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 דבר מנהלת הספרייה

 

 שלום רב, 

פניכם הידיעון הראשון של ספריית  ל

 משפטים על שם ברנרד ג' סגל.  

ברצוני לשתף אתכם בתהליך עריכת  

הידיעון. הרעיון עלה כשעוד היינו בשגרה  

הרגילה, וחשבנו לנכון לשתף אתכם ולהציג  

את מגוון העשייה בספרייה בשנים   כזבמרו

 האחרונות בכלל, ובשנה האחרונה בפרט.  

כל חברי צוות הספרייה השתתפו בעריכת  

הידיעון ותרמו מניסיונם בתחומי האחריות  

 שלהם.  

ו כולם, נקלענו לשגרה אחרת,  מ ואז..., כ

טרופה ומוזרה, שנכון לעכשיו, אין צפי  

 לסיומה.  

עכבה, והיינו צריכים להתאים את התכנים למצב  התזאת הסיבה שהוצאת הידיעון 

 הנוכחי.  

המסר העיקרי של הידיעון הוא שאנחנו, צוות הספרייה, כאן בשביל חברי הסגל  

והסטודנטים של הפקולטה למשפטים, גם מרחוק וגם מקרוב במסגרת האפשר, נמשיך  

 ה  לשרת את צרכי המחקר וההוראה ונשמח לכל שיתוף פעולה אפשרי עם הפקולט

 על מנת להרחיב את שירותנו ולהיטיב לכם בכל דבר ועניין.  

ברצוני להודות לצוות הספרייה על כתיבת הפרקים של הידיעון, ובמיוחד להודות  

 על עריכת התוכן ועיצוב הידיעון.  לאירינה בוצ'בר

 

 מקווה לפגוש את כולכם בספרייה שלנו! מאחלת לכולכם בריאות טובה ו

 ד"ר לובה גורנשטיין 



 

 ירו את צוות הספרייה הכ 

 

 lubag@savion.huji.ac.ilמנהלת הספרייה  –  ד"ר לובה גורנשטיין

ספרנית ותיקה ומוערכת מאוד שזכתה השנה בפרס העובד המצטיין של האוניברסיטה.  – רבקה קליין

 rivkakl@savion.huji.ac.ilרבקה עוסקת בפיתוח אוסף הספרייה וקטלוג. 

ספרייתית. לאה דואגת לאווירה נוחה ומזמינה בתוך -שאלה והשאלה ביןמנהלת מחלקת ה  -לאה קיפניס

 leak@savion.huji.ac.il. הספרייה

על פיתוח אוסף בעברית ומחשוב בספרייה. פרנצ'סקו עבד במשך שנים  ראיאח –פרנצ'סקו זנבטור

  רבות בספרייה  הלאומית. בעל ידע רב בתחומים שונים ושולט בשפות רבות. 

oz@savion.huji.ac.ilfrancesc 

ש שנים. היא בעלת ע שנים והצטרפה לצוות לפני שלורביהודית עלתה מארה"ב לפני כא –יהודית שליסל

אחראית יהודית ניסיון רב בעבודה בספרייה משפטית של אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בניו ג'רזי. 

   ac.iljudiths@savion.huji.על היעץ וגם על אוסף הסדרות בספרייה.

מבצעת רכש ספרים בלועזית, היא הצטרפה לצוות הספרייה לפני כשלוש וחצי שנים.  –ר בוצ'ב נהאירי

ואחראית על מדיה חברתית ושיווק הספרייה. אירינה מעדכנת ומתחזקת את אתר האינטרנט ומפתחת 

 irinabo@savion.huji.ac.ilביחד עם שאר הספרנים את  המדריכים האלקטרוניים. 

הצטרפה לצוות הספרייה לפני שנה. ספרנית ותיקה ומקצועית מאוד. דינה מטפלת  –ה זילברמןדינ

 .ildinaz@savion.huji.acבאוסף כתבי העת ותיזות ומעורבת בכמה פרוייקטים שאנו מעוניינים לקדם

 

יה חברתית, כל אנשי הצוות נותנים שירותי ייעץ פרונטלי וייעץ באמצעות אמצעים אלקטרוניים )דוא"ל, מד

 ייעץ טלפוני( וגם נתנו ונותנים הדרכות על הספרייה ועל שימוש במאגרי המידע. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

mailto:lubag@savion.huji.ac.il
mailto:rivkakl@savion.huji.ac.il
mailto:leak@savion.huji.ac.il
mailto:francescoz@savion.huji.ac.il
mailto:judiths@savion.huji.ac.il
mailto:irinabo@savion.huji.ac.il
mailto:.%20%20dinaz@savion.huji.ac.il


 

 אתר הספרייה 

, שהושק בתחילת שנת הלימודים תש"ף מנגיש תכנים רלוונטיים לכלל ל הספרייהש האתר החדש

וח וזמין. מאגרים שימושיים ביותר ואתרים משפטיים שונים בעברית ובאנגלית ניתן המשתמשים באופן נ

בדף הבית. צוות הספרייה עובד על פיתוחם של מדריכים  מאגרים שימושיים''הקישור: למצוא באמצעות 

' תוכלו למצוא מידע על מדריכיםתחת הקטגוריה 'באנגלית בנושאים שונים. אלקטרוניים בעברית ו

ORCID  הפתוחהגישה הועל . 

 

https://libraries.huji.ac.il/law
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 משפט עברי ל   אוסף המכון

בתחילת השנה, שולב אוסף הספרים של המכון למשפטי עברי באוסף הספרייה למשפטים. מטעמי מקום 

כלל דילול של ספרים שלא  אשך כחצי שנה, הונמפיזי, הוא הועבר לשני אזורים בספרייה. תהליך ההכנה 

פריות אחרות באוניברסיטה או נתרמו היוו חלק מליבת המשפט העברי. ספרים אלה נקלטו בס

 לסטודנטים במידה והיו עותקים בספרייה אחרת.

לצורך ההעברה, נעשו שיפוצים במקומות המיועדים בספרייה והאוסף זכה לאכסניה מכובדת מאוד. 

לא היה סוף פסוק של התהליך: ספרנית בעלת ידע בתחום היהדות שקדה על בדיקה  זיהמעבר הפי

של האוסף. כמו כן, שונה סטטוס ההשאלה של הספרים המתאימים, והם כיום ניתנים והשלמת קיטלוגו 

בנוסף, נמשך פיתוח האוסף והספרייה רוכשת להשאלה לשבעה ימים, כמו ספרי אוסף הספרייה כולה. 

 בתחום.ם ספרים חדשי

 האוסף ממוקם בשני מרחבים בספרייה:

 ת. -ב, ד, כ-אאותיות  –הקומה העליונה )אולם 'השמורים' לשעבר( 

 י-אותיות ג, ה –קומת הביניים 

 .2020בינואר  6-ב מהחנוכת האוסף של המכון למשפט העברי התקיי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תכנית הדרכות 

 הדרכה בהפסקה 

מאגרים  טרתה לקיים הדרכות של כחצי שעה על מגווןפסקה' שמהשנה יצרנו תכנית בשם 'הדרכה בה

,  LegalTracם ולמתקדמים, הפלטפורמה החדשה של למתחילי Westlaw-ו Lexis Advanceונושאים: 

, עבודה עם קטלוג הספרייה, Lexis Advance -ב Shepard’sחיפוש מאמרים ב'מפתח חיפה', מה זה 

  Proquest Criminal Justice -ו Criminal Justice Abstracts -ו F1000תוכנה לניהול ביבליוגרפי 

 לתלמידי קרימינולוגיה. 

בחדר 'דבורה' בקומה התחתונה בספרייה בזמן ההפסקות כדי לאפשר לכל מי המפגשים התקיימו 

 שמעוניין/ת להגיע. ההדרכות זכו לעניין בקרב הסטודנטים ולנוכחות מרשימה. 

יות אותה עם התקיימה בסמסטר ב' השנה. מקווים להח רונה ולאהתכנית הופסקה בגלל משבר הקו

 חזרה לשגרה.

 

 הדרכות בסמינרים 

סמינרים.  12-. בסמסטר א' העברנו הדרכות ממוקדות לסמינריםקיימנו הדרכות מתואמות לכמדי שנה, 

 סמינרים.   9ל  ZOOMבסמסטר ב' התקיימו הדרכות באמצעות 

ת ה ג' ומעלה דרכים לחיפוש חומר עבור העבודונטים משנמטרת הדרכות אלו להציג בפני הסטוד

יב הנושאים הספציפיים של העבודות של הסמינריוניות שלהם. אנחנו בונים את ההדרכות סב

ענון בחיפוש בקטלוג וב'מפתח חיפה'. לאחר מכן יהסטודנטים, מתחילים בהכרת אתר הספרייה ור 

 -ל ארה"ב וארצות אחרות בקה ופסיקה שש חקייפו, חLegalTrac -עוברים לחיפוש מאמרים בלועזית ב

Lexis Advance ו-Westlawרי מידע מתאימים לנושאים שונים.. בנוסף, אנו מראים אתרים ומאג 

את ההדרכה בקורסים שלהם.  ביקשותכנית ההדרכות בסמינרים קיבלה משוב חיובי מאוד מהמרצים ש

רוצים שונים שיתאפשרו לנו במגבלות אמצעות ע בכוונתנו להמשיך את התכנית בשנת הלימודים הבאה ב

 הקיימות. 

 

 ולוגיה ותכנית של צמרת משטרהאוריינטציה לתלמידי שנה א' במשפטים ובקרימינ

מדי שנה, בשבוע שקודם לפתיחת שנת הלימודים, תלמידים חדשים בפקולטה למשפטים ובמכון 

יקור של כחצי שעה ך במהלבטה. ידי הפקול-לקרימינולוגיה משתתפים באוריינטציה המאורגנת על

 ין קומותיה על מנת להכיר בספרייה, מקבלים הסטודנטים הסבר כללי על הספרייה ושירותיה ומסיירים ב



 

 של אוספים עיקריים.את האזורים השונים ומיקומם 

 , כמו כן כלל תלמידי המכון לקרימינולוגיה הן בתואר הראשון והן בתוארתלמידי תכנית 'צמרת המשטרה'

הדרכות על חיפוש בקטלוג ובמאגרים הרלוונטיים לתכנית הלימודים. בנוסף, למדו תלמידי  בלוקי השני

באמצעותה נוח לנהל ביבליוגרפיה בסגנון  ’F1000‘נית להשתמש בתכנת ניהול הביבליוגרפיה התכ

 המקובל במדעי החברה.  APA-הציטוט של ה

 

 ZOOMהדרכות אישיות באמצעות  

ב' יהודית שליסל החלה להעביר לסטודנטים את ההדרכות גרנית היעץ רונה, ספעם פרוץ משבר הקו

ההדרכות מועברות על פי בקשות שמופנות אליה במייל. השתמשנו . ZOOMהאישיות באמצעות תכנת 

כתיבה 'בתכנית זו השנה גם על מנת לתמוך בתלמידי שנה א' המגישים את העבודה השנתית בקורס 

שניתנו בתוך הספרייה בשבועיים לפני הגשת העבודה.  האישיותהדרכות ל כתחליף, 'ומחקר במשפט 

 אר חברי צוות הספרייה וקיבלו מענה מפורט ונוח.סטודנטים רבים פנו ליהודית ולש

במתן הדרכות אישיות וקבוצתיות בשנת הלימודים הבאה, לכלל  ZOOMכנת וברצוננו לאמץ את ת

 .'כתיבה ומחקר במשפט 'הקורס במסגרת  תלמידי הפקולטה, ובמיוחד לתלמידי שנה א'



 

 העברת ידע בצוות הספרייה 

הספרייה על ספריית משפטים יזמה הדרכות לצוות 

נושאים שונים, עדכונים במאגרי המידע, מציאת 

חקיקה שונה במאגרים וזאת כדי שנוכל לענות על צרכי 

למידה ומחקר של הסטודנטים ושל הסגל. בשנים 

וגיות רבות ואנו ות טכנולהאחרונות ישנן התפתחוי

מחוייבים להתעדכן ולעדכן את באי הספרייה 

 ומשתמשיה.

 

 רכש ספרייתי 

 אלקטרוניים  ספריםחבילות 

 יםבשנים האחרונות ספריית משפטים משתתפת ברכישת גישה לאוספי הספרים האלקטרוניים של מו"ל

גישה  ושם לרכיכיממשאנו שנה הגם מובילים העוסקים בהוצאת ספרים בתחומי משפטים וקרימינולוגיה. 

ים הכלולים במהלך השנה אנו מקבלים גישה לכל הספר : Oxford Upלכל אוסף הספרים של המו"ל 

(, ובסוף השנה אנו  2020באוסף תמורת סכום מסוים )כולל ספרים חדשים היוצאים לאור בשנת 

מספר צעת על סמך מחליטים אילו ספרים ירכשו לאוסף הספרייה. בחירת הספרים לרכש קבוע מבו

ת ספרים רכשנו חביל, Hartחדשים של המו"ל הביקוש בספרים ההשנה, לאור טריונים מקצועיים. קרי

באים: ה של המו"ליםספרים חבילות גישה לבנוסף לאוסף ספרים זה, רכשנו . 2020אלקטרוניים של 

Brill, De Gruyter, Cambridge, Springerח מאוד פעולה מוצל . רכישות אלה אפשריות בגלל שיתוף

בין לספריית הר הצופים למדעי הרוח ל ין הספריות במסגרת רשות הספריות, בעיקר בין ספרייתנוב

 והחברה.

 

Matthew Bender 

. חלק מהספרים רכשנו LEXISכותרים אלקטרוניים של מו"ל זה במאגר  1800-השנה רכשנו מעל ל

 ון:ובאוגדנים. רשימה זו כוללת כותרים כגבעבר בדפוס 

Powell on Real Property, McGrady on Social Media, International Copyright Practice, 

Benedict on Admiralty & Law. 

 .  של הספרים הבא ישנן הנחיות גישה לאוסף ולרשימה המלאה בקישור 

 

https://huji-il.libguides.com/legalsites/bendercollection


 

 

HeinOnline 

 חדשים:המאגרים ה-תתנוספו אגר זה מב

Religion and The Law, Intellectual Property Law Collection, The American Law Institute 

Library, HeinOnline’s Criminal Justice & Criminology, HeinOnline U.S. Presidential 

Impeachment Library 

רת התאמת הספרייה לסביבה אלקטרונית, תדפיסים שרכשנו בדפוס יהיו זמינים מעתה רק במסג

 בפורמט אלקטרוני. 

 

Wolters Kluwer 

 שבעת הכותרים הבאים זמינים אלקטרונית:

Foreign Commerce and the Antitrust, Farnswort on Contracts, Fundamentals of 

Securities Regulation, Sexual Harassment in the Workplace: Law and Practice, 

Wigmore on Evidence, The international Encyclopedia of Law: Constitution and Law, 

Environmental Law: The International Encyclopedia of Law.     

 

 ספרים חדשים 

חד פעמי בלועזית ובעברית  במהלך השנה הזו נרכשו ברכש

אלקטרוני ועדכונים רבים של פורמט הדפוס ובבמאות כותרים 

רשימה של ספרים חדשים ניתן לראות אוגדנים וכתבי עת. 

בעקבות המצב, אנו עושים ספרים חדשים'. באתר הספרייה '

 ספרים אלקטרוניים.  יותר  מאמצים להזמין

רכש ספרים נשמח לקבל המלצות/בקשות מחברי הסגל לגבי 

  קישור לטופס.  .חדשים
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 פים מיוחדים אוס 

 טיפול בספרייה של השופט מישאל חשין ז"ל 

הספרייה קיבלה תרומה נדיבה ממשפחת השופט  2019בשנת 

אוסף ספרים בנושאי המשפט השונים. רוב  – מישאל חשין ז"ל

ם נקלטו באוסף הספרייה, וחלקם הועבר לספריות הספרי

אוניברסיטאיות אחרות. במהלך הטיפול בספרים נתגלו בחלקם 

בי הקדשה מיוחדים )ממחברים ומו"לים שונים( אשר צורפו מכת

 לעותקים של הספרים שניתנו לשופט חשין לאות הוקרה. 

 

 

 

 

 

 

 ייה הספר רסומים של פרופ' יהושע וייסמן ז"ל מתוך אוספיתצוגת הפ

, קיימנו תערוכה של 2020בינואר  14-לרגל ערב עיון לזכרו של פרופ' יהושע וייסמן ז"ל שהתקיים ב

 כתביו. 

 

 



 

 תרומת ספרים לספרייה ממרצי הפקולטה 

את ההזדמנות כדי לרגל השיפוצים שמתקיימים בפקולטה, מרצים נתבקשו לפנות את חדריהם וניצלו 

הם יותר. ביניהם, פרופ' תומר ברודי שתרם לנו מספר רב של  צים ללתרום לספרייה ספרים שלא נחו

 שפט הבינלאומי.ספרים עדכניים וכמעט חדשים בעיקר בתחום המ

 

 טיפול ברשימות קריאה לקורסים 

 עבור אתר הקורס. סריקת חומרי הקריאה המופיעים בסילבוס בספריית הפקולטה עוזרת במידת הצורך 

 .בקשה לסריקת חומר עבור קורס :בטופסנטיים פרטים הרלוויש למלא את כל ה

שר מדובר בפסיקה ממדינות זרות. להקפיד על הפניות מלאות ומדויקות לחומר המבוקש, בעיקר כאיש 

מגבלות הבאות: אין להעלות ה, ולכן על החומר המועלה חלות חוקי זכויות יוצריםהספרייה כפופה ל

פרייה בבקשה ידי האוניברסיטה. ניתן לפנות לס-ר או כתב עת שלא נרכש עללאתר הקורס קטע מספ

שלא נמצא בידה ולספק בינתיים עותק אישי לסריקה. באופן כללי, אין אנו מעלים חומרי  ש ספר לרכו

 קריאת רשות.

( שיופיע באתר reading list) 'רשימת קריאה'ומר המיועד לקורסים יאורגן באמצעות רכיב בשם הח

עמו, כגון עוזר ה עצמו או מי מט דכון רשימת הקריאה על ידי מרצהקורס במודל. קיימת אפשרות של ע 

 הוראה. נשמח לסייע בתהליך למי שמעוניין.

כדאי  ) העברה לאוסף השמורים הסריקה או  בעקבות המצב, אנו ממליצים להיערך מראש עם בקשות

 לקחת בחשבון את אפשרות הסגר וחוסר יכולת שלנו להגיע לחומר המודפס(.  

 

 ספרייתית -ן השאלה בי 

-מזה שנה שלישית, פורום המנכ"לים של האוניברסיטאות מאשר לשמחתנו את תכנית ההשאלה הבין

ות. השירות מאוד יעיל ומהיר בזכות חברי סגל וסטודנטים של אוניברסיטאבעבור  ללא עלותספרייתית 

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

 טלי.ספרייתית בפורמט דיגי

 בקישורים הבאים: השירות נגיש דרך אתר הספרייה

 דות בישראלסקישור לטופס הזמנה של ספר ומאמר מאחד המו

  הרוח והחברה. ספרייתית בספריית מדעי-שאלה ביןלאומיות יש לבצע דרך מחלקת ה-נות ביןהזמ

 

 

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
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
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
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%94%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-0
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  

 רות חנוכה בספרייה קת נלהד 

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

 טים.הדלקת נר חנוכה בשיתוף אגודת הסטודנטים של הפקולטה למשפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית ארסמוס  אירוח משלכת ספרנים במסגרת

 

ות רים משמונה מדינות שונספהבינלאומיות אירחנו בספרייה  , במסגרת שבוע 2019בנובמבר  20-ב

 מאירופה ומאסיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בוים לזכרו של ממי בלטמן ז"ל.  אירוע משפט מ 

חדר הפופים לספריית משפטים והוא על מדי שנה מתקיימת קבלת פנים למשפחת בלטמן שתרמה את 

, פט י הקורס של אתיקה מקצועית במשמשתתפים באירוע חברי סגל ותלמידשמו של ממי בלטמן ז"ל. 

 י גולן.בניהולו של עו"ד רונ

 

 

 של הפקולטה למשפטים  אירוע ההשמה

ואת השנה חלק מאירוע ההשמה לסטודנטים התקיים בחדרי הספרייה. שמחנו לארח את הסטודנטים 

קפדנו המראיינים שלהם מחברות עו"ד המובילות בארץ. האירוע התקיים בעיצומו של משבר הקורונה וה

   כל המשתתפים.ת על כללי התו הסגול לטוב

 



 

 יה יקטים דיגיטליים בספרי פרו 

רים מתוך ספריית השופט משאל פרויקט הקדשות לספ

 חשין ז"ל 

                                         אנו מעלים כחלק מטיפול באוסף הספרייה של השופט חשין, 

וג הספרייה, לקטל בצורה דיגיטליתאת ההקדשות לספרים 

את ההקדשה הסרוקה תוך כדי עיון  תויהיה לרא ןכך שנית

                                  בספר. 

 

 

 

 פרויקט העברת התזות לתצוגה החדשה  

 

תזות האלקטרוניות רשות הספריות מובילה פרויקט הסבת ה

 האוניברסיטה לתצוגה באמצעות תוכנה חדשה של 

 פול באובייקטים דיגיטליים. יועדת לטימ(, הDIGITAL)עלמא 

לו כו תזות של הפקולטה למשפטים הועבר גם אוסף ה ,ך כ

 . ימה יותר לתצוגתןלתוכנה החדשה המתא

ניתן להמשיך ולחפש את התזות בקטלוג, כמו שהיה עד 

ולטה אוסף התזות של הפק ת יל, ניתן לראת אבמקבעכשיו, ו

  .בקישור זהלמשפטים 
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 חידושים טכנולוגיים 

 שיטת ההזדהות החדשה בהתחברות מרחוק 

חדשה בהתחברות הזדהות האוניברסיטה עוברת לשיטת 

  Open Athensמרחוק למאגרי המידע. השיטה בשם 

אישי, ללא הות וקוד עות תעודת זמאפשרת התחברות באמצ

ב מאגרי המידע ו. ר SAMBAוחשבון  VPNצורך בתוכנת 

. כבר עובדות עם השיטה החדשהופלטפורמות אלקטרוניות 

האגף לתמיכה של במקרים של בעיית גישה יש לפנות 

אגרים או . לגבי מספרייה, או לשורת ומידע למחשוב, תק 

ב בקטלוג שהחיבור חיי ההודע  היים בהם השיטה עדיין לא הוטמעה, תופיענוספרים/כתבי עת אלקטר 

קופת . השיטה החדשה הוכיחה את עצמה כמועילה מאוד במיוחד בתSAMBAלהיות באמצעות חשבון 

 הקורונה, כאשר העומס על רשתות האינטרנט בבתים גבר.

 

 

 

 

 

 

 !אנו לשירותכם

 שירות  , בקשות ורעיונות כדי לשפר את הנשמח להערות 

 ואת השימוש שלכם בספרייה. 

library@mail.huji.ac.ilaw.L 
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