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הרקע לבניית המודל–2020

קיצוץ בתקציב/

דרישה מהנהלת האוניברסיטה להציג ניתוח יעילות ותכנית עבודה/

רכישת גוברת של משאבים אלקטרונים/

הטמעת עלמא/

הקמת קבוצת עבודה
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מודל רכישה מבוסס נתוני שימוש

נתונים מספריים אובייקטיבים/

קציר אוטומטי בעלמא–נתונים בהישג יד /

שליפת דוחות מעלמא–זמן ביצוע קצר /

לא כל התמונה  –נקודת פתיחה טובה לדיון /
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אתגרים
משאבים מסוגים שונים/

בעלמאAnalyticsהיכרות עם /

כיצד לבנות דוחות/

מהם הנתונים המחושבים, COUNTERכיצד הם משקפים את דוחות -משמעות המספרים /

COUNTERהיכרות עם דוחות /

מה מייצגים המספרים/

COUNTER 5-מעבר ל/

חוסר בנתונים/

לא כל הספקים מספקים נתוני שימוש/

COUNTERספקים מספקים נתוני שימוש אך לא בדוחות /

קשיים טכנים/

ספרייתית כחלופה-השאלה בין/
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פתרונות
משאבים מסוגים שונים/

בשנה הראשונה ניתוח מינויים לכתב עת יחיד/

חוסר בנתונים/

עבודות תחזוקה בעלמא/

פנייה לספקים לקבלת נתוני שימוש מלאים/

ספקים שאינם מספקים נתוני שימוש–מגבלה של המודל /

ספרייתית כחלופה-השאלה בין/

ספרייתית יחידה חושבה והיא משמשת במודל כרף להתייחסות-עלות השאלה בין/
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נוסחה ראשונה–2020
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Cost per use > Ill cost

Title Cost Usage Cost per use Ill cost
Journal A 2,500$ 100 25$ 10$



נוסחה ראשונה–2020
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Cost per use > Ill cost

דוח נתוני שימוש מעלמא אנליטיקס



נוסחה ראשונה–2020

התייעצות עם ספרניות תחום וחוקרים/

תלוי בכמות השימוש–השאלה בין ספרייתית כחלופה /

עקרון ההדדיות/

זכויות יוצרים/

ביטול מינויים-בסיס טוב לדיון /
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חפיפה בין מינוי לכתב עת יחיד לחבילת כתבי עת/

למעשה אנחנו משלמים על השימוש בשנות האמברגו/

:נוסחה מעודכנת/
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Cost per use of embargoed year of publication > Ill cost

2021-Overlapping



2021–Overlapping
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/Journal requests by year of 
publication report JR5 (TR_J4)

/Fiscal year 2020

/Total usage – 93

/Usage of embargoed year of 
publication 2019-2020 - 22

דוח נתוני שימוש מעלמא אנליטיקס



2021-Overlapping
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Cost per use of embargoed year of publication > Ill cost

Title Cost Usage Cost per use $ Ill cost $
Formula 1 Journal A 800$ 93 8.6 10
Formula 2 Journal A 800$ 22

Embargoed yop
36.4 10



הרחבת המודל לחבילות כתבי עת–2022

נתוני שימוש של כל כתבי העת בחבילה אחת/
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כתבי עת בעלי נתוני שימוש גבוהים                                מינוי לכתב עת יחיד

כתבי עת בעלי נתוני שימוש נמוכים                                השאלה בין ספרייתית



הרחבת המודל לחבילות כתבי עת–2022

-חבילת כתבי עת במתמטיקה 

דוגמא
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Title Usage
Journal A 18
Journal B 43
Journal C 3
Journal D 1
Journal E 4
Journal F 22
Journal G 2
Journal H 9
Journal I 1
Journal J 1
Journal K 1
Journal L 198



הרחבת המודל לחבילות כתבי עת–2022

כתבי עת נרכשו במינוי יחיד7/

כתבי עת שלהם נתוני שימוש גבוהים4/

כתבי עת לבקשת המחלקה למתמטיקה3/

14

דוגמא-חבילת כתבי עת במתמטיקה 



יעדים  

/Rapid ill–מה הרף החדש?

הרחבת המודל למשאבים מסוגים שונים/

חבילות גדולות/

משאבים שונים בחבילה אחת/

חפיפה ביותר מחבילה אחת/

יישום בחבילות שנרכשו דרך קונסורציום/

/Core collection
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סיכום

מציפיות גבוהות למציאות מורכבת/

ספקים/

מערכת/

משאבי הספרייה/

שיתוף פעולה של חברי הסגל/

תהליך מתמשך/
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תודה
אריאלה סוקר 

sariela@bgu.ac.il
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