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דבר מנהלת הספרייה

,רבשלום

.סגל'גברנרדשםעלמשפטיםספרייתשלהשניהידיעוןלפניכם

נוכחותשלתחושהלתתוהשתדלנומרחוקשירותלתתהתגייסנו.לנווגם,לכולםמאודמאתגרתהייתהא"תשפשנת

.דיגיטלייםאוספיםכגון,מיוחדיםפרויקטיםבקידוםהתרכזנו.לסטודנטיםבמיוחד,הספרייהמשתמשילכלותמיכה

קיימנו.הסגלחבריבקשתלפיבודדיםספריםרכישתלצד,חדשיםומאגריםאוספיםמספרברכישתאוספנואתחידשנו

הולכותמגבלותלמרות.בפקולטהמיוחדותלימודכניותוותסמינריםבמסגרתוקבוצתיותאישיותהדרכותעשרות

.בספרייהאירועיםמספרלקייםהצלחנו,יומיתברמהכמעטומשתנות

בכלמלאשירותלתתערוכיםאנחנו.ושגרתיתפשוטהלהיותצפויהלאהיאגם,לטובהעלינוהבאהב"תשפשנת

.שיותרכמהפתוחהתישארשדלתנוומקוויםוירטואלייםוגםפיסייםגם,הערוצים

.הספרייהשלשוניםפעולהבענפיסגלחברישלהפעולהשיתוףאתמאודמעריכים

.בטוחהושגרהשלווה,בריאותשנתלכולםמאחלים

!בספרייהלראותכםמצפים

גורנשטייןלובהר"ד



עדכונים–אתר הספרייה 

במשפטיםתזותאוסףלקישור.1

טיוב-יוערוץלקישור.2

חדשיםמדריכיםלקישור.3

https://libraries.huji.ac.il/law
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81269907930003701
https://www.youtube.com/channel/UC2eeL7Au1knD1yNc6bYynQw
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


מדריכים חדשיםטיוב  -ערוץ יו

.הספרייה הגבירה את שירותיה מרחוק, בעקבות הגבלות הקורונה ואיסור לתת ייעץ פרונטלי וגישה לספרייה בתקופות הסגרים

סרטוניםמוסיפההיאבוהספרייהשלטיוב-יוערוץפתחהיהודית

לפיפסיקהאזכור:כגון,הסטודנטיםלטובתשוניםבנושאיםקצרים

.ועודב"בארהחקיקההליך,וקנדהאוסטרליה,ב"ארהשלהבלובוק

.מדריךמתלווהמהסרטוניםלחלק

בחרנו."במשפטומחקרכתיבה"בקורס'אשנהלתלמידינושאיניסיונימדריךהעלינו

היאהמדריךמטרת.חסדהמתת–שנהמדיעצמועלשחוזרהמועדפיםהנושאיםבאחד

אם.התחלהכנקודתבתחוםבסיסייםופסיקהלחקיקה,לספרותהפניותלסטודנטלתת

.פופולארייםנושאיםלעודהמדריכיםאתנרחיבאז,יעזורהזהמהסוגמדריך

שלבקשתןלפישהוכןWESTLAWבמאגרפטנטיםחיפושהואנוסףחדשמדריך

.ומתמטיקהמחשבלמדעיוהספרייההרמןש"עלמדעיםהספרייה

https://www.youtube.com/channel/UC2eeL7Au1knD1yNc6bYynQw
https://huji-il.libguides.com/law_heb
https://www.youtube.com/channel/UC2eeL7Au1knD1yNc6bYynQw
https://huji-il.libguides.com/themes/euthanasia_israel
https://huji-il.libguides.com/westlaw_patents


תכנית הדרכות
בסמינריםהדרכות

.המרציםבקשתלפי,בסמינריםייעודיותהדרכותבמתןנמשיךב"תשפבשנתגם

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

.שלכםז"ללועצמנואתולהתאיםהבקשותכלעל

"במשפטומחקרכתיבה"קורס

באופןספרייה.שלהםהראשוניםהלמידהבשלביסטודנטיםשלהמחקריתהיכולתאתלעצבשמטרתוהפקולטהשלדגלקורסהוא"במשפטומחקרכתיבה"קורס

אחת:קבוצתיותהדרכותשלסדרותשתיערכנוא"תשפבשנת.הקורסבהוראתהשתתפותנואופןאתלשפרמנסיםאנחנופעםוכל,זהבקורספעילחלקלוקחתמסורתי

שהשנההיההחידוש.עבורםהנוחבמועדלהשתתף'אשנהתלמידילכללתתמנתעל,הדרכותמספרכללהסדרהכל.והשוואתיזרבמשפטוהשנייהישראליבמשפט–

.אלההדרכותשלההנגשהצורתאתעודלשפרשנוכלובטוחהלקחיםהפקנו,מסטודנטיםמשובקיבלנו.הקורסמתוכניתנפרדבלתיחלקוהיווחובההיואלההדרכות

שהדרכותהיהנוסףיתרון.קבוצתיותבהדרכותשהשתתפולאחרבקורסהשנתיתהעבודהלכתיבתהסטודנטיםבמוכנותמאודגדולשיפורשראינולצייןחשובאבל

בהדרכותהסטודנטיםאתפגשנוכאשר.יותרמאוחרבהדרכהלצפותיכלוקיומהבמועדבהדרכהלהשתתףהצליחושלאסטודנטיםשגםכך,והוקלטובזוםהתקיימו

.מאודיעילעזרחומרבהןומצאוקבוצתיותהדרכותשלומצגותלהקלטותחזרושהםלשמועשמחנו,זוםבאמצעותהשנהקיימנואותןשגםאישיות

ZOOMבאמצעותאישיותהדרכות

מקיימת,יעץספרנית,שליסליהודית'גב.פרונטליייעץגםלקבלהיהניתןשבהןבתקופותגםZOOMבאמצעותוייעץהדרכותמנגישההספרייה,הקורונהפרוץמאז

דרךאוjudiths@savion.huji.ac.ilישירבמיילליהודיתלפנותניתן.סגללחבריוגם,ותאריםהשכבותמכלהסטודנטיםלכללהאישיותההדרכותאתרצוףבאופן

law.library@mail.huji.ac.ilהספרייהשלהמייל

mailto:lubag@savion.huji.ac.il
mailto:judiths@savion.huji.ac.il
mailto:law.library@mail.huji.ac.il


רכש ספרייתי

מאגרים חדשים

:הבאיםהמאגריםאתרכשנוהשנה

Makingמסדרתמאגריםשני1. of Modern LawשלGale:Making of Modern Law: Foreign, Comparative and International law, אתוגם1600-1926

Making:המאגר of Modern Law: Foreign Primary Sources, 1600-1970.

שישמשומקוויםאנוו,באוניברסיטההמחקרענפיבכלומתרחביםההולכים,הדיגיטלייםהרוחמדעיבשיטותבמחקריםעשירהמחקריתיתתשתמהוויםאלהמאגרים

.הפקולטהחוקריאת

Alהמאגר.2 Manhalערב,מרוקו,יריה'אלג:כגוןמוסלמיותבארצותמתפרסםבמאגרהתוכן.הערבילעולםהקשורתוכןשלבתחוםביותרהגדולהמאגרהינו

בעיקרחומרמכילהמאגר.(ועודתזות,עתכתבתי,ספרים)כותרים8,000-למעלמכילזהמאגר,משפטיםבתחום.ב"וארהדנמרקכגוןמערביתבארצותוגםהסעודית

.לרכישהניתניםאלקטרונייםספרים.וצרפתיתאנגלית,בערבית

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbsearch?query=any,contains,MAKING%20MODERN%20LAW&tab=jsearch_slot&vid=972HUJI_V1&offset=0&databases=any,MAKING%20MODERN%20LAW
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbfulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61305254800003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,MAKING%20MODERN%20LAW&offset=0&databases=any,MAKING%20MODERN%20LAW
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbfulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61305254770003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,MAKING%20MODERN%20LAW&offset=0&databases=any,MAKING%20MODERN%20LAW
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbsearch?query=any,contains,AL%20MANHAL&tab=jsearch_slot&vid=972HUJI_V1&offset=0&databases=any,AL%20MANHAL


אוספי ספרים אלקטרוניים

:לים"מומשנימחקרספרישלאוספיםשנילרכושהצלחנוהשנה

Edward Elgar Research Handbooks .2021שנתסוףעדלאורשיצאוספריםמספרועודלאוריצאושכברספרים48מכילהאוסף–2020-2021

Oxford Handbooks in Law Online–מסוגהספריםלכלגישהשמאפשראוסףזהHANDBOOKמשפטיםלנושאל"המוידיעלשמשויכים(LAW)השניםמכל.

.הספרייהקטלוגדרךנגישיםאלהבאוספיםהכלוליםהספרים.ספרים64כוללהאוסף

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

ספרים חדשים

שלרשימה.עתוכתביאוגדניםשלרביםועדכוניםהאלקטרוניובפורמטבדפוסכותריםמאותובעבריתבלועזיתפעמיחדברכשנרכשוהזוהשנהבמהלך

.אלקטרונייםספריםיותרלהזמיןמאמציםעושיםאנו,המצבבעקבות.'חדשיםספרים'הספרייהבאתרחודשכללראותניתןחדשיםספרים

:הספרייהאוסףפיתוחעלהאחראית,לרבקהלפנותניתןרכשלבקשות.לטופסקישור.חדשיםספריםרכשלגביהסגלמחבריבקשות/המלצותלקבלנשמח

rivkak@savion.huji.ac.il

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:rivkak@savion.huji.ac.il
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21303733490003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Employment%20and%20private%20international%20law&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21299688280003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21298906950003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,law&facet=searchcreationdate,include,2021%7C,%7C2021&facet=library,include,972HUJI_LW1&facet=rtype,include,books&offset=30
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21299127620003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,law&facet=searchcreationdate,include,2021%7C,%7C2021&facet=rtype,include,books&facet=library,include,972HUJI_LW1&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21294840840003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%94%D7%9F&sortby=date&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21303263280003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%D7%95&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA21294844800003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,vold%27s%20theoretical%20criminalogy&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,4557454416&offset=0


אוספים מיוחדים

:מיוחדיםאוספיםשלושההספרייהלקטלוגהעלינו,האחרונההשנהבמהלך

חשיןמישאללשופטהקדשותאוסף

הספריםשלוהמיוןהעיוןבמהלך.(2015-1936)חשיןמישאלהעליוןהמשפטביתהשופטשלספריםשלהתרוממשפטיםספרייתקיבלה2019בשנת

הוחלט.וההוקרהההערכהלאותחשיןלשופטהספריםמסירתבעתכנראהנכתבוההקדשות.הספריםמחברישלידםבכתברבותהקדשותנתגלו

BOOKSבשםדיגיטליכאוסףאותןולשמרההקדשותאתלסרוק INSCRIPTIONS.רקלאומציגהאוניברסיטאיהקטלוגמשתמשילכלנגישהאוסף

.נמצאובהןהספריםעלמידעגםאלא,עצמןההקדשותאת

מנדלסוןמין'בנגשלארכיון

הויקטימולוגיהתורתאתוהפיץיסד,הפליליבתחוםשפעל(ירושלים1999–בוקרשט1900)ל"זמנדלסוןד"עושלשמועלקרוימנדלסוןבנימיןארכיון

לפני.התפוררותובשלבימסודרלאבמצבשנה15-כלפניבאוניברסיטהרומניהלמרכזהגיעהארכיון.ימיוסוףועד1936השניםביןכולוובעולםבארץ

.בתחוםחוקריםשללרשותםבשלמותוהאוסףאתלהנגישכדי,וסריקהארגון,סידור,מיוןלצורךמשפטיםלספרייתהאוסףהושאל,חודשים10-כ

וולפסוןבנייןשלוגלויותבוליםאוסף

זהאוסף.למשפטיםהספרייהשוכנת1969מאזבווולפסוןבבנייןרקהמתמקדבאוסףשמדוברבכךמיוחד(מדליותושתי)ובוליםגלויותשלזהאוסף

בישראלאקדמיותספריותמאודמעטיש.קטלוג,יוצריםזכויותבדיקת,פריטיםאיסוף:אוסףבנייתשלבילכלשדאגוואירינהיהודיתשליוזמההינו

וניתןשנבנהאוסףשהואזהאוסףשלנוספתייחודיותובכךשנתרמוסגוריםבאוספיםמדוברהמקריםברוב.ובוליםגלויותשלבאוספיםהמחזיקות

.בעתידגםנוספיםרלוונטייםפריטיםאליולהוסיף

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81294658320003701
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81297036260003701
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81297036350003701


שיפוץ חדר ספרים נדירים

המשפחה.למשפטיםהפקולטהשלהשניהמחזורבוגריזוגידיעלשנאספובריטייםחוקספרישלנדיראוסףתרומתלגביפנייהקיבלנוחודשיםמספרלפני

ספרייתנושלהתחתונהבקוצההנמצאנדיריםספריםחדרשלשדרוגבפרויקטלצאתהחלטנו,זופנייהבעקבות.שלנובספרייההואהאוסףשלשמקומוהחליטה

האוסףאתבהתרגשותונקלוטהפרויקטאתלסייםנוכלב"תשפשנתשלהראשוןשברבעוןמקווים.19-המאהועד16-הממאההחלנדיריםספרים450כומכיל

.הזהוהיוקרתיהחדש

.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


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
mailto: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


אירועים  

משפטיםבספריית"מפרסמיםמרצים"

.שוניםגורמיםעםבשיתוףשוניםאירועיםלארחשמחההספרייה,שנהכל

מיכאיל'לפרופמאודמודיםאנו."הפקולטהסגלחברימאתהמדףעלחדש":מפגשיםסדרתבמסגרתראשוןמפגשהראשונהבפעםקיימנו2021ביוני23-ב

A:החדשסיפרואתשהציגהראשוןשהיהקרייני Multicultural Entrapment: Religion and State the Palestinian-Arabs in Israel.

במפגש.המרציםשלהמחקרתחומיאתמקרובשיכירומנתעלפורמליתבלתיבאווירהסגלחבריעםהסטודנטיםאתלהפגישהואזומפגשיםסדרתשלהרעיון

.רבותשאלותושאלובשיחהרבענייןגילוסטודנטיםהראשון

.זומפגשיםסדרתבמסגרתהחדשיםפרסומיהםאתיציגונוספיםסגלחבריאםמאודנשמח



משפטיהאקתון

20-19-בהתקייםהאירוע.השלטוןלאיכותהתנועהשלבארגוןמשפטהאקתוןלאירועהארץמכללמשפטיםסטודנטיםאירחההספרייה,הראשונהבפעם

עמדהניירלכתובצריכיםהיועליהםנושאיםוקיבלנולצוותיםחולקוהסטודנטים.בלבדסטודנטים50-להוגבלהאירוע,הקורונהמגבלותעקב.2021באוגוסט

הציעוהספרייהספרני.5,000₪-בזכההזוכההצוות.למחרבבוקרשמונהועדצ"אחהמחמשהמשימהעלעבדוהסטודנטים.השופטיםחברבפניולהציג

!רבהבהצלחהעברהאירוע.ייעץשירותי

הצוותים מציגים את המשימות בפני צוות השופטים
צוות השופטים



מצטייניםעובדיםטקס

.ף"תשלשנתהספריותרשותמטעםמצטייןעובדבפרסשזכתהשלנוברבקהגאיםאנו.העבריתהאוניברסיטהשלמצטייניםעובדיםטקסהתקיים2021ביולי6-ב



.בספרייההשימוש שלכם ואת השירותבקשות ורעיונות כדי לשפר את , נשמח להערות

Law.library@mail.huji.ac.il

והצטרפהשניםכחמשלפניב"מארהעלתהיהודית–שליסליהודית

בעבודהרבניסיוןבעלתהיא.שניםכארבעלפניהספרייהלצוות

.רזי'גבניוהגדוליםהדיןעורכיממשרדיאחדשלמשפטיתבספרייה

:הסדרותאוסףעלוגםהייעץעלאחראיתיהודית

Judiths@savion.huji.ac.il

.שניםוחציכארבעלפניהספרייהלצוותהצטרפה–בר'בוצאירינה

החברתיתהמדיהעלואחראית,בלועזיתספריםרכשמבצעתאירינה

האינטרנטאתראתומתחזקתמעדכנתאירינה.הספריהושיווק

:האלקטרונייםהמדריכיםאתהספרניםשארעםיחדומפתחת

irinabo@savion.huji.ac.il

ותיקהספרנית.שנתייםלפניהספרייהלצוותהצטרפה–זילברמןדינה

בכמהומעורבתותיזותהעתכתביבאוסףמטפלתדינה.מאודומקצועית

dinaz@savion.huji.ac.il:לקדםמעונייניםשאנופרויקטים

: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

,  ל"דוא, זום)באמצעות אמצעים אלקטרוניים 

וגם נתנו ונותנים  ( ייעץ טלפוני, מדיה חברתית

.הדרכות על הספרייה ועל שימוש במאגרי המידע

!אנו לשירותכם. שנה טובה מצוות הספרייה

mailto:Law.library@mail.huji.ac.il
mailto:Judiths@savion.huji.ac.il
mailto:irinabo@savion.huji.ac.il
mailto:dinaz@savion.huji.ac.il
mailto:lubag@savion.huji.ac.il
mailto:rivkal@savion.huji.ac.il
mailto:leak@savion.huji.ac.il
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