סיכום מפגש ועד העמותה עם נציגי ההנהלה 8.11.2018
נוכחים:
נציגי ההנהלה :אורלי סימון; תומר חדד; נחום זיטר
נציגי ועד העמותה :דינה אורדן; בנימין ריצ'לר; כנה ורמן; נדיה זלדס
 Iהבניין החדש
*אורלי עדכנה שנבחרה חברה לבנות את הבניין החדש ,אלקטרה בניין .יו"ר העמותה כנה ורמן
העירה שאלקטרה בניין זכתה לתואר המפוקפק 'חברת הבנייה שבאתריה מתרחשות התאונות
הרבות ביותר' .סוכם שכנה תכתוב מכתב בעניין לדרקטוריון.
עדכון :מנהל הספריה מר אורן ויינברג שוחח עם כנה .בשיחה אורן הבטיח שהחברה התחייבה לנקוט
באמצעי הבטיחות הקפדנים ביותר ושחברת הבנייה של הספרייה שוכרת פקחים מטעמה כדי לפקח
על הפקחים של אלקטרה .מר ויינברג הסביר שיש רק שלוש חברות בארץ שהן בעלות אמצעים ויכולת
להיכנס לפרויקט ארוכת-טווח של בניין בסדר גודל כזה.

*מדפי הספרים .נציגנו הדגישו את חשיבות האפשרות לשנות את גובה מדפי הספרים
)בהתחשב בספריות אחרות בהן לא ניתן לשנות את גובה המדף וספרי הפוליו מונחים על צדם(.
אורלי דווחה על משא ומתן מייגע עם האדריכלים המדגישים אסתטיקה על חשבון פרקטיקה.
נחום דיווח על ישיבות נחום דיווח על ישיבות רבות ומעמיקות במטרה להכריע בדבר הפרטים
הקטנים .אשר ל'ים הספרים' במרכז אולמות הקריאה שנמוך מהמפלס המרכזי :שאלנו האם
מתוכננת רמפה שתאפשר הנגשה של האיזור לקוראים בכסאות גלגלים וגם לצוות להחזיר
ספרים למדפים .התשובה שניתנה הייתה שמתוכננת הנגשה מסוג של מסלול שבלולי .על שאלה
נוספת ,האם מתוכנן 'איזור רעש' ,ניתנה התשובה שמתוכננים שטחים ציבוריים רבים וכן חדרי
לימוד מסוגים שונים.
 IIתוכנת 'מרחב'.
אורלי דווחה שתכנת "אלף" יוצאת משימוש )החברה כבר לא מתחזקת אותה( ותוחלף ע"י
תכנת "עלמא" .הקוראים ימשיכו להשתמש בממשק של מרחב.
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טענתה של נדיה שמנוע החיפוש אינו טוב והקשת שם ספר אינו מעלה תוצאה נענתה באמירה
שהבעיות ידועות ושהחברה )שיושבת בישראל( עושה מאמצים חוזרים ונשנים לשפר את מנוע
החיפוש .הספרייה אף מבקשת לאתר מתנדבים מקהל הקוראים מהם יוכלו לקבל משוב על
בעיות ושיפורים למרחב .עוד הובטח שיתקיימו מפגשי הדרכה רבים עוד בטרם יעלם 'אלף'
מהמרקע .בתגובה הועלתה הצעה להעלות סרטוני הדרכה באתר הספרייה.

 IIIהדרכות
הועלתה בקשה לכלול באתר הספרייה סרטוני הדרכה או סיכומים מההדרכות שהועברו
הסמסטר שינחו את הקוראים כיצד להפיק תועלת מירבית ממגוון המאגרים העומדים לרשות
הקוראים .שאלת רשימת המאגרים שהספרייה רוכשת אף היא עלתה לדיון :מאגרים מופיעים
ונעלמים וצצות תקלות גם כאשר המאגר לכאורה עומד לרשות הקוראים .אורלי ונחום בקשו
שליחת מידע באופן מיידי כשיש תקלת-כניסה למאגר מסויים :לצלם מסך ולשלוח לוואטס-אפ
של הספרייה.
' IVעיול ראשי' Newsletter :לחוקרים
הספרייה מעוניינת לקבל פידבק על ה newsletter -שמיועד לחוקרים .יצאו שני גליונות
ואורלי מבקשת לדעת איזה נושאים מעניינים אותנו.
 Vהבניין הנוכחי
*נקיון :עלתה )שוב( הבקשה שצוות הנקיון יפקוד לעיתים תכופות יותר את חדרי השירותים.
*אכילה במרחבים ציבוריים :עלתה )שוב( הבקשה להציב שלטים האוסרים אכילה בקומת
אולמות הקריאה ובקומת הכניסה .נחום העיר ששלטים מסוג זה יביאו למצב של איפה ואיפה
שכן עת שקבוצות מאורגנות עושות שימוש בחדר ההרצאות שליד אולם מוזיקה מציבה
ההנהלה שולחנות-כיבוד ברחבה שלפני החדר.
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*חדרי הלימוד :הערנו שעדיין לא ניתן להזמין חדרי לימוד באופן מקוון .תומר עדכן שלא אושר
תקציב לרכישת מערכת הזמנות ואולם הספרייה עתידה לגייס מערכת חינמית .הערה נוספת
בעניין חדרי לימוד :היעדר פיקוח של הצוות וחוסר אונים של קוראים אל מול השתלטות של
יחידים או צמדי חוקרים על חדרי לימוד במהלך משבצות זמן רבות מדי.
*נציגי הועד הפנו את תשומת לבה של אורלי לעובדה שההודעות במסכים האלקטרוניים אינן
מעודכנות ושאירועים שהתקיימו בעבר עדיין מתפרסמים בלשון עתיד.
* נציגי הועד בקשו לברר אם המסכים יוכלו לשמש גם להעברת מידע לקוראים בדבר שינויים
ושיבושים בשעות הפתיחה של הספרייה ושל אולמות הקריאה.
 VIדוחות כספיים
ביקשנו לברר כיצד ניתן לקבל גישה לדוחות הכספיים של הספרייה )כחברה לתועלת הציבור
המידע הזה אמור להיות זמין לציבור( כדי לראות איך המשאבים מתפרסים בין האגפים השונים
ופעילות הספרייה .אורלי עדכנה שניתן להגיש בקשה לקבלת מידע זה על פי חוק לחופש
המידע .אנו מקווים להגיש בקשה כזאת בעתיד.
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