8.2021-Library Apps מירי בוצר



י לבין אקסליבריס"הקשר בין קהילת מאל

י נפגשת עם הנהלת אקסליבריס אחת לשנה לצורך עדכונים "ועדת ההיגוי של מאל•

.  הצגת אתגרים ובקשות מהמשתמשים, הדדיים

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

(ספרייה

אירוח של בעלי תפקידים שונים במוסדות חברים•

בשם  ₪ 10,000נתרמו , י לנסיעה לכנס השנתי לאיגלו"השנה במקום מלגת מאל•

י לבית השנטי"מאל



IGeLU - International Group of Ex Libris Users

:היתרונות בחברות בארגון הם

השנה נבחר למדא בתור אוסף לקידום בשפה העברית–NERS-הצבעות ל•

אפשרות לבחור ולהיבחר לוועדת ההיגוי •

אפשרות לבחור ולהיבחר לקבוצות העבודה•

ל"קשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו•



IGeLU  ל"וקשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו
INUG(IGeLUמפגש ❖ National User Groups)  הוירטואלי2021בכנס איגלו

:  IGeLUהרצאות נציגים ישראליים בכנס ❖

oדליה מנדלסון ,It is all about digital: Impact of digital collections in the areas 

of learning, teaching & research

oון קולריק'ג ,And Now for Something Completely Different: Narrative Views 

in Analytics

:מעורבות ישראלית בקבוצות עבודה בינלאומיות❖

oמכון וויצמן–ון קולריק 'ג ,Esploro WG

o מאיה עמיכל–Analytics

oמרינה קאלאך–Alma working group

o ניר זינגר–Primo WG

o גנאור תמר–Content WG, Provider Relations subgroup
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!תודה רבה


