
אוספים בעברית 
CDI-בעלמא ו

תמר גנאור
רשות הספריות

האוניברסיטה העברית



Institution Zone-ניהול אוספים ב

מתי מפעילים מקומית ומתי  
?CZ-מפעילים מה

?איפה רשומות הרכש למה לבקש שאוסף 
?CZ-ייכנס ל



CZ-אוספים בעברית ב

מספר פעמים שהאוסף מופעל שם האוסף
180 מאגנס

187 כותר ספרי עיון

2 פסיק

11 נבו

30 אוצר החכמה

154 ר"פא

25 מכון סאלד



?CZ-איך מוסיפים אוספים ל

ל מבקש מאקס ליבריס"המו
הקהילה מבקשת

ושולח מטהדאטה  ל שכבר קיים"יש הבדל בין מו
ל חדש"לבין מו



תהליך הוספת האוסף

הערכת נתונים
בדיקת רשומות
חתימה על חוזה משפטי
טעינה ראשונית ובקרת איכות
שיפורים וטיובים, תיקונים
הקמת פרופיל אוטומטי, טעינה נוספת
טעינה ל-CDI



אוצר החכמה

האוסף ב-CZ פורטפוליוז ב52,300(לא מעודכן-CZ ,כותרים זמינים120,000-כ(
פריטים חשובים ורלוונטיים למחקר והוראה
קשה לקיטלוג



האתגר

הרשומות הביבליוגרפיות
הקישורים הנכונים



הדוגמה של נבו–תרומת אוספים 

בעיות בטעינה
פידבק חסר
 נכנס לפיתוח–לוקח זמן

?מי אחראי על התוכן

!איימי וסבטה–ותודה למכללה למינהל 



Movie Discovery – תוכן לא סטנדרטי

המכללה למינהל(איימי דינרשטיין , )העברית' האוני(מלצר -עבודה עם דפנה מזרחי(
העברה קבועה של תכנים
אבל...



מנגנון הוספת אוספים על ידי הספרייה הלאומית

בעלי הפלטפורמה מתקשר עם הספרייה הלאומית/ ל "המו
הספרייה הלאומית מריצה תהליך אוטומטי ליצירת קובץ עם רשומות ביבליוגרפיות
עדכון החבילה נעשה על ידי הספרייה הלאומית



למשל פסיק

כמעט כל מה שיש באתר של פסיק נמצא גם בספריה הלאומית
קשרי עבודה מצוינים
תוך חודש הכותרים שעולים לאתר פסיק מופיעים גם ב-CZ
תמיד יהיו? תקלות? יוצאי דופן!!



למשל כותר ספרי עיון ובקרוב גם ספרי לימוד

 הערה גלובלית–כתבי עת
למה ספרי לימוד עוד לא נכנס לעבודה?



ספרי עיון–כותר 

רק ספרים?
Israeli Sociology / סוציולוגיה ישראלית

.כתב עת לייעוץ ארגוני: אנליזה ארגונית 
.ישראל-כתב עת לידיעת ארץ: אריאל 

ריבונות וזכויות אדם, על יהדות: בפרט ובכלל 

.תחומי לחקר ספרות ותרבות-עת בין-כתב: בקורת ופרשנות 

.חברה ותרבות, תחומי לחינוך-כתב עת רב: גילוי דעת 
.שנתון לחקר הגניזה: גנזי קדם 

.21-עת לאמנות המאה ה-כתב: טרמינל 

.תחומי לחקר ישראל-כתב עת רב: ישראלים 
מ"מבט מל

.תחומי לחקר ישראל-כתב עת רב: עיונים 
.דו ירחון למורי דרך: קרדום 
.כתב עת למחשבה ישראלית: תכלת 

 איפה דף
??הנחיתה



עדכון החבילה של כותר ספרי עיון

Title Link appears in 24.4 
extract file appears in Alma CZ

Israeli Sociology / סוציולוגיה ישראליתhttps://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2671 yes no

.כתב עת לייעוץ ארגוני: אנליזה ארגונית  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2768 yes no

.ישראל-כתב עת לידיעת ארץ: אריאל  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2668 yes no

ריבונות וזכויות אדם, על יהדות: בפרט ובכלל  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2884 yes no

.תחומי לחקר ספרות ותרבות-עת בין-כתב: בקורת ופרשנות  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2866 no no

.חברה ותרבות, תחומי לחינוך-כתב עת רב: גילוי דעת  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2784 no no

.שנתון לחקר הגניזה: גנזי קדם  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2796 no no

.21-עת לאמנות המאה ה-כתב: טרמינל  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2670 yes no

.תחומי לחקר ישראל-כתב עת רב: ישראלים  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2783 yes no

מ"מבט מל https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2882 yes yes

.תחומי לחקר ישראל-כתב עת רב: עיונים  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2785 yes yes

.דו ירחון למורי דרך: קרדום  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2669 yes no

.כתב עת למחשבה ישראלית: תכלת  https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2672 yes no

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2671
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2768
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2668
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2884
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2866
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2784
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2796
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2670
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2783
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2882
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2785
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2669
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/BrowseBooks.aspx?ExpandNodeID=2672


!!ד"וגם מלמ



?מה חסר

למדא!!
ת השואה"שו
אוצר המשפט
תקדין
תחומין פלוס
Hebrew Books
Movieland Academe+
לשונות היהודים
מאגר המידע של הכנסת
אוצר המשפט

קבוצות עבודה של  
י"מאל

NERS

Ideas 
Exchange

חידוש של מנויים



28.6.2022–יום עיון לספקים בישראל 

ספריות ואקס ליבריס, פגישה בין ספקים
פרובוק , ד"מלמ, אוצר החכמה, זיעור, טלדן, אופיר-ארד, שוקן, מאגנס, פסיקMovieland 

Academy+, Movie Discovery
חשיבות המטהדאטה והעדכונים הרציפים כדי שתוכן בעברית יהיה נגיש
 סטנדרטים אחרים לספקים–COUNTER, Admin dashboard, linking
 מסלול ישיר ל–עבודה מול הספרייה הלאומית-CZ!

)גוריון-בן' אוני(יוסי טיסונה , )אביב-תל' אוני(מיכל להב , שלומית והמתמדת, י"ותודה למאל

https://meli.org.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d-28-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-2022/


CDIקצת על ... ועכשיו

תודה
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