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 השקות ספרים:
 

 The Politics of the Trail: Reflexive Mountain Bikingהשקת ספרו של ד"ר עודד לוונהיים 
Along the Frontier of Jerusalem  

 שליט, ד"ר דן מיודובניק, יונתן פיאלקוף וד"ר עודד לוונהיים.-בהשתתפות: פרופ' אבנר דה
סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה בירכה את הבאים, וד"ר ליאור הרמן, -פרופ' ורד ויניצקי

 מהמחלקה ליחב"ל הנחה את האירוע.
 

  A Global Middle East השקת הספר 
Edited by: Cyrus Schayegh, Avner Wishnitzer and Liat Kozma  

 הערב נערך בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון.
 בהשתתפות: ד"ר און ברק, פרופ' רונית ריצ'י, ד"ר רלי שכטר, ד"ר ליאת קוזמא וד"ר אבנר וישניצר.

 פרופ' מיכל בירן מהמכון ללימודי אסיה ואפריקה הנחתה את האירוע.
 

  Martyrdom in Modern Islam: Piety, Power and Politicsהשקת ספרו של פרופ' מאיר חטינה 
 הערב נערך בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון.

בהשתתפות: פרופ' עמנואל סיון, ד"ר אלי אלשייך, פרופ' יצחק ויסמן, ד"ר ליאת קוזמא ופרופ' מאיר  
 חטינה

 פרופ' איתן קולברג מהחוג לשפה וספרות ערבית הנחה את האירוע. 
 

: נפתולי האופציה 3102-0491נשק גרעיני במזרח התיכון השקת ספרו של פרופ' שלמה אהרונסון  
 הגרעינית של ישראל באזור ובפוליטיקה הישראלית  

בהשתתפות: פרופ' יאיר עברון, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, אלוף במיל' עוזי דיין, ד"ר אפרים אסכולאי 
 ופרופ' שלמה אהרונסון.

 לאומיים הנחה את האירוע.-ד"ר איתן ברק מהמחלקה ליחסים בין
 

 מכונת השקר שחר -השקת ספרם של מריאנה בר ופרופ' גרשון בן
בהשתתפות: פרופ' אשר כהן, רקטור האוניברסיטה העברית, פרופ' רם פרוסט, פרופ' יורם בילו, 

 שחר-מריאנה בר ופרופ' גרשון בן
 הגב' מריאנה בר הנחתה את האירוע.

 
 The Journey to the Arab Spring: The Ideological Roots of השקת ספרו של ד"ר דוד גוברין 

the Middle East Upheaval in Arab Liberal Thought  
 הערב נערך בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון.

 בהשתתפות: פרופ' מאיר חטינה, ד"ר שרון מפציר, ד"ר נוגה אפרתי, ד"ר ליאת קוזמא וד"ר דוד גוברין.
 פרופ' אלי פודה מהחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת הנחה את האירוע.

 
  Traversing Digital Babelהשקת ספרו של פרופ' אלון פלד 

 בהשתתפות: פרופ' קרין נהון, גב' שבי קרוזן, ד"ר ג'ניפר שקבטור ופרופ' אלון פלד.
 סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה בירכה את הנוכחים.-פרופ' ורד ויניצקי

 פאור, ראש ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל הנחה את האירוע.-פרופ' דוד לוי
 

 העתיד שלא היה: קטעי זכרונות השקת ספרו של פרופ' משה ליסק 
בהשתתפות: פרופ' תמר אלאור, פרופ' אניטה שפירא, ד"ר נרי הורוביץ, ד"ר מלכה כץ ופרופ' משה 

 ליסק.
 פרופ' יורם בילו מהחוג לסוציולוגיה הנחה את האירוע.

 

 אירועי תרבות בספרייה

 אירועי תרבות בספרייה 
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  Rethinking The Buddha השקת ספרו של ד"ר אביתר שולמן 
 בהשתתפות: ד"ר רועי צהר, פרופ' יהונתן גארב, פרופ' שרה סבירי וד"ר אביתר שולמן.

 פרופ' יגאל ברונר מהחוג ללימודי מזרח אסיה הנחה את האירוע.
 

 Textbook of Aramaic Ostraca from השקת ספרם של פרופ' בצלאל פורטן וד"ר עדה ירדני 
Idumea  

בהשתתפות: ד"ר תניא נוטריוס, פרופ' מיכאל סוקולוף, פרופ' ישראל אפעל, ד"ר עדה ירדני ופרופ' 
 בצלאל פורטן.

 ד"ר נח חכם מהחוג להיסטוריה של עם ישראל הנחה את האירוע. 
 

צורת הארץ: ארץ ישראל במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה השקת ספרו של פרופ' ריכב רובין  
 העשרים 

 בהשתתפות: פרופ' שלום צבר, פרופ' חיים גורן ופרופ' ריכב רובין.
סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה, בירכה את הבאים. הגב' נעמי אלשייך, -פרופ' ורד ויניצקי

 מנהלת הספרייה, הנחתה את האירוע.
 

 ערבי עיון ומפגשי תרבות: 
 

 יום סין"”
הספרייה בשיתוף מכון קונפוציוס ערכו יום עיון בנושא סין. התכנית כללה: דוכנים והפעלות, מוזיקה 

 שו )אומנות לחימה סינית(, תערוכת צילומים, הרצאות והקרנת סרט.-סינית, הופעת נבחרת הוו
 

 "יום קזחסטאן"
לרגל יום קזחסטן באוניברסיטה, הספרייה אירחה את להקת הריקודים המסורתית של קזחסטאן 

 במופע מרהיב של ריקוד ומוסיקה.
 

 הדלקת נרות בחנוכה
 מדי ערב התקיים בכניסה לספרייה טקס הדלקת נרות בהשתתפות סטודנטים וצוות הספרייה. 

 
 "עיני את בוכה או צוחקת?, ונהפוך הוא: סודה של הילולת פורים"

הרצאת אורח לרגל חג פורים בשיתוף היחידה לדת ומסורת באוניברסיטה מפי מר יוחנן בן יעקב, פעיל 
 ציבור, מחנך ואיש הציונות הדתית. 

 מר אריה סלומון, רכז דת ומסורת באוניברסיטה, העברית הנחה את הערב.
 

 היסטוריה פלסטינית מבעד לבולים" –"סיפור גדול בממדים קטנים 
 ערב עיון ותערוכת בולים בשיתוף החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת.

בהשתתפות: פרופ' אייל ג'יניאו, ד"ר איתמר רדאי, מר רוני שקד, ד"ר יוסף ואלך, מר משה רימר, ד"ר 
 עידו זלקוביץ' ומר יאן בלוק.

ציגלמן מהחוג ללימודי -פרופ' רון שחם ראש החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת וגב' אירינה בוצ'בר
 האסלאם והמזרח התיכון בירכו את המשתתפים.

את הערב הנחו פרופ' אלי פודה, מהחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת. וגב' אסנת לוי, מנהלת שירותי 
 קוראים בספרייה. 

 
 ביקורו של שגריר יפן בספרייה

. התרומה ניתנה  Akie Abeהספרייה קיבלה תרומת ספרים ביפנית ואנגלית מאשת ראש ממשלת יפן,
בטכס שנערך בספרייה בנוכחות ד"ר נסים אוטמזגין,   Kaori Matsutomiע"י אשת שגריר יפן בישראל

 נציגי החוג, הנהלת רשות הספריות ואנשי הספרייה.
 
 

3 

 4גיליון מס' 



 "השואה ויהודי הבלקן וארצות המזרח"
 ערב עיון לרגל יום השואה.

בהשתתפות: פרופ' אייל ג'ינאו, מהחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת, גב' נאוה ט. ברזני, אמנית 
 ודוקטורנטית בחוג ללימודי תרבות וגב' אסנת לוי, מנהלת שירותי קוראים בספרייה.

  
 "יום אמריקה הלטינית"

-לרגל יום אמריקה הלטינית, התקיימו בספרייה הרצאות בשיתוף החוג ללימודים רומאניים ולטינו
 אמריקאיים.

 
 "לתרגם את חנה"

לרגל צאתו לאור של התרגום העברי לספר "לתרגם את חנה", וביקורו של המחבר רונלדו ורובל בארץ, 
 אמריקאיים, ערכה מפגש חגיגי בהשתתפות הסופר.-הספרייה, בשיתוף החוג ללימודים רומאניים ולטינו

 

 "ארגז כלים לאזרחות טובה"
שתיים עשר כרזות שעוצבו בידי תלמידי תיכון "יובל" בירושלים במסגרת התכנית "ארגז כלים לאזרחות 

 טובה", שהתקיימה בבית המשפט העליון. הכרזות מציגות מגוון סוגיות בעלות משמעות חברתית.
 

 תערוכה לרגל יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין
התערוכה הוכנה ע"י תנועת "דרור ישראל", וכללה מספר חלקים: תחנות בחייו של רבין, ההסתה לפני 

הרצח, הרצח והימים שלאחריו וסכנות לדמוקרטיה כיום. התערוכה לוותה בהסברים על כל אחת 
 מתחנות חייו של רבין. התערוכה הוצגה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.

 
 תערוכת צילומים "קובה"

אמריקאיים ערכה כנס ותערוכת צילומים בנושא -הספרייה בשיתוף החוג ללימודים רומאניים ולטינו
 חידוש היחסים בין ארה"ב לקובה.

 
 "Artist Statement"תערוכת צילומים 

תערוכת צילומים של האמנית תמי רשונה אליסון, המציגה סיפור דרך צילומים לא שגרתיים של חיתוכי 
 צבע וצבעים. 

 
 “תערוכת תלבושות תיאטרון ומסכות לרגל חג פורים”החוג לתיאטרון מציג: 

 התערוכה עוצבה על ידי האמנית והמורה פרנסואז קוריאט.
 

 תערוכת בולים בנושא "היסטוריה פלסטינית מבעד לבולים"
 בתערוכה, שנערכה בשיתוף התאחדות בולאי ישראל, נכללו בולים נדירים מפלסטין. 

 התערוכה נערכה כחלק מכנס בנושא "היסטוריה פלסטינית מבעד לבולים".
 

 "הד" 
 תערוכת ציורים של האמניות שדא דיאב וחבקה עלי בשמת.

 לאומי.-התערוכה נערכה בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון לרגל יום האשה הבין
 

 "לרגע ברחוב"
צילומים של הצלם אלכס ליבק אשר חבר לתלמידי תיכון "יובל" במסגרת תכנית "ארגז כלים  22לקט של 

לאזרחות טובה", ליום התבוננות וצילום של הרחוב הישראלי, תוך פיתוח תובנות והכוונה להתנהלות 
 אזרחית וחברתית שומרת חוק.

 אוצרת התערוכה: ד"ר אורנה יאיר

 תערוכות:
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 תערוכת "מחנכים ירושלמים"

לקראת יום ירושלים אגודת הסטודנטים הציגה תערוכה של ארגון "זאת ירושלים", שמטרתו להביא 
נקודות מבט שונות של האוכלוסייה המגוונת שחיה בעיר. התערוכה הציגה מחנכים שונים מרחבי העיר, 

 וכללה תיאורים של התפיסה החינוכית של כל אחד מהם.
 

Korea Photo Exhibition"" 
תערוכת צילומים בנושא דרום קוריאה: תרבות, מסורות, מנהגים ונופים. התערוכה נערכה בשיתוף החוג 

 ללימודי אסיה ובהשתתפות שגריר דרום קוריאה בישראל. התערוכה הובאה בסיוע השגרירות.
 

 "מיטל ברוש"
תערוכת ציורים של האמנית מיטל ברוש, בוגרת החוג למדע המדינה והתכנית הרב תחומית. האמנית 

 משתמשת ביצירותיה בטכניקות מגוונות )כגון רישומי דיו(, ובחומרים שונים )למשל, צבעי מים ואקריל(.

 
 סדרת סרטי איכות בשפות הרומניות -"סינמה לטינה"

 אמריקנים ואגודת הסטודנטים: -הסרטים הוקרנו בשיתוף החוג ללימודים רומאניים ולטינו
"האיש שיבוא", "העור בו אני חי", "כשהורי נסעו לחופשה", "טאבו", "דרום אמריקה באופנוע", 

"Catalunya Uber alles!"."סופה של הדיקטטורה בפורטוגל" , 
 

 סדרת סרטי איכות בפורטוגזית  -"החוויה הברזילאית"
 במסגרת סדרה זו הוקרנו הסרטים: "תראה את זה!", "גר בברזיל".

 
 "ימי הנוער"

 הקרנת הסרט "ימי הנוער" ושיחה עם היוצרים לאונרדו כהן ופסקל רוי.
סרט דוקומנטרי על אודות יהודים צעירים, חברי "השומר הצעיר" תנועת הנוער היהודית הראשונה 

. הסרט מאיר תקופה לא ידועה 04-ועד תחילת שנות ה 44-במקסיקו, אשר עלו לישראל מסוף שנות ה
 בהיסטוריה של יהדות מקסיקו ותפקידה בהקמת מדינת ישראל.

 
 "סרט ערבית"

 הקרנת הסרט ושיחה עם היוצרים איל שגיא ביזאווי ושרה צפרוני.
רבים נזכרים בגעגוע בטקס קבלת השבת בימים בהם הטלוויזיה שידרה את הסרט הערבי של יום שישי. 

מעולם לא שאלנו את עצמנו איך הגיעו הסרטים לערוץ הרשמי כשהגבולות סגורים ולמה שודרו בו 
מצרי איפשר לחלקנו לחזור לרגע למולדת הראשונה ולאחרים להציץ -סרטים של "האויב". הסרט הערבי

מחלון "הווילה בג'ונגל" אל השכנים שמעבר לגבול. אלא שרובנו לא רצינו לראות את האנשים 
שתרבותם, תקוותיהם וכאבם נשקפו אלינו. "סרט ערבית" מחזיר אותנו לכוכבים, למוזיקה, לעלילות 

 המפותלות, ולרגע הקצר שבו חלקנו את אותם גיבורי תרבות עם כל עמי המזרח התיכון. 
 

 "מפריח היונים"
 הקרנת הסרט ושיחה עם הסופר אלי עמיר.

"מפריח היונים" הוא סרט דרמה המבוסס על הרומן של אלי עמיר. הסרט מספר את סיפורו של כאבי בן 
, בן למשפחה ציונית בבגדאד. דודו של כאבי, חזקאל, מנהיג המחתרת הציונית נעצר ונעלם. כאבי 21-ה

לוקח על עצמו את המשימה לגלות היכן דודו. הסרט מספר את סיפורה של הקהילה היהודית בבגדאד, 
ערב העלייה הגדולה לישראל, על רקע התרבות הערבית ועל רקע המשטר הפוליטי בעיראק באותה 

 תקופה.

 הקרנות סרטים
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 "מונית לגונדר"

לרגל סיום שנת הלימודים הוקרן הסרט התיעודי "מונית לגונדר", סרט מסע נפשי ורגשי על יהודים 
ממוצא אתיופי שעלו ארצה בילדותם, המתוודעים לעולמם הקודם ולסביבה שבה גדלו אבותיהם. בסיום 

 .אל-הסרט נערך דיון עם במאי הסרט אלי טל
 

בתחילת השנה נערכו הדרכות לסטודנטים חדשים בהן הוסבר על אופן השימוש בספרייה וכיצד  
 להתמצא במבנה ובמאגרים. ההדרכות הועברו גם בשפה הערבית.

 
 במהלך השנה התקיימו מגוון רחב של הדרכות בנושאים שונים: 

 EndNote Online, Mendeley, Zoteroתוכנות לניהול ביבליוגרפיה 
 שימוש בספרים אלקטרוניים; היכרות עם משאבי הספרייה 

 טיפים בגוגל ואופיס
 Elsevier, Ebscoהדרכות וטיפים בכתיבת מאמרים שהועברו על ידי נציגי חברות תוכן אקדמיים כמו: 

  LexisNexisהדרכות על תוכן אקדמי של 
 הדרכה על המאגר הגרונטולוגי וסדנה לידע ציבורי

 איש. 044בהדרכות אלה השתתפו מעל 
 

בכיתת ההדרכה נערכו ניסויים מחוגים שונים. מיקומה המרכזי של הספרייה משך קהל רב והדבר סייע 
 בידי החוקרים לסיים את הניסויים מוקדם מן הצפוי.

 
בחדר "אתנחתא" שבספרייה התקיימו סדנאות וטיפולים של יחידת "סינית בקמפוס". היחידה מקדמת 

 רפואה סינית קהילתית באוניברסיטה העברית. 
 

אגודת הסטודנטים סיפקה תמיכה של שיעורי עזר לתלמידי החוג לסטטיסטיקה בתחומי הספרייה 
 במסגרת פרויקט "באתי לעזרת חבר". 

 
 מחלקת המדיה אירחה סמינרים וכנסים שהשתמשו בתשתיות ובמכשור המתקדם של המחלקה:

הכנס הבינלאומי של החוג לתקשורת בשיתוף עם מכון סמארט בניהולה של פרופ' רעיה מורג מהחוג 

 לתקשורת, מדעי החברה

 הכנס הבינלאומי של הפקולטה למשפטים 

 יום יפן, החוג ללימודי אסיה

 יום קוריאה, החוג ללימודי אסיה

לרגל סיום סמסטר א', הספרייה והחוג ללימודי תאטרון ומוזיקולוגיה, קיימו אתנחתא מוזיקלית. בקונצרט  

 חנן אמויאל )סטודנטים מהחוג למוסיקולוגיה(. הם ,מספריית הר הצופים(, יעל טל )אלה קוליקהשתתפו: 

 ניגנו מגוון יצירות קלאסיות ויצירות מתוך מחזות זמר מפורסמים.

 

 מחלקת הדרכה
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 מחלקת מדיה
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 בשולחנות שבקומת הכניסה הוצבו מטענים למכשירים סלולריים.
 

 ועוד.  HDMIבמחלקת ההשאלה ניתן לשאול עזרים שונים כגון: מטענים לטלפונים סלולריים, כבלי 
 

שם פרופ' נצר התקיימו שיעורים תוך שימוש במערכת ווידאו קונפרנס במסגרת -בחדר סמינרים על
פרויקט משותף עם קמפוס גבעת רם. כמו כן התקיימו שיעורים באמצעות המערכת עם אוניברסיטת 

מינסוטה. נשמח לארח בחדר שיעורים ודיונים המצריכים שימוש במערכת. לתאום ניתן לפנות 
 .42-0112235למזכירות הספרייה, בטלפון: 

 
שהתקיים באוניברסיטה העברית, הוצב מסך שידור ישיר בקומת   TEDx Jerusalemבמסגרת יום 

 הכניסה של הספרייה לטובת המעוניינים להשתתף בחוויה.
 

בעקבות תוצאות של סקר בקרב הסטודנטים הוחלט לעבור לשימוש בנייר ממוחזר להדפסות וזאת 
 לטובת איכות הסביבה.

, שופץ ואורגן מחדש כחדר לימוד בקבוצות. החדר מאובזר במסכי מחשב, שולחנות 2בקומה  242חדר 

 עבודה ומחיצות המשמשות גם כלוח מחיק.

שופץ ומאפשר לקוראים הפסקת התרעננות במהלך יום לימודים  2לובי הכניסה לאולם הקריאה בקומה 
 ארוך.

 
להגדלת נקודות החשמל ופיזור מחשבי הקוראים ברחבי  0-ו 4, 2נוספו עמודי חשמל ותקשורת בקומות 

 הספרייה.

 Cambridge Historiesבמהלך שנת הלימודים נרכשו החבילות הבאות של ספרים אלקטרוניים: 
Online 2015 ,Bloomsbury Biblical Studies 2014-2015 ,Bloomsbury Literary Studies 

 . הספרים ניתנים לאיתור דרך קטלוג הספרייה.2014-2015
 

 Oxford ,Taylor and Francis ,De Gruyter ,Harvardהורחב רכש ספרים אלקטרוניים מהמו"לים: 
University Press ,Princeton University Press ,Brill ,Wiley.ועוד רבים אחרים , 

 
תזות ישנות בעיקר בתחומים פסיכולוגיה, סוציולוגיה  204-במהלך השנה האחרונה נסרקו כ

 ואנתרופולוגיה, והן נגישות דרך קטלוג הספרייה לקהילת האוניברסיטה. 
 

 כל התזות החדשות שהתקבלו מהפקולטה למדעי הרוח קוטלגו בפורמט אלקטרוני. 
 

 הוחל בפרויקט קטלוג כל הספרים בפורמט אלקטרוני בהוצאת "המכון הישראלי לדמוקרטיה". 
 

סיפורים קצרים(. בזכות –מתבצע פרויקט להוספת תוכן עניינים לחומר בעברית )ספרי מחקר ופרוזה 
 הפרויקט נוספו למאות כותרים תוכן עניינים.

 

 חידושים ושדרוגים 

 אולמות קריאה

  פיתוח האוסף
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 . open access-כותרים בהוצאת בריל שהם פתוחים לקהל הרחב בגישת ה 211לקטלוג נוספו 
 

הספרייה מבצעת פרויקט בשיתוף עם אתר "פרויקט בן יהודה", שבו נסרקים חומרים שונים בעברית 
מתוך ה"ביבליותיקה עברית" ונשלחים להקלדה והעלאה לאתר של "פרויקט בן יהודה", וכל זאת תוך 

 שמירה על זכויות יוצרים. 

 
 

 סיימו עבודתם בספרייה: 
 פנינה בר יוסף, ראש צוות רכישה. 

 ידיד הר, ספרן תחומי ללימודי אסיה ואפריקה.
 דניאל מנור, ספרן כתבי עת.

 אנו מבקשים להוקירם על שנות עבודתם המסורות ולאחל להם הצלחה בדרכם החדשה.
 

צוות הספרייה נפרד בצער רב מחברתנו לעבודה, סיגלית אונגר ז"ל שהלכה לעולמה לאחר מחלה קשה. 
סיגלית התחילה את עבודתה בספרייה כסטודנטית, השלימה את לימודי הספרנות והצטרפה לצוות 

הספרייה, היא עבדה במחלקת ההשאלה למעלה מעשרים שנה. סיגלית התבלטה במסירותה לעבודה, 
בנועם הליכותיה, בצניעותה ובהשכלתה הנרחבת. יחסיה עם צוות הספרייה ועם קהל הקוראים היו 

לכל פנייה של הצוות ושל הקוראים בנועם ובסבלנות. אנו   טובים מאוד, והיא תמיד הייתה מוכנה לענות
 תמיד נרגיש בחסרונה. 

 
 מינויים חדשים: 

 אנה פרידמן, מונתה לראש צוות רכישה.
 ברנדט, מונתה לספרנית אוסף המפות.-קרינה דוקס

 אנדרי גומולין, מונה לספרן תחומי ללימודי אסיה
 וונדי לוטרמן, הצטרפה למחלקת הקטלוג.

 גלילה ספרים, מונתה לספרנית תחומית לכלכלה, סטטיסטיקה ומנהל עסקים וכן ספרנית בכתבי עת
 אנו מאחלים להם הצלחה בתפקידם החדש.

 
 עריכה והפקה:

 אסנת לוי, מנהלת שירותי קוראים
 שרה גרוסוולד, תיכנון ופיתוח

 

 שינויים בכוח אדם בספרייה
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 214,444-כ -השאלות והחזרות 
 22044-סה"כ קוראים פעילים: כ

 קוראים בממוצע 1444-כל יום מבקרים בספרייה כ
 קוראים בשנה. 244,444קרוב ל  באתר הספרייה בקרו

 נתונים סטטיסטיים

 
 צוות הספרייה מאחל לכל קהילת האוניברסיטה העברית

 שנת לימודים מוצלחת ופורייה 


