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ראשיתו של הפורום
במסגרת ערוץ למידת, פורום מנהלי הספריות פועל כאחד מן  הפורומים המקצועיים

ערוץ מפגשי עמיתים. מכון ארצי למחקר ופיתוח בהכשרת מורים, ת"מופשל מכון , עמיתים

של עמיתים לפיתוח פרופסיונלי במסגרות שונותמכללתיים-מרכז בתוכו מפגשים בין 

,  בדיון במחקרים, במפגשים אלה עוסקים העמיתים בליבון נושאים משותפים. ובתחומים מגוונים

.בכתיבת ניירות עמדה ועוד, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים, ביצירת ידע ובחשיפתו

.2001הפועל משנת , פורום מנהלי ספריות הוא פורום וותיק

.הפורום בשנותיו הראשונות כלל את מנהלי הספריות ממוסדות להכשרת עובדי הוראה בלבד

.ועמליה צורןהגפניר שחף "ד, חנה קרטיס: הובילו את הפורום 



הרכבו הנוכחי של הפורום

הפורום מאגד בתוכו מגוון רחב של מנהלי ספריות של כל  , 2005משנת 

-כהכלבסך . מכוני מחקר ומוזיאונים, כגון, וגם מוסדות נוספים, המכללות

.מוסדות70-מכללות וכ40

,  הגפניר שחף "נעשתה בהמלצתו ובדחיפתו של ד" הרחבת השורות"

.  ת"מופובהסכמה של מכון , מרכז הפורום דאז

מכללות  , הרכב מגוון של מוסדות מכל הארץ בפריסה גיאוגרפית רחבה

מכללות שאינן מתוקצבות ומכללות שהפכו  , מכללות מתקצבות, לחינוך

).אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת אריאל(לאוניברסיטאות ונשארו בפורום 



שיתופי פעולה בפורום

אקסליבריסכאשר הודיעה , 2004בשנת , צמח מתוך פורום מנהלי הספריות" מאגד המכללות"

.  300-על הפסקת התמיכה בתוכנת אלף

.  300-שתחליף את אלף, המכללות נדרשו לבחירת תוכנה חדשה

.500-התוכנה שנבחרה בין החלופות שהוצגו הייתה אלף

.אשר מלווה את מאגד המכללות עד היום, "מטאור"נשכרה לצורך כך חברת 

.ממכללת עמק יזרעאל, מרזיןמבית ברל כעת אולגה , שיינברגר המאגד עד לאחרונה רמי "יו

מנהלת המאגד מתכנסת מדי כחודשיים ומציפה בקשות ובעיות הקשורות לחברת  

.  500שמצויות עדיין באלף , עולות גם בעיות של מכללות. אקסליבריס

".אידאה"חלקן הן לקוחות של חברת , לא כל המכללות בפורום הן לקוחות של אקס ליבריס



שיתוף ולמידת עמיתים, מפגש-הפורום

מהווה במה  , הפורום מאפשר מפגשים פרונטליים וגם באמצעות זום•

.לדיון בשאלות רלוונטיות בספריות

.אפשרות לבדיקת עניינים באופן רוחבי והסקת מסקנות משותפת•

"קנייהכח"ל שיתוף פעולה ברכישה ו "מהארץ ומחו, מפגש עם ספקים•

אתר הסרטים  : למשל(חדשים שנעשו בארץ פרוייקטיםחשיפה של •

).+Academe, "למינדה"תוכנה לבינה מלאכותית , של סינמטק ירושלים

.אפשרות להתארגנות לרכישה משותפת•

י תשלום קבוצתי למאגר מידע על ידי אחת המכללות"הוזלת מחיר ע•

מפגשים  : התארגנות של חלק מחברי הפורום לקבלת מידע מחברות•

".  עלמא"בעניין מעבר של מכללות קטנות לExlibrisעם 

ויתור על עותקים שלא נצרכים בספרייה אחת לטובת ספרייה שחסרה  •

.את הפריט

.לטובת מי שצריך, רשימות של דילול ספרים שמופצות בקרב הקהילה•

.סיורים בספריות הפורום•



ושיתופי  בינספרייתיתהסכמי השאלה 
פעולה עם האוניברסיטאות

חינמי בין  בינספרייתיתשנים הוחלט בפורום על מיזם השאלה 12-לפני כ•

פרוייקטהפעם הראשונה שבארץ הוחל היתהזו . המכללות החברות בפורום

ספריות קטנות יצאו  . תרם רבות לכל הספריות השותפות, הסכם זה. כזה

.נשכרות במיוחד

גם עם  בינספרייתיתנחתם הסכם שיתוף פעולה בהשאלה , בהמשך•

המכללות  . הוביל לשירות איכותי יותר, גם כאן שיתוף הפעולה. האוניברסיטאות

.אבל גם משאילות לאוניברסיטאות, שואלות כמות רבה יותר של פריטים

הדדית של  בינספרייתיתלפני כשנה וחצי נערך פיילוט של הסכם השאלה •

.  ביוזמת ואישור האוניברסיטאות, פריטים דיגיטליים בין האוניברסיטאות למכללות

1.8-פיילוט זה יהפוך להסכם קבוע החל מ

ובוועדות המקצועיות של הוועדה  י"מאלהמכללות פעילות בקבוצות העבודה של •

.המתמדת של האוניברסיטאות



ערוצי התקשורת בפורום מנהלי ספריות

.  פורמלי-ואבהעברת מידע פורמלי , במפגשים הפרונטליים•

נהלי  (המאפשרת היוועצות עמיתים בסוגיות שונות -בתקשורת מיילים•

).שאלות עקרוניות ועוד, הפנייה לספקים, עבודה

.קבוצתית לעניינים דחופים WhatsAppתקשורת •

התייעצות פרטנית של חברי הפורום זה עם זה  במגוון של עניינים  •

שיווק או התנהלות מול גורמים  , תקציב, אדםכחלמשל , ניהוליים

.אחרים במכללה
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