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דבר מנהלת הספרייה
,רבשלום

.סגל'גברנרדשםעלמשפטיםספרייתשלהשלישיהידיעוןלפניכם

.העיקרייםהספרייהלשירותיבנוגעסדירהיחסיתלשגרהחזרנוב"תשפהלימודיםבשנת

בספרייההקריאהשאולמותלראותושמחנו,משותפתללמידהסטודנטיםבקרבגדוללצמאגרמההקורונהתקופת

ובחלק,למידהשלחדשותשיטותאימצושסטודנטים,בחברותאללמודהרצוןלצד,ראינואך.במהירההתמלאו

באופןנפתחהשהספרייהלאחרגםתאוצהתפסזוםבאמצעותאישייעץשירות,כך.מרחוקשירותמעדיפיםמהמקרים

כללאורךהאלההשירותיםאתלספקהמשכנו,לכן.המודפסיםהאוספיםמתוךהחומריםסריקתשירותכןכמו,מלא

.השנה

המשלביעץמערכךפיתוח,בספרייהאירועיםקיום,חדשיםמאגריםרכישת,באוספיםחידושיםלגבינעדכןזהבגיליון

נציין,כןכמו.YOUTUBEבהדרכהסרטוניעריכתואף,באתרופרסומםמדריכיםכתיבת,אישיות,פרונטליותהדרכות

Open)פתוחהבגישהפרסוםלגביהצפוייםהחידושיםאת Access)ועוד.

על,הספרייהבצוותדופןהיוצאתתמיכתהעל,הספרייהועדתהובלתעלפסברגסיליה'לפרופלהודותברצוני

ועדתשלהחדשר"היו,הראלאלון'פרופאתמברכתאני.הספרייהאוספיפיתוחלגביההחלטותבקבלתמעורבותה

.בהובלתוולהתפתחלצמוחתמשיךשלנושספרייהובטוחה,הספרייה

.אקדמיתעשייהומלאתבריאה,טובהשנההפקולטהקהילתלכלמאחלהספרייהצוות

גורנשטייןלובהר"ד



CRIS-מערכת ניטור פרסומים אקדמיים בישראל 

תהווהזומערכת.הסגלחברישלפרסומיםלניטורחדשהמערכתשלהטמעהבתהליךהחלההעבריתהאוניברסיטהחודשיםמספרלפני

עובדהספרייהצוות.סאלדמכוןשלהדיווחבמקום,פרסומיםברכיבהאוניברסיטאותתקצוביבוססעליו,ת"לוותישירלדיווחמקורבעתיד

.הפקולטהשלהבכירהסגלחברישלאישייםפרופיליםשלמיטביתעדכוןלרמתלהגיעמנתעלאלהבימים

.לאווירתעלההמערכתהקרוביםבחודשים.זאתלעשות,במערכתשלהםהפרופילמצבעלמשובנתנושטרםהסגללחבריקוראיםאנו

כלעםאלינולפנותניתן.היוםועד2011משנתהחל,ומעלהמרצהמדרגתהחוקריםפרסומילגביגבוההדיוקלרמתלהגיעהיאהשאיפה

.במערכתלשימושבנוגעשאלה

https://cris.huji.ac.il/en/


OPEN ACCESS–פרסום פתוח 

OPEN–פתוחהבגישהמחקרםפריאתלפרסםהסגלחבריאתמעודדתהאוניברסיטה ACCESS.שלהחשיפהאתמשמעותיבאופןמגדילפתוחפרסום

,מחקרמוסדות,חוקריםבקרברחבהתאוצהתופסתאקדמילפרסוםזוגישה.למאמריםהציטוטיםמספראתמעלהוכתוצאהבעולםשונותלקהילותהמחקר

OPENבמחקרםאתלפרסםבמימוןהזוכיםאתמחייביםאףשחלקםהמממניםהגופים ACCESS.

-https://huji)הפתוחהפרסוםרכיבאתהכוללים,מסוימיםלים"מועםשימושהסכמיעלחתימהכוללתהפתוחבפרסוםהאוניברסיטהתמיכת

il.libguides.com/open_access),צפויה2022אוקטוברמחודשהחל,בנוסף.בהנחהאועלותללאמאמריהםאתלפרסםשלנולחוקריםשמאפשרמה

תתפרסםהבקשותהגשתואופןהקרןפתיחתעלהודעה.הדעתמתחומיאחדבכל(Q1)המוביליםהעתבכתביפתוחיםפרסומיםבמימוןלתמיכהקרןלקום

.הפתוחבפרסוםתמיכהמדיניותשלהמבצעהגוףהיאהספריותרשות.בקרובהאוניברסיטההנהלתידיעל

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


קיבלנובהםבתחומיםנושאייםמדריכיםלהוספתרביםמאמציםהקדשנו,האחרונהבשנה

התחלהנקודתמנגישיםאנואלהבמדריכים.משווהבמשפטחומרבמציאתלעזרהבקשות

,מאמרים,חדשיםספרים:באמצעותמסויםנושאעלכלליידעלקבללסטודנטיםשתסייע

.ועודעתכתבי,מידעמאגרי,אינטרנטאתרי,ופסיקהלחקיקההפניות

המינוחמבחינתקביליםשיהיווגםהסטודנטיםשללצרכיםהמדריכיםאתלהתאיםכדי

בעקבותהמדריכיםאתועדכנומרציםכמהעםראיונותקיימוואירינהיהודית,המשפטי

.שלהםההערות

כלאתמלאבאופןלהנגישאוהספרייהצוותשלהייעץאתלהחליףנועדולאאלהמדריכים

ומיומנויותכליםומקניםשוניםבנושאיםהעבודהלתחילתקפיצהקרשמהוויםאך,החומר

.מחקרימידעלאיתורבסיסיים

מדריכים נושאיים-ץ מערך היע

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


.ישראלייםסטודנטיםבקרבמכשולמהווההלועזיתהחקיקהמבנההבנת

מושגיבהבנתדמאולעזוריכולהאםבשפתשהסברלמסקנההגנו,ניסיוננומ

.הייסוד

בשפההספרייהשלYOUTUBEהבערוץחדשיםסרטוניםשני-התוצאה

:ערביתה

LEGALTRACהמאגרעלהסבר1.

האמריקאיהחוקנוצראיך2.

כמהשללעבודההשנההתקבלה'גשנהלמשפטיםסטודנטית,תורקיאבורואן

לערביתלתרגםוגםהמוסלמיהמשפטאוסףאתלקטלגכדיבחודששעות

סרטוניםליצורנשתדל.ובאנגליתבעבריתמכינהשיהודיתהדרכהסרטונימספר

.השפותבשלושנוספים

טיוב-ערוץ יו-ץ מערך היע

https://www.youtube.com/watch?v=PD1bTggXsc8&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=mpgm990soLw
https://www.youtube.com/channel/UC2eeL7Au1knD1yNc6bYynQw


תכנית הדרכות-ץ מערך היע
בסמינריםהדרכות

.המרציםבקשתלפי,בסמינריםייעודיותהדרכותבמתןנמשיךג"תשפבשנתגם

לענותנשתדלאנחנו.מועדףותאריךהשיעורשלושעהיום,הדרכהנושא,הסמינרשםכולל,להדרכהבקשתכםאתlubag@savion.huji.ac.ilלמיילשלחואנא

.שלכםז"ללועצמנואתולהתאיםהבקשותכלעל

ZOOMבאמצעותאישיותהדרכות

,הסטודנטיםלכללהאישיותההדרכותאתרצוףבאופןמקיימתיהודית.פרונטלילייעץבמקבילZOOMבאמצעותוייעץהדרכותמנגישההספרייה,הקורונהפרוץמאז

.law.library@mail.huji.ac.ilהספרייהשלבמייללפנותניתן.סגללחבריוגם

.רכשהשהספרייהLIBCALהמערכתבאמצעותלקבועניתןאישיתייעץפגישת

mailto:lubag@savion.huji.ac.il
mailto:law.library@mail.huji.ac.il
https://huji-il.libcal.com/
https://huji-il.libcal.com/


"כתיבה ומחקר במשפט"קורס 

.שלהםהראשוניםהלמידהבשלביסטודנטיםשלהמחקריתהיכולתאתלעצבשמטרתוהפקולטהשלדגלקורסהוא"במשפטומחקרכתיבה"קורס

שלסדרותשתיערכנוב"תשפבשנת.הקורסבהוראתהשתתפותנואופןאתלשפרמנסיםאנחנופעםוכל,זהבקורספעילחלקלוקחתמסורתיבאופןהספרייה

במועדלהשתתף'אשנהתלמידילכללתתמנתעל,הדרכותמספרכללהסדרהכל.והשוואתיזרבמשפטוהשנייהישראליבמשפט–אחת:קבוצתיותהדרכות

.טיוב-ביוהדרכהבסרטונילצפותהתבקשוהסטודנטים,הדרכהכללפני.הקורסמתוכניתנפרדבלתיחלקהינןאלהחובההדרכות.עבורםהנוח

.הסטודנטיםלרשותמעמידיםשאנוהאלקטרונייםוהמשאביםההדרכותיעילותעלללמודכדיהקורסתלמידיבקרבשאלוןהעברנוהשנהבסוף

:לסקרשענוסטודנטים45מתוך

.ב"וארהלאנגליהמעברנוספותמדינותעםמשווהמשפטשנוסיףוביקשונושאייםבמדריכיםשנעזרוענו150%.

.שחיפשומענהמצאוורובםBLUEBOOK-הבמדריךשנעזרוענו275%.

.להםמועיליםהיוטיוב-היושסרטוניענו366%.



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.  

.RUMBAבשםחדשהלמערכתהוחלפהSAMBAבאמצעותמרחוקההזדהות:ליבכםלתשומת

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbfulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61331146890003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,&offset=0&databases=letter,B
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbfulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61331147020003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,kluwer&offset=0&databases=any,kluwer
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA51333636060003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Elgar%20Encyclopedia%20of%20Human%20Rights&offset=0
https://ca.huji.ac.il/book/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-samba-vpn-%D7%95-rumba


טיפול ברשימות קריאה לקורסים
.הקורסאתרעבורבסילבוסהמופיעיםהקריאהחומריבסריקתהצורךבמידתעוזרתהפקולטהספריית

.קורסעבורחומרלסריקתבקשה:בטופסהרלוונטייםהפרטיםכלאתלמלאיש

המועלההחומרעלולכן,יוצריםזכויותחוקילכפופההספרייה.זרותממדינותבפסיקהמדוברכאשרבעיקר,המבוקשלחומרומדויקותמלאותהפניותעללהקפידיש

בידהנמצאשלאספרלרכושבבקשהלספרייהלפנותניתן.האוניברסיטהידי-עלנרכששלאעתכתבאומספרקטעהקורסלאתרלהעלותאין:הבאותהמגבלותחלות

.רשותקריאתחומרימעליםאנואין,כלליבאופן.לסריקהאישיעותקבינתייםולספק

reading)'קריאהרשימת'בשםרכיבבאמצעותיאורגןלקורסיםהמיועדהחומר list)ידיעלהקריאהרשימתעדכוןשלאפשרותקיימת.במודלהקורסבאתרשיופיע

leak@savion.huji.ac.il:ללאהלפנותמוזמניםהינכם.הוראהעוזרכגון,מטעמומיאועצמומרצה

ספרייתית-השאלה בין
שלוסטודנטיםסגלחבריבעבורעלותללאספרייתית-הביןההשאלהתכניתאתלשמחתנומאשרהאוניברסיטאותשללים"המנכפורום,שלישיתשנהמזה

לספקיכולנורבותפעמים.הקורונהמשברבתקופתבמיוחדהוכחחשיבותו.אליהןשהצטרפנוחדשותטכנולוגיותבזכותומהיריעילמאודהשירות.אוניברסיטאות

.דיגיטליבפורמטספרייתית-בןהשאלהבאמצעות,לקהלולאלצוותלאפיזיתנגישיםהיושלארלוונטייםחומרים

:הבאיםבקישוריםהספרייהאתרדרךנגישהשירות

בישראלהמוסדותמאחדומאמרספרשלהזמנהלטופסקישור

.והחברההרוחמדעיבספרייתספרייתית-ביןהשאלהמחלקתדרךלבצעישלאומיות-ביןהזמנות

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%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1
https://huji-il.libguides.com/copyrights/academic
https://libraries.huji.ac.il/form/2%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%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-law-library-recommendation-book-acquisition
mailto:leak@savion.huji.ac.il
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%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA-law-library-inter-library-loan-0
mailto:https://libraries.huji.ac.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D


אוספי ספרים אלקטרוניים

:שללאוספיםבמנויממשיכיםאנו,השנהגם

Edward Elgar Research HandbooksושלOxford Handbooks in Law Online–מסוגהספריםלכלגישהשמאפשראוסףזהHANDBOOKעלשמשויכים

.הספרייהקטלוגדרךנגישיםאלהבאוספיםכלוליםהספרים.השניםמכל(Law)משפטיםלנושאל"המוידי

,Cambridge:הבאיםלים"המושלאלקטרונייםספריםלאוספיבמנוייםממשיכיםאנו,בנוסף Brill, Springer, De Gruyter, Oxford Scholarship Online.

ספרים חדשים

שלרשימה.עתוכתביאוגדניםשלרביםועדכוניםהאלקטרוניובפורמטבדפוסכותריםמאותובעבריתבלועזיתפעמיחדברכשנרכשוהזוהשנהבמהלך

קישור.חדשיםספריםרכשלגביהסגלמחבריבקשות/המלצותלקבלנשמח.'חדשיםספרים'הספרייהבאתרחודשכללראותניתןחדשיםספרים
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אירועים  

בספריית משפטים" מרצים מפרסמים"

.  הספרייה שמחה לארח אירועים שונים בשיתוף עם גורמים שונים, כל שנה

The Cambridge Handbook of Privatization.: אלון הראל על ספרו החדש' פתחנו את השנה עם פרופ*

."זכויות אדם דיגיטליות"יובל שני על המאמר החדש שלו ' באפריל התקיימה הרצאה של פרופ5-ב*

.זומפגשיםסדרתבמסגרתהחדשיםפרסומיהםאתיציגונוספיםסגלחבריאםמאודנשמח

"זיכרון בסלון"

באפריל התקיים מפגש מרתק עם  26-ב

"  הזיכרון בסלון"במסגרת רוטראסתר ' גב

.  למשפטיםבשיתוף אגודת הסטודנטים 

מסיבת חנוכה

השנה זה  , אחרי ששנתיים לא הדלקנו יחד נרות חנוכה

.בנובמבר הדלקנו נר שלישי30-ב. קרה



משפטיהאקתון

באוגוסט5-4-בהתקייםהאירוע.השלטוןלאיכותהתנועהשלבארגוןמשפטהאקתוןלאירועהארץמכללמשפטיםסטודנטיםאירחההספרייה,השנייהבפעם

משלושהמשימהעלעבדוהסטודנטים.השופטיםחברבפניולהציגעמדהניירלכתובצריכיםהיועליהםנושאיםוקיבלנולצוותיםחולקוהסטודנטים.2022

!רבהבהצלחהעברהאירוע.ייעץשירותיהציעוהספרייהספרני.צוותכל5,000₪-בזכוצוותיםשני.למחרבבוקרשמונהועדצ"אחה

הצוותים מציגים את המשימות בפני צוות השופטים
צוות השופטים



השקת חדר ספרים נדירים

החליטההמשפחה.למשפטיםהפקולטהשלהשניהמחזורבוגריזוגידיעלשנאספובריטייםחוקספרישלנדיראוסףתרומתלגביפנייהקיבלנו,שעברהבשנה

ומכילספרייתנושלהתחתונהבקוצההנמצאנדיריםספריםחדרשלשדרוגבפרויקטלצאתהחלטנו,זופנייהבעקבות.שלנובספרייההואהאוסףשלשמקומו

.19-המאהועד16-הממאההחלנדיריםספרים450-כ

.הסגלוחברימשפחהבניבהשתתפותהחדרחנוכתטקסהתקייםבאפריל6-ב

.מהאוסףפריטיםשנישבועותכמהכלמציגיםאנו,לספרייההכניסהבקומת

.הספרייהבקטלוגאוסףלקישור

https://libraries.huji.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D


חשיןבבנייןבוגוסלבסקינינהש"עחדרחנוכת

בספרייתכספרניתעבדהנינה.ל"זבוגוסלבסקינינהש"עבאולםהפקולטהשלכוסיתהרמתהתקיימהבספטמבר18-ב

.2013בשנתעתבטרםלמותהעדשנהעשריםבמשךמשפטים

ספרות ולאחר מכן היא למדה. 1980במוסקבה ועלתה לארץ עם הוריה בשנת 1962נולדה בשנת בוגוסלבסקינינה 

שם עבדה כמעט עד יום '1993היא התחילה לעבוד בספריית הפקולטה למשפטים ב . ספרנות באוניברסיטה העברית

.2013-מותה ב

כל מי שפנה אליה ידע שיקבל שירות  . היא הייתה עובדת מסורה ביותר, ספרייתית-ובהשאלה ביןבקיטלוגנינה עסקה 

.מעבר לכל דמיון, מעולה

.מוסיקה ואהבה מאוד לנסוע בעולם, אמנות, נינה אהבה ספרות,בשעות הפנאי שלה

.היה נעים מאוד לשהות ולעבוד במחיצתה, "היה בסדר גמורהכל"תמיד , תמיד חייכה, בן אדם מסביר פניםהיתהנינה 

.יהי זכרה ברוך



.ואת השימוש שלכם בספרייהבקשות ורעיונות כדי לשפר את השירות, נשמח להערות

Law.library@mail.huji.ac.il

אחדשלמשפטיתבספרייהבעבודהרבניסיוןבעלת–שליסליהודית

וגםהייעץעלאחראיתיהודית.רזי'גבניוהגדוליםהדיןעורכיממשרדי

Judiths@savion.huji.ac.il:הסדרותאוסףעל

המדיהעלואחראית,בלועזיתספריםרכשמבצעת–בר'בוצאירינה

אתראתומתחזקתמעדכנתאירינה.הספרייהושיווקהחברתית

המדריכיםאתהספרניםשארעםיחדומפתחתהאינטרנט

irinabo@savion.huji.ac.il:האלקטרוניים

מטפלתדינה.מאודומקצועיתותיקהספרניתהיאדינה–זילברמןדינה

מעונייניםשאנופרויקטיםבכמהומעורבתותיזותהעתכתביבאוסף

dinaz@savion.huji.ac.il:לקדם

עלהאחראיתספרנית.ישראללמחשבתדוקטור–שרוןאביטלר"ד

העבריהמשפטשלהאוסף

:הספרייהמנהלת–גורנשטייןלובהר"ד

lubag@savion.huji.ac.il

בשנתשזכתהמאודומוערכתותיקהספרנית–קלייןרבקה

עוסקתרבקה.האוניברסיטהשלהמצטייןהעובדבפרסף"תש

rivkal@savion.huji.ac.il:וקטלוגהספרייהאוסףבפיתוח

.ספרייתית-ביןוהשאלההשאלהמחלקתמנהלת–קיפניסלאה

:הספרייהבתוךומזמינהנוחהלאווירהדואגתלאה

leak@savion.huji.ac.il

ומחשובבעבריתהאוסףפיתוחעלאחראי–זבנטורסקו'פרנצ

.הלאומיתבספרייהרבותשניםבמשךעבדסקו'פרנצ.הספרייה

:רבותבשפותושולטשוניםבתחומיםרבידעבעל

francescoz@savion.huji.ac.il  כל אנשי הצוות נותנים שירותי ייעץ פרונטלי וייעץ

מדיה  , ל"דוא, זום)באמצעות אמצעים אלקטרוניים 

וגם נתנו ונותנים הדרכות על  ( ייעץ טלפוני, חברתית

.הספרייה ועל שימוש במאגרי המידע

!אנו לשירותכם. שנה טובה מצוות הספרייה
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