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החלטות:
האסיפה בחרה בדינה אורדן כיו"ר האסיפה
האסיפה אישרה את הדו"ח הכספי לשנת 2017
האסיפה אישרה את דו"ח פעילות העמותה בשנים 2018–2017
האסיפה בחרה בכנה ורמן לתפקיד יו"ר ועד העמותה
האסיפה בחרה בחברי הועד :נדיה זלדס ,דינה אורדן ,דן ביתן ,בנימין ריצ'לר
האסיפה בחרה בחברי ועדת הביקורת :מרדכי נחמני ולוי קופר
נושאים שנדונו באסיפה:
 .1תחזוקה
בדיווח של דן ביתן על פגישה שקיים עם אורלי יום לפני האסיפה הכללית הוא ציין את התחזוקה
הירודה של הבניין שעומדת בניגוד לגודל הציבור שההנהלה מבקשת לכנס בו ולמספר האח"מים
שהיא מזמינה .אנו תמהים לגבי תגובתה של אורלי שלרשות הספרייה עומד תקציב מצומצם .דן
העלה בשיחה עם אורלי את התרשמותו\נו שהדיונים בהנהלה על ענייני ניקיון ,מיזוג והתקנת
תשתיות אינן מתקבלות במקצועיות הראויה .עלתה השאלה האם הגישה החובבנית תאפיין את
ההתנהלות בתחומים אלו גם בבניין החדש .דוגמאות :התאורה הלקויה מעל לשולחנות באולמות,
השקעים שתופסים מקום בשולחן וחוסר הניקיון והתחזוקה הכלליים.
הוחלט לנסח מכתב מטעם הועד שיתריע על המצב הירוד של הבניין ועל הפער שנוצר בין התדמית
– הספרייה הלאומית ובין המציאות .במכתב גם תעלה השאלה האם בבניין החדש תחום הניקיון
יינתן בידי קבלן חיצוני או שיהיה צוות פנימי קבוע ,אפשרות שמועדפת עלינו.
 .2גישה לדוחות הכספיים של הספרייה
בעקבות הטיעון של אורלי בדבר התקציב המצומצם העומד לרשות הספרייה :הוחלט לחדש את
בקשתנו כיצד והיכן ניתן לקבל גישה לדו"חות הכספיים של הספרייה.
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 .3מצב האינטרנט האלחוטי
ועוד בענייני תשתיות :עלתה הטענה ,המוסכמת על כולם ,שאין די השקעה ותחזוקה של מערכת
ה-ווי-פיי .הרשת מאד איטית וקריאת ספר שמצוי רק במהדורה אלקטרונית אורכת שעות .הוחלט
לבקש שיפור משמעותי כבר כעת ולא להמתין למעבר לבניין החדש.
הנושא בטיפול ובמהלך חודש יוני השתפרה מהיריות הרשת ולעת עתה
נפתרה בעיית הניתוקים
 .4החלפת מכונות הצילום
דווח על החלפת מכונות הצילום והורדת מחירי צילום .הוחלט לבקש מההנהלה לפרסם את שעות
העבודה של האחראי במקום.
 .5מערכת מרחב
הובעה אי-שביעות רצון ממנוע החיפוש החדש באתר הספרייה .האתר איטי מאד; הוא אינו נותן
את מספר הפריטים שעולים בתגובה לבקשת החיפוש; הוא אינו מאפשר מעבר ישיר לסוף רשימת
הפריטים; המסך הראשי אינו כולל את כל קטגוריות החיפוש האפשריות; אין אחידות בכמות
המידע ובטיב המידע שמספק הקטלוג.
הוחלט שסוזאן תכתוב תסקיר מפורט.
בינתיים ניכר שיפור במהירות.
 .6מאגרי מידע:
א .אברהם אדלר התלונן על אי הבהירות בנוגע למאגרי המידע שהספרייה מעמידה לרשות
הקוראים .מחה על ההחלטה שלא להעמיד לרשות הקוראים את האתר  Lexis-Nexisומבקש
שהספרייה תפרסם בגלוי אילו מאגרי מידע עומדים לרשות הקוראים ומה מספר הקוראים
שמשתמשים בכל מאגר.
ב .דן העיר על חוסר השיטתיות ברכישת מאגרים ועל השינויים התכופים שחלים ברשימה .טען
שנחוץ איש הנהלה שירכז את נושא רכישת המאגרים ויעקוב אחר פעילות הספקים.
ג .נדיה עדכנה שמספר הקוראים שרשאים להשתמש בו זמנית ב'פרויקט השו"ת של בר אילן' הוא
מועט ביותר ,דבר שלא יעלה על הדעת בספרייה החשובה ביותר בעולם במדעי היהדות.
הוחלט להעביר את ההערות והבקשות לידיעת ההנהלה.
 .7סדנאות ויקיפדיה
רוברט קפלן העלה את שאלת סדנאות עריכה בויקיפדיה שמתקיימות בספרייה ושאל מדוע
הספרייה מקדישה לדבר משאבים .מאחר וזה לא משפיע ישירות על הקוראים ביקשנו שיפנה
ישירות להנהלת הספרייה.
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 .8עמדות עבודה בבניין החדש
בפגישתם של נציגי הקוראים דן ביתן וסוזן פריימן עם אנשי החברה לבניין שאחראי לתכנון
הבניין החדש הועלתה בקשה להצעות של קוראים בעיצוב עמדות העבודה :גודל השולחן ,תאורה,
סוג כסאות וכדו'.
נשלחה התייחסות מטעם הוועד לנושאים האלו שקיבלה מענה חיובי.
החלטות נוספות:
 .1הוחלט לשאוף לקיים פגישה עם אורלי לפחות פעמיים בשנה.
 .2הוחלט ליזום פגישה עם אלחנן ריינר שיהיו נוכחים בה גם האוצרים כדי לדון במדיניות הרכש
ובשאלה בידי מי ההכרעה על כמות וטיב הספרים שמוצבים באולמות היום ושיוצבו באולמות
הקריאה בבניין החדש.
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