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ספרייתית  -השאלה בין

באקדמיה

 בין שיתופי פעולה מבוסס על

ספריות

 והוראה לתמוך בצרכי המחקר נועד

ומאמריםספרים אספקת על ידי 

 לחומרים שאינם  מאפשר גישה

האםבספריית נמצאים



שיתופים בספריות האוניברסיטאיות  

  אמנת שירות
(  איכות הסריקות/ הנחיות לגבי זמני אספקה)

אחידה  מדיניות
/ זמן לחזרת פריטים מוזמנים / הארכת פריטים / תקופת השאלה )

(האחוז המותר לסריקה

  עזרה הדדית
OCLC WS-ILL/ אנליטיקס /עלמא)

  זכויות יוצרים
(ס"הצהרה משותפת לטפסי ההשב)

  הסכם עם חברת השליחים
(  תדירות האיסוף ומסירה/ מחיר השירות )





:  אתר הפורום

ס"מקורות מידע לספרני השב

ס  "ניהול יחידות השב
(  כתובות שימושיות" / עקרונות הפעולה"מסמך / מדריכי עלמא )

  כלי עזר
(ספקים אחרים/ ל "מקורות לתזות מחו)

  התעדכנות מקצועית
טיפים  / מאמרים / דיווחים מכנסים / פרוטוקולי ישיבות / מצגות )

(  ס חדשים"לספרני השב

http://lib.haifa.ac.il/extprojects/scill/index.php/he/


ס חינם "הפיילוט של השב



מטרות הפיילוט

  לאפשר לסטודנטים וסגל להשיג את החומרים

בלי חסם של עלות השירותהנדרשים להם 

 להשתמש  מחקרתלמידי במיוחד לעודד

לשפר את איכות מחקרם  בשירות וכך 



השלבים בפיילוט

לפורום האקדמיה הצעירהפנייה של
(2016)ס "השב

הועדה הרמת הכפפה על ידי 
המתמדת

פורום  כתיבה והצגת ניר עמדה ל
ה "ורשל לים"המנכ

אישור הפרוייקט ותקצובו לשנה



:  ד מול"י מלמ"הסדרת התשלומים ע
טלדן והספרייה הלאומית, אוריאן

,  פרסום משותף להפצה במייל: שיווק
בפייסבוק ועוד, בדפי הבית

קבצים משותפים של נתונים  
סטטיסטיים ומשובים

מעקב אחרי העלייה בשימוש  
בטלפון , במייל)ופתרון בעיות 

(ובמפגשים



משוב

,נגיש, נוח, ממש כייף"

וזול, מזמין למחקר

מקווה שהפיילוט !וחברתי

כמי שגרה ! ימשיך

בפריפריה ושוקלת  

נסיעות והוצאות מצד אחד ומלאת  

מוטיבציה למחקר מצד שני זה פשוט  
!"  תענוג

(  האוניברסיטה הפתוחה, סטודנטית)



אני מבקש לברך אותך על  "
היוזמה היפה לאפשר  

ספרייתית ללא  -השאלה בין
זאת יוזמה . תשלום

להרחיב  שתאפשר ברוכה מאד
סגל , כולנושל את האופקים 

מבלי לעשות  , כאחדוסטודנטים 
.  חשבון

כל הכבוד על היוזמה הברוכה

!"  והיצירתית

(אוניברסיטת חיפה, מרצה)



אני יכול לומר בביטחון  "

שהשינוי שחל השנה 

,  ספרייתית-בשירותי ההשאלה הבין

שלמעשה הופך אותם לחינמיים  

הוא עבורי  , בעבור סטודנטים ומרצים

שדרוג משמעותי בחוויית השימוש  

השינוי הזה  . בספריית האוניברסיטה

מאפשר להגיע כמעט לכל מקור  

,  משני שאני זקוק לו בקלות רבה

ונוצרת התחושה של חסרים הקיימים 

בספרייה שלנו אין יותר משקל כבד  

." עבורי בתור סטודנט

האוניברסיטה  , דוקטורנט)

(העברית



שיתופים בספריות הרפואיות

 חינם או  אספקת מאמרים בין בתי החולים

במחירים מוזלים

 מאמרים בתוך שעותאספקת

האוניברסיטאותפ עם "ש

מחנו לשמוע בשבוע שעבר שהספרייה  ש

-הלאומית תחזיר את המצאי של בתי החולים ל

ULI



שיתופים בספריות המכללות

: מחירים

ס חינם בין המכללות"השב

 ותחילת תהליך  מחיר אחיד מול האוניברסיטאות

של הצטרפות לפיילוט של האוניברסיטאות

:  עלמא/אלף

הגדרה משותפת של פונקציות ומכתבים  



שיתופים עתידיים

:  הספרייה הלאומית

 לים לרשומות ב"של המוס "תנאי השבהוספת-ULI
 לשל הספריות ס "קישורים לטפסי השבהוספת-ULI
 בארץ בפרימו ולא קודים וכתובות של הספריותהוספת

רק בקלסי

:לים"המו

ס של ספרים אלקטרוניים  "מציאת פתרון טכנולוגי להשב
(השאלה כמו לספר מודפס)

ס של ספרים מאמרים "הסרת ההגבלות על השב
(צורת משלוח, כמות, בתוך הארץ)אלקטרונים 



שיתופים בינלאומיים

מפת הספריות בעולם

Library Map of the World

: שמטרתוIFLAפרויקט של 

 על הספריות בעולם  מידע סטטיסטי להנגיש

 הספריות  להנגיש מידע עדכני ואמין על מצב

בעולם  והספרנות

https://librarymap.ifla.org/


ישראל על המפה

 עשרות ספריות ישראליות מסרו מדדי ביצוע

"  על המפה"כדי שישראל תהיה 

ההשאלות  ' הביקורים ומס' מס, המשתמשים' מס, העובדים' מס)

(והורדות

  מספר ספרנים מומחים בארץ מסרו נתונים על

מצב הספריות והספרנות  

והכשרה  , מדיניות וחוקים, ארגונים מקצועיים, השיגים בולטים)

(וארועים



2019נכון לינואר 

113-ישראל אחת מ

המדינות שמסרו מדדי  

הביצוע  

5-ישראל אחת מ

המדינות שמסרו סקירה  

מקיפה על הספריות  

והספרנות



מדדי הביצוע של ישראל



סקירה על ספריות וספרנות בישראל



סיכום

:הצגתי היום

ס בארץ"פרוייקטים שיתופיים באמצעות השב

פרוייקט שיתופי בינלאומי ששם את

של הספרנות העולמית" ישראל על המפה"


