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י"חברות ועדת ההיגוי של מאל

רית"יו-אוניברסיטת חיפה , לין פורת
בנגבגוריון-אוניברסיטת בן, דורית לשם
האוניברסיטה העברית בירושלים, מורן לביא
אוניברסיטת תל אביב, מירב אקנין
אחראית על אתר הבית-אוניברסיטת רייכמן , נעמי גלאור
המכללה האקדמית עמק יזרעאל, שירי ברגר
גזברית-אילן -אוניברסיטת בר, סאס-שרית סמבול



חברות ועדת ההיגוי



י"היעדים של מאל

משתמשי מוצרי אקס ליבריס בישראל מול  ייצוג קהילת . 1

פיתוחים ושיתופי פעולה, החברה בהקשר לבעיות

ביניהם וחיזוק הקשר בין משתמשי מוצרי אקס ליבריס תיאום. 2

קייסים ארציים וקבוצות עבודה, אתר אינטרנט, קבוצות דיון: באמצעות



המשך-היעדים 
ושיפור השירות בספריותשיתוף ידע מקצועי . 3

עם קבוצות משתמשים לאומיות אחרות  קשר. 4

וירטואליים ופיזייםארגון מפגשים . 5



י"חברי מאל
ספריות66מוסדות53

ספריות22אוניברסיטאות9

ספריות35מכללות35

ספריות8ספריות מיוחדות8

ספרייה1ספרייה ציבורית1



2022י בשנת "פעילות מאל

י בעשר"מפגשי מאל17

!ים.משתתפות1,749



פאנל פיתוחים ושימושים בפרימו  -3.2.2022

17.2.2022-CDL שאלה דיגיטלית מבוקרת

שיפור חווית המשתמש  : הזמנת סריקות מפרימו-3.3.2022

ל אקס ליבריס"מנכ, שיחה אישית עם עופר מוסרי-10.3.2022

24.3.2022-UXFG הצצה אל מאחורי הקלעים: בעלמא

פאנל מנהלי ספריות: חידושים פיזיים וטכנולוגיים-31.3.2022

…כמעט, כל מה שצריך לדעת על הקטלוגים המאוחדים-7.4.2022

19.5.2022-MetaDoor מענה לצרכי הקהילה בישראל



ניתוח אוספים משותפים וניהולם-2.6.2022

הטמעת מערכת ריאלטו: רכישה חכמה-16.6.2022

הוספת תכנים בעברית למוצרי אקס ליבריס-30.6.2022

פאנל מנהלים בנושא שיתוף פעולה בין ספרייתי  -7.7.2022

 Cloud Apps-פיתוחים ושימושים ישראליים של -3.11.22

פיתוח אוספים דיגיטליים עבור ההוראה והמחקר -24.11.22

מרכז התמיכה של אקס ליבריס-8.12.22

חדשות מטהדאטה: עדכונים בתחום התוכן-29.12.22



י עם "פעילויות משותפות של מאל
אקס ליבריס

הוצגו הבקשות של הקהילהבוהנהלת אקס ליבריסמפגש עם 1.
יחד עם הועדה המתמדת ואקס  יום ספקים ישראלים ארגון 2.

ליבריס  
י"קבוצות העבודה של מאללקריאות ייחודי הקמת פורטל 3.
CDI-התחלת הטמעת מלינגו ב4.

אשת  , דוד-קרןנינהי ל"ורציף בין מאלשיתוף פעולה הדוק 5.
הקשר של אקס ליבריס



י"פעילויות נוספת של מאל
י משרתי  "של מאלרשימות התפוצה העברת 1.

אוניברסיטת תל אביב לשרתי איגלו
לטפסים מקווניםPDF-מטפסי הארגוןהמרת 2.
לנסיעה לכנס איגלוי "במענקי מאלטיפול 3.
ים בכנס  .כדי לאפשר עוד המשתתפותשינוי החוקה 4.

איגלו



2022כנס איגלו י ב"הדיווח של מאל

הגישה את) אוניברסיטת חיפה(לין פורת , י"רית מאל”יו
Meli annual report to INUG 2022

-INUG(IGeLU National User Groups)מפגשי 
קודם לבד ואחר כך עם  , קבוצות משתמשים הבינלאומיים

בעיות משותפות לכל  בהם הוצגו , הנהלת אקס ליבריס
איכות  בקשר למוצרי אקס ליבריס ובעיקרהקבוצות 
התמיכה

https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/Meli-annual-report-to-INUG-2022.pdf


בקרדיף2022משתתפי כנס איגלו 



י”זוכות מלגת מאל
 A Feature is Born in) אילן-אוניברסיטת בר(רוחמה אמויאל 1.

Alma: A Collaborative Journey for the Perfect UX
 Data driven) גוריון בנגב-אוניברסיטת בן(אריאלה סוקר 2.

acquisition: Alma Analytics in the use of a new library 
acquisition model

 Rialto in) גוריון בנגב-אוניברסיטת בן(פלנדלר -ולריה חסקין3.
Reality: Implementing Rialto in the University Libraries as 

a Case Study

https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/Ruhama-and-Rafi-IGeLU-2022.pdf
https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/Ariela-IGeLU-2022.pdf
https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/Valeria-IGELU-2022.pdf


IGeLUFirst-Time Attendeeזוכת מלגת 
)  אוניברסיטת תל אביב(מירב אקנין •

זוכת מלגת אקס ליבריס
שהציגה עם יקיר  ) הטכניון(גלית גרינברג •

 Focus on efficiency: Time)הטכניון(זיגלמן 
and Cost savings solutions in Alma

https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/Galit-and-Yakir-IGeLU-2022.pdf


נציגת ועדת ההיגוי
 Better)אוניברסיטת רייכמן(נעמי גלאור 

together: Joining hands to improve library 
services, Human cooperation at ICC – new 

normal through old practices
משתתפים ישראלים נוספים

לב-ם טהר'אפרת אלגוגיא שחף
LIBscan No books left behind)הטכניון(

https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/Better-together-%E2%80%93-Joining-hands-to-improve-library2-2.pdf
https://meli.org.il/wp-content/uploads/2022/09/LibScan_igelu.pdf


משתתפים ישראלים נוספים

לשעבר האוניברסיטה העברית  , תמר גנאור
2020-2021י "רית מאל"ויו, בירושלים



נציגות ישראלית בקבוצות  
עבודה בינלאומיות

מלצר  -דפנה מזרחי, )חיפה(בלואוסוב-אביבה לוין, )אילן-בר(רוחמה אמויאל 1.
נעמי גלאור  ו) תל אביב(, סיון קדר, )העברית(, אדוה קרמר, )העברית(
Alma UX Basecamp-) רייכמן(

Primo PWG-) חיפה(ניר זינגר 2.

 Content PWG, Provider-) לשעבר האוניברסיטה העברית(תמר גנאור 3.
Relations Subgroup and ELUNA Content Group

Esploro PWG-) לשעבר מכון ויצמן(ון קולריק 'ג4.

חברות בועדת התיכנון של כנס -) לשעבר מכון ויצמן(ון קולריק 'תמר גנאור וג5.
2022איגלו 

 AAFG = (Alma-) הלאומית(אהבה כהן , )חיפה(שרון שפירא גלאובך 6.
Authority Focus Group

Deputy Coordinator, Analytics CoP-) מכון ויצמן(מאיה עמיכל 7.



כותרת מצגת
,  תודה רבה לחברות ועדת ההיגוי

ריות וחברי וחברות קבוצות העבודה  "ליו
!ולכם על התמיכה
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