
ברוכים הבאים
סיגל' ש ברנרד ג"לספריית משפטים ע

א"שנת לימודים תשפ



.סיור בספרייה ואז נעבור על נושאים חשובים שיש לדעת על שירותי הספרייהסרטוןאנו נתחיל מ

https://www.youtube.com/watch?v=9sQgFUmyvRM&feature=youtu.be&ab_channel=HUJILawLibrary
https://youtu.be/9sQgFUmyvRM


אתר הספרייה

?אתר הספרייהמה חשוב לדעת לגבי 

גישה למאגרים הכי  –מאגרים שימושיים 1.

אתרי אינטרנט באנגלית ובעברית, שימושיים

מדריכים2.

טפסים3.

https://libraries.huji.ac.il/law
https://libraries.huji.ac.il/law
https://huji-il.libguides.com/law_heb
https://libraries.huji.ac.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-0


גישה מרחוק
.  למאגרי מידע ולספרים אלקטרוניים יש להתחבר באמצעות הזדהות תעודת זהות וקוד אישי

SAMBA-אנו ממליצים לפתוח חשבון ב, OpenAthensכיוון שישנו מספר מועט של מאגרי מידע שטרם חוברו להזדהות באמצעות 

.  https://ca.huji.ac.il/samba: פרטים בקישור הבא(. מערכת גישה מרחוק)

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL
https://ca.huji.ac.il/samba


הספרייהאוספי
עבודות)ותזותעתכתבי,ספריםשלאלקטרוניואוסףפיזימאוסףבנויהספרייהאוסף

צוות.הספרייהבקטלוגלחיפושוזמיןמקוטלגהחומרכל.(ודוקטורטשניבתוארמחקר

.שאלהבכללעזורישמחהספרייה

מדריך חיפוש בקטלוג  

(הכרת קטלוג הספרייה-מדריכים –אתר הספרייה )

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&offset=0
https://huji-il.libguides.com/librarycatalogue
https://huji-il.libguides.com/librarycatalogue


תוכנות שימושיות

מציעהעבריתהאוניברסיטהשלומידעתקשורת,למחשובהאגף

.בלימודיכםלכםשיעזרושונותתוכנות

*Office ,מסמךאותועלזמניתבועבודהמאפשרתזומערכת–365

ברשתגםלעבודמאפשרת,עבודהקבוצות,משותפותתיקיותיצירת

מכשיריםלכמהלהורדהוניתנת

,PDF,WORDמסמכישלובאנגליתבעבריתהקראהתוכנת*

לעלמהכנסונוספיםלפרטים.ועודאינטרנטאתרי,אימיילתכתובת

.רידר

–קורסיםאתרי)מקוונתהוראהבסביבתבשימושהדרכה*

MOODLE).

https://ca.huji.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://ca.huji.ac.il/book/office-pro-plus
https://ca.huji.ac.il/almareader
https://moodle2.cs.huji.ac.il/nu19/course/view.php?id=129


שינויים בעקבות קורונה

התו הסגול  ספריות האוניברסיטה העברית שינו נהלים והתאימו את מקומות הישיבה בספרייה לפי כללי , בעקבות הקורונה

.  המידע באתר הספרייה מתעדכן בהתאם להנחיות האוניברסיטה. שמותאם לכל ספרייה

https://huji-il.libguides.com/lawlibrarypurplebadge


שירותי הספרייה

:שירותי השאלה

.כרטיס סטודנט מהווה כרטיס קורא לספרייה

MAIL.HUJIל "מתקבלת הודעת דוא, אם הספר מוזמן על ידי קורא אחר. רוב ספרי אוסף הספרייה ניתנים להשאלה לשבוע עם הארכה אוטומטית

.החזרת הספר במועד הנדרש גורמת לצבירת קנס-'וא, במקרה זה הארכה אוטומטית לא מתבצעת. עם בקשה להחזירו בהקדם

לא ניתנים  ( אנציקלופדיות וכדומה)כרכים של כתבי עת וספרי יעץ , כמו כן. ספרים שמורים ניתנים להשאלה מוגבלת או לא ניתנים להשאלה בכלל

.  להשאלה

.  נחפש את הספר עבורכם והוא ימתין לכם לאיסוף בדלפק ההשאלהאנו . בלבדהשאלה טופס שירותי השאלה ניתנים באמצעות מילוי 

.  ספר שמוחזר לספרייה ימתין שלושה ימים עד לשינוי הסטטוס ממושאל למוחזר, התו הסגוללפי כללי 

.  02-5881086: או בטלפוןleak@savion.huji.ac.il: לאה קיפניס' עם כל שאלה או בעיה ניתן לפנות לספרנית האחראית על שירותי ההשאלה גב

https://libraries.huji.ac.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A9-%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%93-%D7%92-%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%9C-0
https://libraries.huji.ac.il/form/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
https://huji-il.libguides.com/lawlibrarypurplebadge
mailto:leak@savion.huji.ac.il


שירותי הספרייה

:שירות הדרכה ויעץ

:  שירותי הדרכה וייעץ יינתנו רק באמצעות, בתקופת הקורונה

law.library@mail.huji.ac.il: אימייל

054-8820158: ווטסאפ

/https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter-בדף הפייסבוק

.  ל של הספרייה"בדוא16:00עד 10:00בין ' ה-'ניתן לקבוע ייעץ אישי בזום בימים א

https://libraries.huji.ac.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A9-%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%93-%D7%92-%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%9C-0
mailto:law.library@mail.huji.ac.il
https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/
https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/


:סריקה

.מרחוקשוניםשירותיםמציעיםאנוולכןלקהלפתוחהתמידלאהספרייה,הקורונהבעקבות

,אלקטרוניתמונגשיםשאינםספראועתכתבמתוךפרקאומאמרשלבסריקהצורךישנואם

.לעזורונשמחאימייללנושלחו

law.library@mail.huji.ac.il

.2007-ח"תשסיוצריםזכויותבחוקשמעוגןכפי'הוגןשימוש'לבהתאםתתבצעהסריקה:לבשימו

שירותי הספרייה

mailto:law.library@mail.huji.ac.il
https://huji-il.libguides.com/copyrights/students
https://www.nevo.co.il/Law_html/law01/999_853.htm


נגישות

.(העליונהבקומההעבריהמשפטשלהאוסףחדר)ושקטרעשלאזורימחולקתהספרייה.1

.קנסעבירתומהוויםבהחלטאסוריםהספרייהברחבי,אישימיםבקבוקמלבד,ושתייהאוכל.2

.הקריאהאולםבסוף,לספרייההכניסהבקומתנמצאים(נכיםשירותיכולל)שירותים.3

:בספרייהנגישות

הכניסהאולםבאמצענמצאתהאותיותאתהמגדילמחשבמסךעםנגישותעמדת-

בספרייההקריאהבאולמותפרוסיםנגישותתקןעםכסאות-

הספרייהצוותידיעלומופעללספרייהכניסהלפניהמדרגותלידנמצאלנכיםמעלון-

(תיאוםדורש)

הספרייהקומותכלאתמחברתהספרייהבתוךמעלית-

https://libraries.huji.ac.il/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA


מקומות ישיבה  
ולבחורלדלפקלגשתישלספרייהבכניסה, התו הסגולבהתאם להנחיות 

(. ראו מפות בשקופית הבאה)הישיבה מקוםאתמראש

. לא ניתן להזיז או להוסיף כיסאות

מטרים לפחות בין באי הספרייה ולעטות מסכה  2לשמור על מרחק של יש 

.במשך כל השהות בספרייה

.  ל נמצאים בכל קומה'מגבונים וג

.  יש לחטא את עמדת הישיבה לפני ואחרי השימוש

:  סגורים לשימוש

חדר הנקה–קומה העליונה 

חדר מועדון  , חדר יפתח-קומה התחתונה 

(.חדר פופים)וחדר אתנחתא 

קומה עליונה 

העבריהמשפטאוסףחדר

(מקומות8)שקטחדר–

קומה תחתונה 

הפליליהמשפטאוסףאולם

מקומות4–

קומה תחתונה

–למידהחדרי

חדרבכל1מקום

2דבורהבחדר)

קומה תחתונה(מקומות

אולם אוסף  

9–קרימינולוגיה 

מקומות

קומה עליונה

31–אולם ראשי 

מקומות

קומה תחתונה 

אולם מיסים וחומר לא 

מקומות11–משפטי 

https://huji-il.libguides.com/lawlibrarypurplebadge








פרטי קשר של הספרייה ושעות פתיחה

.  נא להתעדכן באתר הספרייה לגבי שעות פתיחה

:איך ניתן ליצור קשר

https://libraries.huji.ac.il/law-אתר הספרייה. 1

/https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter-דף פייסבוק של הספרייה. 2

054-8820158: של הספרייה WHATSUPPשירות . 3

02-5882587: טל–דלפק השאלה . 4

law.library@mail.huji.ac.il: ' בקשות וכו, ל לשאלות"כתובת דוא. 5

https://libraries.huji.ac.il/law
https://libraries.huji.ac.il/law
https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/
https://www.facebook.com/BernardSegalLawLibraryCenter/
http://micro5.mscc.huji.ac.il/~lawlib/law.library@mail.huji.ac.il


!נשמח לראותכם

Law.library@mail.huji.ac.il

mailto:Law.library@mail.huji.ac.il

