ידיעון ספריית משפטים
תשפ"ב – ספטמבר 2022

שלום רב,

דבר מנהלת הספרייה

לפניכם הידיעון השלישי של ספריית משפטים על שם ברנרד ג' סגל.

בשנת הלימודים תשפ"ב חזרנו לשגרה יחסית סדירה בנוגע לשירותי הספרייה העיקריים.
תקופת הקורונה גרמה לצמא גדול בקרב סטודנטים ללמידה משותפת ,ושמחנו לראות שאולמות הקריאה בספרייה
התמלאו במהירה .אך ראינו ,לצד הרצון ללמוד בחברותא ,שסטודנטים אימצו שיטות חדשות של למידה ,ובחלק
מהמקרים מעדיפים שירות מרחוק .כך ,שירות יעץ אישי באמצעות זום תפס תאוצה גם לאחר שהספרייה נפתחה באופן

מלא ,כמו כן שירות סריקת החומרים מתוך האוספים המודפסים .לכן ,המשכנו לספק את השירותים האלה לאורך כל
השנה.
בגיליון זה נעדכן לגבי חידושים באוספים ,רכישת מאגרים חדשים ,קיום אירועים בספרייה ,פיתוח מערכך יעץ המשלב
הדרכות פרונטליות ,אישיות ,כתיבת מדריכים ופרסומם באתר ,ואף עריכת סרטוני הדרכה ב  .YOUTUBEכמו כן ,נציין

את החידושים הצפויים לגבי פרסום בגישה פתוחה ( )Open Accessועוד.
ברצוני להודות לפרופ' סיליה פסברג על הובלת ועדת הספרייה ,על תמיכתה היוצאת דופן בצוות הספרייה ,על
מעורבותה בקבלת ההחלטות לגבי פיתוח אוספי הספרייה .אני מברכת את פרופ' אלון הראל ,היו"ר החדש של ועדת
הספרייה ,ובטוחה שספרייה שלנו תמשיך לצמוח ולהתפתח בהובלתו.
צוות הספרייה מאחל לכל קהילת הפקולטה שנה טובה ,בריאה ומלאת עשייה אקדמית.
ד"ר לובה גורנשטיין

מערכת ניטור פרסומים אקדמיים בישראל CRIS -
לפני מספר חודשים האוניברסיטה העברית החלה בתהליך הטמעה של מערכת חדשה לניטור פרסומים של חברי הסגל .מערכת זו תהווה
בעתיד מקור לדיווח ישיר לוות"ת ,עליו יבוסס תקצוב האוניברסיטאות ברכיב פרסומים ,במקום הדיווח של מכון סאלד .צוות הספרייה עובד
בימים אלה על מנת להגיע לרמת עדכון מיטבית של פרופילים אישיים של חברי הסגל הבכיר של הפקולטה.
אנו קוראים לחברי הסגל שטרם נתנו משוב על מצב הפרופיל שלהם במערכת ,לעשות זאת .בחודשים הקרובים המערכת תעלה לאוויר.
השאיפה היא להגיע לרמת דיוק גבוהה לגבי פרסומי החוקרים מדרגת מרצה ומעלה ,החל משנת  2011ועד היום .ניתן לפנות אלינו עם כל
שאלה בנוגע לשימוש במערכת.

פרסום פתוח – OPEN ACCESS
האוניברסיטה מעודדת את חברי הסגל לפרסם את פרי מחקרם בגישה פתוחה –  .OPEN ACCESSפרסום פתוח מגדיל באופן משמעותי את החשיפה של
המחקר לקהילות שונות בעולם וכתוצאה מעלה את מספר הציטוטים למאמרים .גישה זו לפרסום אקדמי תופסת תאוצה רחבה בקרב חוקרים ,מוסדות מחקר,
הגופים המממנים שחלקם אף מחייבים את הזוכים במימון לפרסם את מחקרם ב .OPEN ACCESS
תמיכת האוניברסיטה בפרסום הפתוח כוללת חתימה על הסכמי שימוש עם מו"לים מסוימים ,הכוללים את רכיב הפרסום הפתוח (https://huji-
 ,)il.libguides.com/open_accessמה שמאפשר לחוקרים שלנו לפרסם את מאמריהם ללא עלות או בהנחה .בנוסף ,החל מחודש אוקטובר  2022צפויה
לקום קרן לתמיכה במימון פרסומים פתוחים בכתבי העת המובילים ( )1Qבכל אחד מתחומי הדעת .הודעה על פתיחת הקרן ואופן הגשת הבקשות תתפרסם
על ידי הנהלת האוניברסיטה בקרוב .רשות הספריות היא הגוף המבצע של מדיניות תמיכה בפרסום הפתוח.

מערך היעץ  -מדריכים נושאיים
בשנה האחרונה ,הקדשנו מאמצים רבים להוספת מדריכים נושאיים בתחומים בהם קיבלנו
בקשות לעזרה במציאת חומר במשפט משווה .במדריכים אלה אנו מנגישים נקודת התחלה
שתסייע לסטודנטים לקבל ידע כללי על נושא מסוים באמצעות :ספרים חדשים ,מאמרים,

הפניות לחקיקה ופסיקה ,אתרי אינטרנט ,מאגרי מידע ,כתבי עת ועוד.
כדי להתאים את המדריכים לצרכים של הסטודנטים וגם שיהיו קבילים מבחינת המינוח
המשפטי ,יהודית ואירינה קיימו ראיונות עם כמה מרצים ועדכנו את המדריכים בעקבות
ההערות שלהם.

מדריכים אלה לא נועדו להחליף את הייעץ של צוות הספרייה או להנגיש באופן מלא את כל
החומר ,אך מהווים קרש קפיצה לתחילת העבודה בנושאים שונים ומקנים כלים ומיומנויות
בסיסיים לאיתור מידע מחקרי.

מערך היעץ  -ערוץ יו-טיוב

הבנת מבנה החקיקה הלועזית מהווה מכשול בקרב סטודנטים ישראליים.
מניסיוננו ,הגנו למסקנה שהסבר בשפת האם יכול לעזור מאוד בהבנת מושגי
הייסוד.
התוצאה  -שני סרטונים חדשים בערוץ ה  YOUTUBEשל הספרייה בשפה
הערבית:
.1

הסבר על המאגר LEGALTRAC

.2

איך נוצר החוק האמריקאי

רואן אבו תורקי ,סטודנטית למשפטים שנה ג' התקבלה השנה לעבודה של כמה
שעות בחודש כדי לקטלג את אוסף המשפט המוסלמי וגם לתרגם לערבית
מספר סרטוני הדרכה שיהודית מכינה בעברית ובאנגלית .נשתדל ליצור סרטונים
נוספים בשלוש השפות.

הדרכות בסמינרים

מערך היעץ  -תכנית הדרכות

גם בשנת תשפ"ג נמשיך במתן הדרכות ייעודיות בסמינרים ,לפי בקשת המרצים.

אנא שלחו למייל  lubag@savion.huji.ac.ilאת בקשתכם להדרכה ,כולל שם הסמינר ,נושא הדרכה ,יום ושעה של השיעור ותאריך מועדף .אנחנו נשתדל לענות
על כל הבקשות ולהתאים את עצמנו ללו"ז שלכם.
הדרכות אישיות באמצעות ZOOM
מאז פרוץ הקורונה ,הספרייה מנגישה הדרכות וייעץ באמצעות  ZOOMבמקביל לייעץ פרונטלי .יהודית מקיימת באופן רצוף את ההדרכות האישיות לכלל הסטודנטים,
וגם לחברי סגל .ניתן לפנות במייל של הספרייה . law.library@mail.huji.ac.il

פגישת ייעץ אישית ניתן לקבוע באמצעות המערכת  LIBCALשהספרייה רכשה.

קורס "כתיבה ומחקר במשפט"
קורס "כתיבה ומחקר במשפט" הוא קורס דגל של הפקולטה שמטרתו לעצב את היכולת המחקרית של סטודנטים בשלבי הלמידה הראשונים שלהם.
הספרייה באופן מסורתי לוקחת חלק פעיל בקורס זה ,וכל פעם אנחנו מנסים לשפר את אופן השתתפותנו בהוראת הקורס .בשנת תשפ"ב ערכנו שתי סדרות של
הדרכות קבוצתיות :אחת – במשפט ישראלי והשנייה במשפט זר והשוואתי .כל סדרה כללה מספר הדרכות ,על מנת לתת לכל תלמידי שנה א' להשתתף במועד
הנוח עבורם .הדרכות חובה אלה הינן חלק בלתי נפרד מתוכנית הקורס .לפני כל הדרכה ,הסטודנטים התבקשו לצפות בסרטוני הדרכה ביו-טיוב.
בסוף השנה העברנו שאלון בקרב תלמידי הקורס כדי ללמוד על יעילות ההדרכות והמשאבים האלקטרוניים שאנו מעמידים לרשות הסטודנטים.
מתוך  45סטודנטים שענו לסקר:
.1

 50%ענו שנעזרו במדריכים נושאיים וביקשו שנוסיף משפט משווה עם מדינות נוספות מעבר לאנגליה וארה"ב.

.2

 75%ענו שנעזרו במדריך ה BLUEBOOK-ורובם מצאו מענה שחיפשו.

.3

 66%ענו שסרטוני היו-טיוב היו מועילים להם.

רכש ספרייתי
מאגרים חדשים
1.

Beck-online : die Datenbank

An online database of German law, which includes full texts of legal documents including legislation, case law, and secondary sources including commentaries
published in print, magazine articles, and monographs published by Beck. Database is in German.

2.

Kluwer Arbitration

KluwerArbitration.com is the world's leading online resource for international arbitration research. It contains a wealth of commentary from expert authors and an
extensive collection of primary source materials. Plus, as a subscriber, you gain access to exclusive materials including ICC cases and awards.

3. Elgar Encyclopedia of Human Rights
Comprising over 340 entries, presented alphabetically, and available online, the Encyclopedia addresses the full range of themes associated with the study and
practice of human rights in the modern world. Topics range from substantive human rights to the relevant institutions, legal documents, conceptual and procedural
issues of international law and a wide variety of thematic entries. The Encyclopedia has a distinct focus on international human rights law but at the same time is
enriched by approaches from the broader social sciences, making it a truly unique and multi-disciplinary resource.

.RUMBA  הוחלפה למערכת חדשה בשםSAMBA  ההזדהות מרחוק באמצעות:לתשומת ליבכם

טיפול ברשימות קריאה לקורסים
ספריית הפקולטה עוזרת במידת הצורך בסריקת חומרי הקריאה המופיעים בסילבוס עבור אתר הקורס.
יש למלא את כל הפרטים הרלוונטיים בטופס :בקשה לסריקת חומר עבור קורס.
יש להקפיד על הפניות מלאות ומדויקות לחומר המבוקש ,בעיקר כאשר מדובר בפסיקה ממדינות זרות .הספרייה כפופה לחוקי זכויות יוצרים ,ולכן על החומר המועלה
חלות המגבלות הבאות :אין להעלות לאתר הקורס קטע מספר או כתב עת שלא נרכש על-ידי האוניברסיטה .ניתן לפנות לספרייה בבקשה לרכוש ספר שלא נמצא בידה

ולספק בינתיים עותק אישי לסריקה .באופן כללי ,אין אנו מעלים חומרי קריאת רשות.
החומר המיועד לקורסים יאורגן באמצעות רכיב בשם 'רשימת קריאה' ( )reading listשיופיע באתר הקורס במודל .קיימת אפשרות של עדכון רשימת הקריאה על ידי
מרצה עצמו או מי מטעמו ,כגון עוזר הוראה .הינכם מוזמנים לפנות ללאהleak@savion.huji.ac.il :

השאלה בין-ספרייתית
מזה שנה שלישית ,פורום המנכ"לים של האוניברסיטאות מאשר לשמחתנו את תכנית ההשאלה הבין-ספרייתית ללא עלות בעבור חברי סגל וסטודנטים של
אוניברסיטאות .השירות מאוד יעיל ומהיר בזכות טכנולוגיות חדשות שהצטרפנו אליהן .חשיבותו הוכח במיוחד בתקופת משבר הקורונה .פעמים רבות יכולנו לספק

חומרים רלוונטיים שלא היו נגישים פיזית לא לצוות ולא לקהל ,באמצעות השאלה בן-ספרייתית בפורמט דיגיטלי.
השירות נגיש דרך אתר הספרייה בקישורים הבאים:
קישור לטופס הזמנה של ספר ומאמר מאחד המוסדות בישראל
הזמנות בין-לאומיות יש לבצע דרך מחלקת השאלה בין-ספרייתית בספריית מדעי הרוח והחברה.

אוספי ספרים אלקטרוניים
גם השנה ,אנו ממשיכים במנוי לאוספים של:
 Edward Elgar Research Handbooksושל  – Oxford Handbooks in Law Onlineזה אוסף שמאפשר גישה לכל הספרים מסוג  HANDBOOKשמשויכים על
ידי המו"ל לנושא משפטים ) (Lawמכל השנים .הספרים כלולים באוספים אלה נגישים דרך קטלוג הספרייה.
בנוסף ,אנו ממשיכים במנויים לאוספי ספרים אלקטרוניים של המו"לים הבאים.Cambridge, Brill, Springer, De Gruyter, Oxford Scholarship Online :

ספרים חדשים
במהלך השנה הזו נרכשו ברכש חד פעמי בלועזית ובעברית מאות כותרים בדפוס ובפורמט האלקטרוני ועדכונים רבים של אוגדנים וכתבי עת .רשימה של
ספרים חדשים ניתן לראות כל חודש באתר הספרייה 'ספרים חדשים' .נשמח לקבל המלצות/בקשות מחברי הסגל לגבי רכש ספרים חדשים.
לטופס .לבקשות רכש ניתן לפנות לרבקה ,האחראית על פיתוח אוסף הספרייהrivkak@savion.huji.ac.il :

קישור

אירועים
"מרצים מפרסמים" בספריית משפטים
כל שנה ,הספרייה שמחה לארח אירועים שונים בשיתוף עם גורמים שונים.
*פתחנו את השנה עם פרופ' אלון הראל על ספרו החדש.The Cambridge Handbook of Privatization :
*ב 5-באפריל התקיימה הרצאה של פרופ' יובל שני על המאמר החדש שלו "זכויות אדם דיגיטליות".
נשמח מאוד אם חברי סגל נוספים יציגו את פרסומיהם החדשים במסגרת סדרת מפגשים זו.
מסיבת חנוכה
אחרי ששנתיים לא הדלקנו יחד נרות חנוכה ,השנה זה
"זיכרון בסלון"
ב 26-באפריל התקיים מפגש מרתק עם
גב' אסתר רוטר במסגרת "הזיכרון בסלון"
בשיתוף אגודת הסטודנטים למשפטים.

קרה .ב 30-בנובמבר הדלקנו נר שלישי.

האקתון משפטי
בפעם השנייה ,הספרייה אירחה סטודנטים למשפטים מכל הארץ לאירוע האקתון משפט בארגון של התנועה לאיכות השלטון .האירוע התקיים ב 5-4-באוגוסט
 .2022הסטודנטים חולקו לצוותים וקיבלנו נושאים עליהם היו צריכים לכתוב נייר עמדה ולהציג בפני חבר השופטים .הסטודנטים עבדו על המשימה משלוש
אחה"צ ועד שמונה בבוקר למחר .שני צוותים זכו ב ₪ 5,000-כל צוות .ספרני הספרייה הציעו שירותי ייעץ .האירוע עבר בהצלחה רבה!

צוות השופטים

הצוותים מציגים את המשימות בפני צוות השופטים

השקת חדר ספרים נדירים
בשנה שעברה ,קיבלנו פנייה לגבי תרומת אוסף נדיר של ספרי חוק בריטיים שנאספו על ידי זוג בוגרי המחזור השני של הפקולטה למשפטים .המשפחה החליטה
שמקומו של האוסף הוא בספרייה שלנו .בעקבות פנייה זו ,החלטנו לצאת בפרויקט שדרוג של חדר ספרים נדירים הנמצא בקוצה התחתונה של ספרייתנו ומכיל
כ 450 -ספרים נדירים החל ממאה ה 16 -ועד מאה ה. 19 -
ב 6-באפריל התקיים טקס חנוכת החדר בהשתתפות בני משפחה וחברי הסגל.

בקומת הכניסה לספרייה ,אנו מציגים כל כמה שבועות שני פריטים מהאוסף.
קישור לאוסף בקטלוג הספרייה.

חנוכת חדר ע"ש נינה בוגוסלבסקי בבניין חשין
ב 18-בספטמבר התקיימה הרמת כוסית של הפקולטה באולם ע"ש נינה בוגוסלבסקי ז"ל .נינה עבדה כספרנית בספריית
משפטים במשך עשרים שנה עד למותה בטרם עת בשנת .2013
נינה בוגוסלבסקי נולדה בשנת  1962במוסקבה ועלתה לארץ עם הוריה בשנת  .1980היא למדה ספרות ולאחר מכן
ספרנות באוניברסיטה העברית .היא התחילה לעבוד בספריית הפקולטה למשפטים ב  '1993שם עבדה כמעט עד יום
מותה ב.2013-
נינה עסקה בקיטלוג ובהשאלה בין-ספרייתית ,היא הייתה עובדת מסורה ביותר .כל מי שפנה אליה ידע שיקבל שירות
מעולה ,מעבר לכל דמיון.
בשעות הפנאי שלה ,נינה אהבה ספרות ,אמנות ,מוסיקה ואהבה מאוד לנסוע בעולם.
נינה היתה בן אדם מסביר פנים ,תמיד חייכה ,תמיד "הכל היה בסדר גמור" ,היה נעים מאוד לשהות ולעבוד במחיצתה.
יהי זכרה ברוך.

שנה טובה מצוות הספרייה .אנו לשירותכם!
גורנשטיין
לובה
ד"ר
lubag@savion.huji.ac.il

–

מנהלת

הספרייה:

רבקה קליין – ספרנית ותיקה ומוערכת מאוד שזכתה בשנת
תש"ף בפרס העובד המצטיין של האוניברסיטה .רבקה עוסקת
בפיתוח אוסף הספרייה וקטלוגrivkal@savion.huji.ac.il :

יהודית שליסל –בעלת ניסיון רב בעבודה בספרייה משפטית של אחד
ממשרדי עורכי הדין הגדולים בניו ג'רזי .יהודית אחראית על הייעץ וגם
על אוסף הסדרותJudiths@savion.huji.ac.il :

אירינה בוצ'בר –מבצעת רכש ספרים בלועזית ,ואחראית על המדיה
החברתית ושיווק הספרייה .אירינה מעדכנת ומתחזקת את אתר
האינטרנט ומפתחת יחד עם שאר הספרנים את המדריכים
האלקטרונייםirinabo@savion.huji.ac.il :

לאה קיפניס – מנהלת מחלקת השאלה והשאלה בין-ספרייתית.
לאה דואגת לאווירה נוחה ומזמינה בתוך הספרייה:
leak@savion.huji.ac.il

דינה זילברמן – דינה היא ספרנית ותיקה ומקצועית מאוד .דינה מטפלת
באוסף כתבי העת ותיזות ומעורבת בכמה פרויקטים שאנו מעוניינים
לקדםdinaz@savion.huji.ac.il :

פרנצ'סקו זבנטור – אחראי על פיתוח האוסף בעברית ומחשוב
הספרייה .פרנצ'סקו עבד במשך שנים רבות בספרייה הלאומית.
בעל ידע רב בתחומים שונים ושולט בשפות רבות:
francescoz@savion.huji.ac.il

ד"ר אביטל שרון – דוקטור למחשבת ישראל .ספרנית האחראית על
האוסף של המשפט העברי

נשמח להערות ,בקשות ורעיונות כדי לשפר את השירות ואת השימוש שלכם בספרייה.
Law.library@mail.huji.ac.il

כל אנשי הצוות נותנים שירותי ייעץ פרונטלי וייעץ
באמצעות אמצעים אלקטרוניים (זום ,דוא"ל ,מדיה
חברתית ,ייעץ טלפוני) וגם נתנו ונותנים הדרכות על
הספרייה ועל שימוש במאגרי המידע.

