
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלום לכולם, 

ואנו שמחים להציג בפניכם כמידי שנה את עלון הספרייה, בו תוכלו לקרוא על פעילות   שנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה
הספרייה העשירה בשנה החולפת ועל החידושים מעולם המידע והטכנולוגיה. לאחר שנתיים בהן נאלצנו לצמצם את כל  

רקמו בין הספרייה  יהתרבותיות והחברתיות בספרייה, היתה לנו שנה גדושה באירועים, בנוסף לשיתופי פעולה שנ ויותהפעיל
 לגופים שונים באוניברסיטה.

שהחל לפעול בתחילת השנה מרכז מחקר לימוד והוראה ייחודי,   -למציאות מדומה, רבודה ומשולבת  TAU XRבמרכז U33Tאנו גאים  
שנפתחה לפני כחודש. אודות אלו, תוכלו לקרוא    Digital Humanities Labבספרייה, ובמעבדת מדעי הרוח הדיגיטליים  

  בהמשך העלון.

פוס, ועומד לרשותכם בכל שאלה ובקשה. נמשיך לעשות את  צוות הספרנים ממשיך בפיתוח האוסף והנגשתו באופן מקוון ובד
 המיטב על מנת למלא אחר צרכי הלמידה, ההוראה והמחקר שלכם. 

 . 2022זו ההזדמנות להודות לרחל שיאון, שיזמה וערכה את העלון לאורך שנים, ופרשה לגמלאות בפברואר 

 ובאינסטגרם. 33T בפייסבוק33T, ולעקוב אחרינו גם  באתר הספרייה33Tמוזמנים לבקר  

 לגביהם.נשמח לקבל מכם תגובות, הצעות לשיפורים ונושאים נוספים שברצונכם להציע או להתעדכן  

 העלון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים. *

 
 תוכן עניינים: 

♦ 33T מרכזTAU XR  למציאות מדומה, רבודה ומשולבת 
♦  Digital Humanities33T  בספרייה המרכזית 
♦ 33T |אירועים| תצוגות ספרים תערוכות| הרצאות 
♦ 33T פעילות מדור יעץ והדרכה ומדור אינטרנט 
♦ 33Tפעילות אולמות הקריאה 
♦ 33T מה רכשנו עבורכם השנה 
♦ 33Tמיון וקטלוג 
♦ 33T הבינספרייתית שירותי ההשאלה 
♦ 33Tספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה 
♦ 33Tצוות הספרייה כותב בבלוג הספריות   
♦ 33Tאומרים שלום ובהצלחה לפורשים 
♦ 33T חוגגים, מטיילים ונהנים בסור 

 

https://cenlib.tau.ac.il/tau-xr
https://cenlib.tau.ac.il/Digital-Humanities
https://cenlib.tau.ac.il/home
https://www.facebook.com/sourasky
https://www.instagram.com/sourasky_central_library/


         

 

 

ייחודי החל לפעול בתחילת   למציאות   TAU XRמרכז    –בספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי    2022מרכז מחקר, לימוד והוראה 
. פעילות המרכז מקדמת חדשנות פורצת דרך במחקר ובהוראה. לצד החשיבות המחקרית, למרכז יש מדומה, רבודה ומשולבת

' של VRהתקיים במרכז קורס 'אדריכלות וירטואלית    2022תפקיד פדגוגי חוויתי. כחלק מהפעילות הפדגוגית, במהלך סמסטר ב'  
החדשנות  דקאנט  ובשיתוף  לאדריכלות  ביה"ס  מטעם  ווכטל,  דניאל  התנסו    האדריכל  הקורס  במהלך  ולמידה.  בהוראה 

), יצרו ועיצבו מודלים אדריכליים תלת ממדיים ואף שוטטו Oculusהסטודנטים.יות בציור בתלת מימד עם ערכת משקפי אוקולוס ( 
   »  בבלוג הספריותבמודלים שיצרו. לקריאה נוספת  

 לשימוש חופשי בספרייה.  Oculusכמו כן, כחלק מהפעלת המרכז החלה הספרייה, בפעם הראשונה בקמפוס, להשאיל ערכות  

 

מהפכת המידע של העשורים האחרונים לא פוסחת  
והאומנויות הרוח  מדעי  (   על   Digitalהדיגיטליים 

Humanities  (  ,בשיטות  וזאת שימוש  באמצעות 
מ שדה  המדעים.  מתחומי  משלב  ובכלים  זה  חקרי 

ההומניים   מהמקצועות  מחקר  ושיטות  שאלות 
  המסורתיים וממדעי החברה עם כלים דיגיטליים. 

במדור היעץ וההדרכה אנו מציעים תמיכה ומשאבים 
עבור חוקרי ותלמידי האוניברסיטה המבקשים לבצע  
שימוש בטכנולוגיות מבוססות מחשב כדי לענות על  

הר למדעי  הקשורות  מחקריות  וח  שאלות 
והאומנויות. בחודש שעבר פתחנו את מעבדת מדעי  

  .באולם היעץ וההשאלה  116הרוח הדיגיטליים, חדר  
 

ובתוכנת  במהלך השנה קיימנו שתי סדנאות פתוחות בתחום:   סדנת קריאה רחוקה  |     Qgisסדנה שעסקה בניתוח מרחבי 
  ועבודה עם קורפוס מקורות טקסטואליים

 
 »   להמשך קריאה אודות מדעי הרוח הדיגיטליים והשירותים השונים שלנו

 
 cenlib@tauex.tau.ac.il –בכל שאלה ונשמח לסייע  , למדור יעץ והדרכה מוזמנים לפנות אלינו

 
 

 

 

 למציאות מדומה, רבודה ומשולבת  TAU XRמרכז 

https://cenlib.tau.ac.il/tau-xr
https://cenlib.tau.ac.il/tau-xr
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15133
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=14915
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15177
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15177
https://cenlib.tau.ac.il/Digital-Humanities
mailto:cenlib@tauex.tau.ac.il


 

 

 

 

 

 

ותערוכות קבוצתיות. זכינו לקבל  במבואת הספרייה מוצגות תערוכות מתחלפות בנושאים שונים ומגוונים, תערוכות יחיד 
 והסבר על התערוכות המרתקות.   כיםמודר יםמהאמנים והיוצרים סיור

 !כולכם מוזמנים ,הכניסה חופשית

תערוכת צילומים של אמן הצילום סמי   -ישראל בעין המצלמה"  "  |  "סיפורים של ים (שהולך ונעלם)" |    "הטבע בראות עיניי"
ָלֲעָדָׁשה ְּבִׁשיר|    גבול מופשט   - צילומים מהנייד  |    שלכת גשרים ב|    פרג' ז"ל  תערוכה מיצירותיהם של רומן גלבמן,  |    ִמַּבַעד 

הצצה לחיי הקהילה   -מיעוט במלכוד"  "|    SLOVONOVOאנדריי בילז'ו, קונסטנטין בנקוביץ' ואלכסנדר מלמיד במסגרת פסטיבל  
 פסל לטאה במסגרת תערוכת אמנות ומחזור |   לורה מיראז' -"כולנו"  | היהודית באיראן

 

 

 

 

 
 וס. השנה קיימנו מפגשים מרתקים בנושאים שונים, במסגרת שיתופי פעולה עם גופים שונים בקמפ

 המפגשים לוו בתצוגות ספרים מהאוסף העשיר של אולמות הקריאה. 
 

פורום   - אנו ממשיכים בסדרת המפגשים     במסגרת שיתוף פעולה עם המרכז לחקר ארה"ב בשיתוף תוכנית פולברייט 
קרובים רחוקים?  התקיים מפגש  השנה. , שיחה עם חוקרים ישראלים שפרסמו ספרים בנושא ארה"בספרים וסופרים

   .אמריקאית והקשר בין יהודי ארה"ב לישראל-הספרות היהודית
 

 מפגשים: , התקיימו שני ואגודת הסטודנטים והסטודנטיות   Tau Internationalפעולה עם ה שיתוף בהמשך ל
 תקצירים ספרותיים   -גרמניה, מסע חורף במסגרת שבוע גרמניה התקיים מפגש ספרותי  

 מפגש עם ד"ר רוני פרצ'ק, מחברת הספר "דלהי של מטה"  -דלהי ממבט אישי במסגרת שבוע הודו התקיים מפגש  
 

בשיתוף   - מפגש לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - היה לי חבר, היה לי אח|    מפגש מקוון -לאומי -יום השואה הבין
בשיתוף עם החוג   יום קוריאה|   ערב מחווה למשורר ארז ביטון |    הילולת שפינוזה|   אבן גבירול |  עם אגודת הסטודנטים 

   פותחים שולחן: על תרבות האוכל והרוח |למזרח אסיה
 

  | בשיתוף עם אגודת הסטודנטים   תרומת שיער    |  יצירה לילדים בחופשת הפסח פינת|  ביקור נשיאת הפרלמנט האירופי
   אבנים עם לב אדם

 

 | תצוגות ספרים   תערוכות | הרצאות | אירועים

https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Anna-October-2021?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Amos-Gazit?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Sami-Farag?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Sami-Farag?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Bridges-in-Fall?gid=26
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-March-2022?gid=26
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-April-2022?gid=26
https://www.facebook.com/sourasky/photos/a.120543254636823/5396124883745274/?__cft__%5b0%5d=AZXVelHBiRC83O9JFTg3POlOOuuv4Mlhp-7X6H4nigKpaOXuMVEmVAOfOsPJyx0ZRDX8Hx5eeYnUKDU4oYdp4Z099DHSJaGWXMPrJUHE5Ve0D8DZkOl0dZ21KjT8IEyBUVB7-uHM15-v6J4Ge3cGT8axZWSwGt7UhoYisV3bG9KbJ3jLM8PKA2xfEnH6wwP3zuGk09PTc7tuyqJUJI5f7uDv&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/sourasky/photos/a.120543254636823/5396124883745274/?__cft__%5b0%5d=AZXVelHBiRC83O9JFTg3POlOOuuv4Mlhp-7X6H4nigKpaOXuMVEmVAOfOsPJyx0ZRDX8Hx5eeYnUKDU4oYdp4Z099DHSJaGWXMPrJUHE5Ve0D8DZkOl0dZ21KjT8IEyBUVB7-uHM15-v6J4Ge3cGT8axZWSwGt7UhoYisV3bG9KbJ3jLM8PKA2xfEnH6wwP3zuGk09PTc7tuyqJUJI5f7uDv&__tn__=EH-R
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Captured-Minority
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Captured-Minority
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Exhibition-Laura-Merage
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid0NqFKvLnJwFGugrbf6V9fDevfqDv916L15tqzsYWvtHUuyA3chC8iMoHJaiwwXXy2l/
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-lecture-Jewish-American-Literature?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-lecture-Jewish-American-Literature?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Lectures-Tau-International-week-Literary-Session-Germany?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Ronie-Parciack?gid=27
https://cenlib.tau.ac.il/Events/int-rem-day-2022?gid=26
https://www.facebook.com/sourasky/photos/5355946837763079
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02mK76KY2KUGyr7GtzRZRX93YzTJ7UXJCg4Sa66EKn5pt5wUAZ8upMemYxrwM7suQzl/
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid031kkKsEUouNG3bNs8ZZeGrXVSkRja7nqrmKRgGWMs6s5RZpC6WivxgkQ2hjqN3cNml/
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Lecture-Erez-Biton
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid0DjsWvRXY15khRTcBjWyR9Pshkce8LQRn5VB7e6AnVdY8xwHDrURBNCrB8383vQKol/
https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Lecture-Food-culture
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid0269D1qSGkbXWa6pQnZsdJRJYQ8JAN4dFYmGbhoJp3MWvmT8w2yGwBCdfj4MtA6fCnl/
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02ZYsRwUCDwoPdgYMXGX9VfxPNC1QacaVX9yne5mJxp5wT6EQBSx9E4iR8YRnenCQZl/
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02taf3wqJNyYfrWYR7UCfP8LkABVgeVrY3HpMjo3q3JTHw6XqPNg5NCritYEUiUApkl/
https://www.facebook.com/sourasky/photos/5361098310581265
https://www.facebook.com/sourasky/photos/5361098310581265


 והקוראות  , במטרה לחשוף את קהל הקוראיםבמהלך השנה מוצגות במבואה של אולמות הקריאה בקומות תצוגות ספרים
אירועים היסטוריים וחברתיים, בהתאמה נושאי התצוגות נבחרים ע"י צוות הספרנים לציון  לאוסף העשיר והמגוון של הספרייה.  

 לתחומי העיסוק של כל קומה. 

   .מוזמנים לבקר בקומות ולהנות מהמגוון הרחב של הספרים שאנו מציעים לכם

 תצוגות ספרים קומה א' 

נפוליאון  200 למות  שנים    50  |   שנים 
סין   בין  הדיפלומטיים  היחסים  לחידוש 

פרל    80  |  לארה"ב למתקפת  שנים 
מוסוליני    100|   הארבור לעליית  שנים 

באיטליה   הפאשיסטי    100  | והשלטון 
לוגי "מאמר  לפרסום  של  -שנים  פילוסופי" 

מעמד הפליט בתחילת המאה   |ויטגינשטיין
האירועים   21-ה עם  התכתבה  (התערוכה 

באוקראינה) למותו   140|    הקשים  שנים 
  |   שנה לפרסום "הולדת הטרגדיה" של פרידריך ניטשה  150  –כה אמר ניטשה    |  של חוקר הטבע ואיש הרוח צ'ארלס דרווין

 הילולת שפינוזה   חודש לציון זכויות קהילת הלהט"ב -צועדים וצועדות בגאווה

 
   תצוגות ספרים קומה ב' 

הגראפי:   ואיורהרומן  טקסט  בין   שילוב 
העברית:  | מהספרות  ביוגרפיות 

וקטעי  מכתבים  יומנים,  לצד  ביוגרפיות 
על   אור  השופכים  של  זיכרונות  דמותם 

העברית  מהספרות  מקורות |סופרים 
תצוגת ספרים שהתכתבה עם  ראשוניים: 

בגלריה  שהוצגה  תערוכה 
הוצגו בה  של     עבודות   האוניברסיטאית, 

האמנויות מתחום  שונים  |    יוצרים 
אפריקה   בצפון  היהודיות  הקהילות 

לסרט הראשון בסדרת    שנה  60   |תצוגת ספרים לזיכרו   - א. ב. יהושע  |  סופרות עבריות נעלמות |ובעיראק בתקופת השואה  
  אלף שנים להולדתו -שלמה אבן גבירול  |  2010חתן פרס ישראל לצילום לשנת    -)  2022-1919(   הצלם פטר מירום|  ג'ימס בונד

(תרגום ניסיוני משירת אבן גבירול לעברית בת זמננו) אותה הקימו תלמידי החוג לספרות,     "מעבדת תרגום-"מעברית לעברית   |
 מחווה למשורר זוכה פרס ישראל ארז ביטון | יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה      |  בהדרכתו של ד"ר אריאל זינדר

 
 

  תצוגות משותפות 
 

 |    שבוע ברזיל    |  שבוע הודו  |שבוע  גרמניה  
קוריאה   לרגל תצוגת    יום  הוכנה  בקמפוס 

ספרים   שכללה  לספרייה  בכניסה  ספרים 
הקריאה   אולמות  של  האוספים   |מתחומי 

ואנג עברית  ברוסית,  ספרים  לית  תצוגת 
הרוסית התרבות  על  השפעתבדגש  על    ה , 

בישראל,   בריה"מ  יוצאי  של  האמנות 
רוסי ואוונגרד  וותה   ילהתצוגה     .אקטיביזם 
פסטיבל   אירועי    | .  SLOVONOVOאת 

ית  לרגל חודש הספר העברי הוקמה תצוגת ספרים חדשים בעבר    |  תצוגת ספרים בנושא תרבות האוכל והרוח  –  פותחים שולחן
  מאוספי הספרייה

 

 

 

https://www.facebook.com/sourasky/posts/pfbid02TxRbuDk32GFv7y2KTke3zeQkAryMV7y3WdLj6u6AtimVedJraWcUzTH7Kgb8ppDql?__tn__=*F
https://www.facebook.com/sourasky/posts/pfbid02TxRbuDk32GFv7y2KTke3zeQkAryMV7y3WdLj6u6AtimVedJraWcUzTH7Kgb8ppDql?__tn__=*F
https://www.facebook.com/sourasky/posts/pfbid02TxRbuDk32GFv7y2KTke3zeQkAryMV7y3WdLj6u6AtimVedJraWcUzTH7Kgb8ppDql?__tn__=*F
https://www.facebook.com/sourasky/photos/5224828844208213
https://www.facebook.com/sourasky/photos/5224828844208213
https://www.facebook.com/sourasky/photos/pcb.5384095588281537/5384095004948262/?__cft__%5b0%5d=AZWzmoxLtfpT1J540GJyq5BHrFMnL4Skx5YCWrwkzacOI3iktXob87U-rdqjlv5DyxPa3tikxmHjbTvqIvyQ9qmzD2Q0f6PBD9UFsSqtA9g0kCNBHqjwzZK6LBLqbTuSyTjLdX5yDygDMA7YkXiuhdKj94xSUDj7BnEnqAH4Umq1XK3gvJSzVSxhe4NMjxTZn-K2nuXvtV1sGakYJiXhH1Aq&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/sourasky/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/sourasky/photos/pcb.5399553703402392/5399514050073024
https://www.facebook.com/sourasky/videos/%EF%B8%8F%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA%EF%B8%8F%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1%EF%B8%8F-%D7%91%D7%AA%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%93/455624649477650
https://www.facebook.com/sourasky/photos/pcb.5441042572586838/5441039629253799
https://www.facebook.com/sourasky/posts/pfbid02b5TsCEkBhz1LufpQskBCZZ4uggANEw5PR3QdHV5WE3MP8htcD6owGhrusT6RrLBQl
https://www.facebook.com/sourasky/videos/%D7%AA%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95/534088791634797
https://www.facebook.com/sourasky/videos/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%92%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D/322157766597358
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid029gjxGrgbnhxFi3dargusDiyTzsDc7uCKq5dCJfBWmPZwnvVcewstS2XcvrmL9Lv3l/
https://www.facebook.com/sourasky/videos/1130748244441619/
https://www.facebook.com/sourasky/videos/1130748244441619/
https://www.facebook.com/sourasky/photos/a.120543254636823/5461795760511519/?__cft__%5b0%5d=AZXKOQV_jtG_IM9VmQ3LIAaOZVXEbENv8A-RuJQQd1ghu2M2NNcvKFyIu1paOegNXYbQAdl76sCD1kVnsHZaHZopTJfY_zw2jiboCT8LQysulDAzp-SEnfRwbvD_eNvBamsL46CrwAaYFH7qn__U4DRMj9OenWAkL0ecYnX2U4SK9S5C_rat8BIs4hWwRp2Aq3JuwsIyEWetDchHyoRQXDFv&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/sourasky/videos/2811681792468124
https://www.facebook.com/sourasky/videos/2811681792468124


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגשים מקוונים

   במשך השנה ערכנו מפגשים מקוונים שעסקו בעולם המידע והידע ממגוון זוויות :
   מאגר  הדרכה על    –מפגש לרגל יום השואה הבינ"לVHA  ל.  והרצאה מפי פרופ' חוי דרייפוס מהחוג לתולדות עם ישרא

 » להקלטה
 אבנשטיין שני  בהנחיית  האקדמיים  ושימושיה  בוויקיפדיה  עריכה  במבוא -סדנת  עסק  הראשון  המפגש  סיגלוב. 

 » בקישורלוויקיפדיה ולוויקינתונים וניתן לצפות בו 
  וובינר להצגת המעבדה המקוונתGale Digital Lab  .לצפייה בהקלטהוכלי הקריאה מרחוק הכלולים בה « 
 מפגש מקוון להכרת המאגר Digital Theater+  .לצפייה בהקלטה « 

 
 הדרכות 

 הן בספרייה והן בזום:  במשך השנה העביר צוות המדור מגוון הדרכות
   הדרכות קבוצתיות שהוזמנו ע"י המרצים והותאמו לנושאים הנלמדים בקורסים. בשיתוף עם ספרני אולמות הקריאה

 סיורים להכרת אוספי הספרייה על פי הרלוונטיות לקורסים הנלמדים. וספריית וינר, שולבו 
   cenlib@tauex.tau.ac.ilלתיאום הדרכה במסגרת שיעור אנא פנו אלינו במייל 

 הדרכות לתלמידי תיכון הכותבים עבודות גמר במדעי הרוח או באומנויות . 
  טופס  לסטודנטים מכל התארים, בנושאים ספציפיים לתחום הלימוד והמחקר שלהם. לרשותכם הדרכות אישיות

 הזמנת הדרכה אישית» 
 

 סרטוני הדרכה 
רייה. הסרטונים עולים  מבחר סרטוני הדרכה קצרים בעברית, על מאגרי מידע מובילים מאוסף הספ אנחנו ממשיכים בהכנת

 של הספרייה ומסודרים ברשימות השמעה לפי תחומי הידע.   YouTube -לערוץ ה
 

 שירות "ספרן אישי" 
כל אחד מחברי הצוות שלנו אמון על מתן שירותי יעץ אישיים לדוקטורנטים. לפי החלוקה לפקולטות ולבתי ספר. כל תלמיד  

מעת לעת עדכונים ממוקדים על    הצוות שולחחדש מקבל מאיתנו פניה אישית והזמנה להיכרות עם שירותי הספרייה. בנוסף, 
 רלוונטיים. חידושים שונים: אוספים, מאגרים, כלים ומפגשים

 
 
 
 
 

 פעילות מדור יעץ והדרכה ומדור אינטרנט 

https://cenlib.tau.ac.il/database/3381?backto=databases/000%3Furl%3Dhttps%253A//cenlib.tau.ac.il%26color%3Dcs_cs_light_blue%26letter%3DV%26subject%3D%26tkey%3D1652685692&database=000
https://www.youtube.com/watch?v=thf3T-7rL4U
https://www.youtube.com/watch?v=YpgpfIKbVm0&list=PL5LRb6g_BjrtZrgNDGemKWTXChXYd5kFk&index=2
https://cenlib.tau.ac.il/database/3296?backto=databases/000%3Fletter%3DG%26subject%3D%26tkey%3D1652686057%26url%3Dhttps%253A//cenlib.tau.ac.il%26color%3Dcs_cs_light_blue&database=000
https://www.youtube.com/watch?v=7liEfO1rHbQ&list=PL5LRb6g_BjrtZrgNDGemKWTXChXYd5kFk&index=14
https://cenlib.tau.ac.il/database/3532?backto=databases/000%3Fcolor%3Dcs_cs_light_blue%26letter%3DD%26subject%3D%26tkey%3D1652685999%26url%3Dhttps%253A//cenlib.tau.ac.il&database=000
https://www.youtube.com/watch?v=8fl4vPS0bIE&list=PL5LRb6g_BjrtZrgNDGemKWTXChXYd5kFk&index=15
mailto:cenlib@tauex.tau.ac.il
https://cenlib.tau.ac.il/consultation-meeting
https://cenlib.tau.ac.il/consultation-meeting
https://www.youtube.com/channel/UCElvbRqK92vJrAHWAdb5AIg


 תמיכה בתוכנת מנדלי לניהול ציטוטים
 

לניהול  מנדלי  בתוכנת  בשימוש  תמיכה  מציע  וההדרכה  היעץ  מדור  צוות 
  »  לצפייה בהקלטהציטוטים. הצטרפו להדרכות המקוונות הנערכות מעת לעת. 

 »   להמשך קריאה
 שהכנו.    בסרטונים הממוקדיםבאתר הספרייה, או     בדף ההנחיות המפורטהעזרו  

לסטודנטים   מיועד  (השירות  התוכנה  על  להדרכה  אישית  פגישה  איתנו  קבעו 
 »  טופס הזמנת הדרכהוסגל מהפקולטות למדעי הרוח והאומנויות). 

 
 
 

 
 סיוע בכתיבת עבודות והכנת מצגות 

, הכנת תוכן עניינים, שילוב אלמנטים גרפיים, טבלאות וכדומה. כמו כן אנו Wordהעזרו בנו בעיצוב ועימוד עבודות בתוכנת  
וסגל מהפקולטות למדעי הרוח והאומנויות, בזום או בפגישה אישית  מציעים סיוע בבניית מצגות. השירות מיועד לסטודנטים  

 הטופס המקוון»בספרייה. תאום פגישה נעשה באמצעות 
 

 ביבליומטריקה 
כתבי   בזיהוי  סיוע  צריכים  בתחומכם?  למובילים  נחשבים  עת  כתבי  אילו  לבדוק  מידת  רוצים  מה  לבדוק  רוצים  טורפים?  עת 

  » להמשך קריאהההשפעה של מאמר או מחבר? אנחנו כאן כדי לעזור!  
 

 פרויקט סריקת עבודות לתואר שני ושלישי  
מודפס   מפורמט  והדוקטורט  התזה  עבודות  המרת  בתהליך  ממשיכים  חשיפתן אנו  את  להרחיב  במטרה  אלקטרוני,  לפורמט 

 .עבודות משנים קודמות 90  -ו עבודות חדשות 140והנגשתן. למאגר העבודות הדיגיטליות התווספו השנה 
 »  לרשימת כל התזות והדיסרטציות הדיגיטליות בקטלוג דעת"א

 

 

  
חיצוניים במקורות  לחיפוש  תוצאות    –  מעבר  במסך 

החיפוש בדעת"א נוספה האפשרות לשחזר את החיפוש  
כפתור   בלחיצת  חיצוניים  (הקטלוג    ULI  – במנועים 

  WorldCatהמאוחד של הספריות האקדמיות בישראל),  
 . Google Scholar -ו  (הקטלוג העולמי)

 

 

  

ב מלא  לטקסט  במלואו                                      הספרר  כאש  –   Google Booksקישור  מופיע 
  הרשומה   לטקסט המלא בתחתית  תוכלו למצוא לינק ישיר  Google Books  ב

לספרים   הנוגע  בכל  במיוחד  שימושית  היא  לקטלוג  זו  תוספת  בדעת"א. 
 . עתיקים ונדירים

 
 
 
 
 

 חידושים בדעת"א

 

https://www.youtube.com/watch?v=UY-7QIwnCd0&list=PL5LRb6g_BjruVIkX9MJVnSavaIiQGwJkB&index=1
https://cenlib.tau.ac.il/mendeley-guide-0
https://cenlib.tau.ac.il/mendeley-guide-0
https://www.youtube.com/watch?v=UY-7QIwnCd0&list=PL5LRb6g_BjruVIkX9MJVnSavaIiQGwJkB&index=2
https://cenlib.tau.ac.il/consultation-meeting
https://cenlib.tau.ac.il/digital-gallery-form
https://cenlib.tau.ac.il/bibliometrics
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81343515970004146


ליבקי   בכל   LibKey Nomad  –תוסף  אותך  שיזהה  לדפדפן,  חדש  תוסף     הוא 
עת   כתבי  מתוך  מאמרים  לאלפי  אחד  בקליק  לגשת  לך  ויאפשר  ברשת,  חיפוש 
הספרייה,   לתכני  והמהירה  הנוחה  לגישה  בנוסף  הספריות.  באוסף  הכלולים 

LibKey Nomad    לתוכן חופשית  בגישה  גרסאות  ברשת  קיימות  האם  יחפש 
 המבוקש. 

כפתור   רשימת     LibKey Nomadאת  בתוך  גם  למצוא  בערכים  תוכלו  ההפניות 
 »   הוראות התקנה   בויקיפדיה.

 
 

 

 
מעבר לעבודה השוטפת באולמות הקריאה, צוות הספרנים לוקח חלק בפרוייקטים שונים בספרייה כגון ארגון אירועים והרצאות,  
ארגון תצוגות ספרים, כתיבת פוסטים בבלוג הספריות ועוד. בין שאר הפרוייקטים, משתתפות ספרניות הקומות גם בפרוייקט  

מערכת כלל אוניברסיטאית לניטור פרסומים אקדמיים,   -   CRIS (Current Research Information System)  עדכון מערכת  
רשימת חוקרים/מרצים מהפקולטות   CRISשהספריות לוקחות בה חלק פעיל בבדיקת המערכת והפעלתה. לכל ספרנית בצוות 

ויכו לפרופיל האישי של למדעי הרוח והאמנויות, ותפקידה לבדוק שהפרסומים של כל מרצה יועברו בצורה נכונה למערכת ויש
  החוקר.

   של אוניברסיטת תל אביב.  CRIS בפורטלאת רשימת החוקרים והפרסומים ניתן לראות 

נעשות ע"י   צוות הספרנים באולמות הקריאה ממשיך בפיתוח האוספים בשיתוף עם מדורי רכש, קטלוג ומיון. הזמנות הספרים 
כל ספרן על פי תחום האחריות, בעיקר בשפות אנגלית ועברית. ההחלטה לרכישה מתקבלת לאחר מעקב אחר הקורסים 

ותחומי הלימוד השונים הנלמדים במסגרת החוגים, עיון בקטלוגים של הוצאות ספרים, קבלת התראות על ספרים חדשים  
 בעולם.מספקים/הוצאות ועיון בקטלוגים של ספריות בארץ ו

 
צוות הספרנים מקיים סיורים באולמות הקריאה במסגרת הדרכות שמתקיימות בספרייה, בשיתוף עם מדור יעץ והדרכה.  

 בסיור מקבלים הסטודנטים הסבר על אוספי הספרייה בכלל והאוסף הרלוונטי לנושא הקורס הנלמד בפרט. 

בפני הנספח הוצג אוסף הספרים בשפה   בקומה ב', בליווי ד"ר אילת זהר. לביקור נספח התרבות של שגרירות יפן השנה, זכינו  
 היפנית בקומה, לצד ספרים בתחום האמנות היפנית. 

 עדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הפילוסופיהו ביקור הו

ומאוניברסיטאות בארץ, הגיעו החוקרים  גם לסיור בספרייה.   מחו"לבמסגרת ביקור הוועדה בחוג לפילוסופיה, שכללה חוקרים  
הפילוסופיה בתחום  המידע  ומאגרי  הספרייה  על  הסבר  קיבלו  הוועדה  וחברות  העשיר    וכן  חברי  האוסף  על  מקיף  הסבר 

 ומדיניות הרכש. בפילוסופיה, הממוקם בקומה א', שלבי פיתוח האוסף 

 

 

 פעילות אולמות הקריאה 

https://cenlib.tau.ac.il/Libkey
https://cris.tau.ac.il/en
https://www.facebook.com/sourasky/photos/a.120543254636823/4939104482780652


  תלמידי תיכון 

בתחום מדעי הרוח. התלמידים השתתפו   במהלך שנת הלימודים התארחו בקמפוס אוניברסיטת תל אביב תלמידי תיכון ממגמות
לסיור בספרייה וזכו  אותה הם  בהרצאות בפקולטה  אוספים בתחום המגמה  על  דגש  על האוספים. הושם  ולהדרכה בקומה 

   לומדים.
את שמחנו   בקומה  אביב : לארח  בתל  א  עירוני  בתיכון  ישראל  מחשבת  בין   -  מגמת  פעולה  רוזן   שיתוף    צבי-פרופ׳ ישי 

שיתוף פעולה בין ד"ר טליה סוצקובר,    -מגמת תנ"ך בתיכון אלון, רשל"צ  | ודית ותלמוד, והספרייה.ראש החוג לפילוסופיה יה
   והספרייה. ראשת החוג למקרא

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ומאגרי מידע  הרכש בספרייה,  שני מדורי ומדור רכש כתבי עת  אחראים על רכישת החומרים השונים  ,    מדור רכש ספרים 

לצרכי ההוראה והמחקר, בכפוף לתקציב ובכפוף למדיניות פיתוח אוספי הספרייה. כל זאת על מנת ליצור אוסף שהולם    בהתאם  
 את הצרכים של אוניברסיטת מחקר מתקדמת.  

 רכש ספרים

ובראשונה   ובאנג  אנו מזמינים ספרים מכל העולם במגוון שפות, בראש  איטלקית,  בעברית  בגרמנית, צרפתית,  גם  אך  לית, 
 ספרים   1,300; מבין אלו,  בחודש   520- כ, בממוצע  ספרים  6,200- כבמהלך השנה האחרונה, נרכשו    .ספרדית, רוסית, יפנית ועוד

   .נרכשו בפורמט אלקטרוני והשאר בפורמט מודפס

 .סדרות מונוגרפיות   67- ספרים נוספים התקבלו הודות למנויים שלנו ל
 :לחבילות  כמו כן התווספו ספרים אלקטרוניים

מ פסיק  בעברית  003,0-למעלה  וקריאה  עיון  ספרי  של  למעל  ProQuest   |   .כותרים  כיום  מהמונה   200,000-ה 
למעלה   כותר  |  כותרים בעברית  2,000-מהמונה  מ  המונה מאגנס  |  כותרים  בעברית.     כותרים  1,000-למעלה 
'זכרון    –  אוצר החכמה   | כותרים באנגלית    5,500-המונה למעלה מ  ACLS     |   בעברית השנה התווספה חבילה של 

כותרים ממו"לים שונים,    19,000-מונה קרוב ל   De Gruyter -  |"  למודול "מפרשי האוצראהרן'. כמו כן, נרכשה גישה  
  800-מונה קרוב ל ם וגישה לספרי ההוצאה העוסקים בלימודים קלאסיי  -   Brill |אמנויותוה  בתחומי מדעי הרוחבשפות שונות  

  47,000-למעלה מ , מונה  בתחומי מדעי הרוח Histories ולסדרת ה  companions גישה ל  -  Cambridge |  .כותרים באנגלית
   .גישה לחבילת ספרים בנושא קולנוע Bloomsbury - | כותרים באנגלית 

 
העברי   הספר  חודש  בארץ    -לכבוד  אקדמית  בספרייה  בספרייה,לראשונה  חדש  שירות  עם    -השקנו  עברית שת"פ    .אתר 

 יום.  60מתוך מגוון הספרים של "עברית" ולהוריד אותו  לנייד למשך בדלפק ההשאלה תוכלו לקבל קופון לקריאת ספר 

 עבור הספרייה המרכזית וספריית וינר.  DVD גם השנה בוצעו רכישות תווים ודיסקים עבור ספריית האקדמיה למוסיקה וסרטי
 » להמשך קריאה

 
 

 

 מה רכשנו עבורכם השנה

https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02F22NNp6LvwSMkF45JcWbu7XNny6C5h2Ef1Rkqhg9CpRyQRnVHCZWiexKGSTeqgVal/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://ebooks.psik.io/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tau/home.action
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.kotar.co.il/
http://www.magnespress.co.il/eBooks
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.fulcrum.org/heb
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://tablet.otzar.org/pages/
https://brill.com/view/serial/CLSEB
https://www.e-vrit.co.il/
https://cenlib.tau.ac.il/technical-departments-acquisition


 מידע  גרירכש כתבי עת ומא

וגישה למאגרי מידעהמדור מטפל ב פי  ש ,הזמנת מנויים לכתבי עת  ועל  דרישות החוגים  בקשות הספרנים מתבצעת על פי 
  , כתבי עת מציע שרות של הזמנת מנויים/ גיליונות בודדים לכתבי עת, תוכנות ועוד מדור רכש    .  שאחראים על פיתוח האוספים

 על חשבון תקציבי מחקר. וזאת 

 יום.   14 -  30שמתקבלים לניסיון לתקופה שבין  םתנסות במאגריבאתר הבית תוכלו להתרשם ולה- מאגרים לניסיון

 רכישת המאגרים.ל, שמהווה שיקול בהחלטה טופס מקווןנשמח לקבל את חוות דעתכם באמצעות 

אנו מתחייבים לבחון כל המלצה לרכישת מאגרי מידע, ולשקול  אנו נמצאים בקשר עם הגורם הממליץ לאורך כל התהליך. 
 אותה לאחר קבלת נתוני השימוש מתקופת הניסיון ובכפוף למדיניות הרכש שלנו.  

 במהלך השנה האחרונה נרכשו:

אנו מזמינים מנויים לכתבי עת ושנתונים מכל העולם ובמגוון שפות: עברית,   כתבי עת חדשים.  24 -למנויים  •
 אנגלית, ערבית, גרמנית, צרפתית, איטלקית ועוד. 

 :  מאגרי מידע ואנציקלופדיות  25 -גישה ל •
Dashboard | New Play Exchange    -     .(באנגלית) חיים  כותבים  של  מחזות  של  בעולם  הגדולה  המקוונת   הספרייה 

ודנטים, חוקרים במאים, שחקנים, כותבים, מפיקים, דרמטורגים, סט  –מטרת המאגר לשרת את מגוון אנשי וחובבי התיאטרון  
 ועוד. 

  Oxford Scholarly Editions Online  -    :המודולים את  ,Greek Comedy, Classics Greek  Aristotle, Classicsכולל 
Tragedy, Classics, Herodotus, Classics Latin Drama, Classics Latin, History, Classics Latin Poetry, Classics Latin 

Prose, Classics Plato, Classics Thucydides 

Trismegistos  פורטל בינתחומי בנושא העולם העתיק   |ia OrientalisPatrolog   | -Proquest Historical Newspapers
Black Newspapres  | במסגרתreference worksBrill Online   : Encyclopedia of Early Modern History Online 

 

 מאגרים הבאים: ל  נוספה גישה ProQuest Primary Sourcesבמסגרת המנוי ל 

National Theatre Collection vol.  | Contemporary World Drama | American Film Scripts: Film Scripts Online, 
Volume I | Film Scripts Online: Volume II | LGBT Thought and Culture | Youth and Popular Culture Magazine 
Archive | The Sixties: Primary Documents and Personal Narratives, 1960 to 1974 | The Vogue Archive  | 
Women and Social Movements international  

 

:ראשוניים ארכיבים של מקורות  -  Gale Primary Sources 

Seventeenth and Eighteenth Century Burney Newspapers Collection   

Seventeenth and Eighteenth Century Nichols Newspapers Collection 

The Telegraph Historical Archive, 1855-2016 | The Mirror Historical Archive | Nineteenth Century 
Collections Online: Children’s Literature and Childhood 

 

העמדות   2   -ב מודולים נוספים שהותקנו  16, נרכשו  13במסגרת שידרוג לגירסה מס'     : ללימודי מקרא  ACCORDANCEתוכנת  
 עמדות בספרייה.    3הקיימות כבר בספרייה ובעמדה נוספת בחדר הסמינרים בבניין רוזנברג. כמו כן, הוספנו  

 CCESSA PENO     הסכם עם    נחתםBirkbeck College   -   גישה ופרסום בחינם בOpen Library Of Humanities    במסגרת
, לחוקרות וחוקרים מאוניברסיטת תל אביב יש אפשרות לפרסם מאמרים ) essDiamond Open Acc ההסכם (במסלול מסוג

 .כתבי עת, ללא עלות 2-בגישה פתוחה ב

   » הרשמה| »  הנחיות| »  רשימת כתבי העת למידע נוסף:

 

 

https://cenlib.tau.ac.il/databases?trial=1&trial=1
https://cenlib.tau.ac.il/database-trial-feedback
https://newplayexchange.org/dashboard
https://www.oxfordscholarlyeditions.com/
https://www.trismegistos.org/
http://clt.brepolis.net/pod/pages/Search.aspx
https://www.proquest.com/hnpblacknewscoll/news/fromDatabasesLayer?accountid=14765&parentSessionId=4btmAh9CGHoo4BI71Sm7P5vOB2BTVo0dWov%2FH2MqKH0%3D
https://www.proquest.com/hnpblacknewscoll/news/fromDatabasesLayer?accountid=14765&parentSessionId=4btmAh9CGHoo4BI71Sm7P5vOB2BTVo0dWov%2FH2MqKH0%3D
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-early-modern-history-online
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-early-modern-history-online
https://video.alexanderstreet.com/channel/national-theatre-collection
https://search.alexanderstreet.com/codr
https://search.alexanderstreet.com/afso
https://search.alexanderstreet.com/afso
https://search.alexanderstreet.com/afso
https://search.alexanderstreet.com/gltc
https://search.alexanderstreet.com/yout
https://search.alexanderstreet.com/yout
https://video.alexanderstreet.com/channel/the-sixties-primary-documents-and-personal-narratives-1960-1974-video
https://www.proquest.com/publication/40648/citation/B05AC8F9A1044226PQ/2676?accountid=14765
https://search.alexanderstreet.com/wasi
https://go.gale.com/ps/start.do?p=BBCN&u=tel_aviv
https://go.gale.com/ps/start.do?p=NICN&u=tel_aviv
https://go.gale.com/ps/start.do?p=TGRH&u=tel_aviv
https://go.gale.com/ps/start.do?p=DMIR&u=tel_aviv
https://go.gale.com/ps/aboutThisArchive?userGroupName=tel_aviv&inPS=true&mCode=6OGE&prodId=NCCO
https://go.gale.com/ps/aboutThisArchive?userGroupName=tel_aviv&inPS=true&mCode=6OGE&prodId=NCCO
https://www.openlibhums.org/plugins/supporters/signup/
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_open_access
https://www.openlibhums.org/journals/
https://olh.openlibhums.org/site/author-guidelines/
https://www.openlibhums.org/plugins/supporters/signup/


 

 ולועזי  עברי   וקיטלוג מיון  מדור

 

 

 מדור ערבית 
 
 

 

 
 

 

 

 

  ותחזוקתו  לארגונו   דואג  דאטה-מטא  ושירותי   קטלוג   מדור
 הביבליוגרפיות  ברשומות  המצוי  המידע  של  השוטפת

 בחומר   מטפל  המדור  צוות  .הספרייה  בקטלוג   שמשתקפות
   ספרי,  שאינו  בחומר  וכן  השפות  בכל  ואלקטרוני  מונוגרפי

 ארכיוני.  חומר  של   ובקטלוגים  בהדרכות  לעזור  דואג  גם  במקבילו
 שנעשה   , מגד  אהרן  ארכיון  של  הדיגיטציה  מיזם  חנךנ  השנה

  . "העברית  והתרבות   הספרות  לחקר  קיפ  מרכז " של  ביוזמתו
  מדור   הספרייה.  עם   הדוק  פעולה  בשיתוף   נעשה  הפרויקט

ובבניית  -ושירותי מטא  קטלוג דאטה סייע בהדרכה הקטלוגית 
התואמים   הנושאים  במתן  וכן  המתאימה  הקטלוגית  התבנית 

 לספריית הקונגרס. 

וינר    כמו ספריית  עם  פעולה  בשיתוף  המדור  ממשיך  כן, 
 בפרוייקט הדיגיטציה של הארכיונים.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

במהלך השנה האחרונה נרכשו ספרים בערבית מספקים 
הספרים   אוסף  את  לפתח  במטרה  ובחו"ל,  בארץ  שונים 
ערבית   וספרות  שפה  האסלאם,  בתחום  בספרייה 

התיכון מזרח  של  לספרים    .והיסטוריה  בנוסף  זאת, 
על   האחראים  והספרנים  החוגים  רכזי  ע"י  המוזמנים 

הקריאה. באולמות  מ  האוספים  נרכשו  "כלבו  -הספרים 
ומ"דאר אלורד" בירדן. מדור ערבית עסק   ספרים" בחיפה 
ברכש הספרים, קטלוג ומיון הספרים עד להגעתם לאולמות  

  .הקריאה
 

התחלנו בפרויקט קטלוג   פרויקט קטלוג ספרים בפרסית:
 ספרים בפרסית, שהתקבלו מאוסף פירנזהר ע"י 

 ACIS -  مرکز ایران شنا�  מרכז אליאנס ללימודים איראניים
 .המיוחדים האוספים בקומת . הספרים יעמדוآل�ا�س

 
 
 

 
 
 

ילדים  אוסף יפה אוסף יפה הממוקם בקומת האוספים עובר ריענון: קריאת מדף,    :לחקר הפיוט והשירה העברית ולספרות 
 .החלפת ברקודים, חידוש כריכות ספרים. האוסף עבר פעולת עישון כדי לשמר אותו והוא נגיש לקריאה במקום, לצילום ולסריקה

 

 

 

 מדור מיון וקיטלוג 

 ג ומיון וקטל

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81366137610004146
https://humanities.tau.ac.il/kipp/
https://humanities.tau.ac.il/iranian/
https://humanities.tau.ac.il/iranian/
https://cenlib.tau.ac.il/node/1740/
https://cenlib.tau.ac.il/special-collection/Jaffe


 

אביב נהנים משירות הספקת ספרים, מאמרים,  -זוהי השנה הרביעית שסטודנטים לכל התארים וחברי סגל מאוניברסיטת תל

 .ללא עלות תזות וכל חומר נוסף הדרוש להם לצרכי לימוד, הוראה ומחקר, מספריות בארץ ובעולם, 

 הקורונה.   מגיפתבתחילת השנה חזר לפעול שירות השאלת והספקת ספרים בפורמט מודפס מחו"ל, לאחר שהוקפא בעקבות 

,  על מנת לאפשר לכם,  ללא עלות אנו ממשיכים בשירות הספקת סריקות מאוספי הספרייה לקהיליית האוניברסיטה, 

  הסטודנטים וחברי הסגל את המשך המחקר שלכם בנוחות וביעילות.

השאלה  מאז תחילת השנה האקדמית תשפ"ב, סיפקנו שירותי 

 משתמשים.ות מהפקולטות    2,500- בינספרייתית שונים לכ

למדעי הרוח ולאומנויות בקמפוס, וכן סיפקנו סריקות מאוספי  

סטודנטים.יות וחברי.ות סגל. במקביל   1,500-הספרייה לכ

 בעולם.  בקשות מספריות אחרות בארץ ו 1,560-כ וסופקו הגיעו

מכתבי התודה הרבים שקיבלנו מכם במהלך השנה, מצביעים  

על הערך ועל החיוניות שבשירות ההשאלה הבינספרייתית  

אביב ומחוצה לה, ואנו  -למחקר האקדמי באוניברסיטת תל

 עושים את המיטב על מנת  להמשיך ולספק לכם שירות זה. 

 

 ואנו נשתדל לטפל בבקשתכם בהקדם האפשרי   טופס הזמנהמוזמנים  ומוזמנות לפנות אלינו באמצעות 

 »  להמשך קריאה אודות שירותי ההשאלה הבינספרייתית

 
 

 
וינר צוות הספרייה   ספריית  ולאחר השואה.  ומגוון, אשר נבנה לפני, במהלך  ייחודית בעלת ארכיון עשיר  היא ספריית מחקר 

 דנאות וערבי עיון. ממשיך בפעילותו השוטפת בפיתוח האוסף ומתן שירותי יעץ והדרכה, לצד פרויקטים של תיעוד, כנסים, ס

 אלפרד וינר     ארכיון  פרויקט הדיגיטציה של

של    הדיגיטצייה  בפרוייקט  ממשיכים  וינר אנו  אלפרד  מסמכי    ,אוסף 
סריקות המסמכים מועלות לקטלוג הספרייה וניתנות לאיתור ולצפייה. 

עוד   ארכיון וינר המקווןהשנה התווספו לשמונת האוספים הקיימים של  
חדשים  אוספים  אוסף  שני   :y to the MysteryThe Ke    המכיל

האנטישמי   הקונטרס  של  או    The Key to the Mysteryעותקים 
יצירות    ,La Clé du Mystèreבצרפתית   כמו גם חומר ותכתובות על 

טענות   את  הסותר  מנומק  מחקר  גם  מכיל  האוסף  אנטישמיות. 
אחת אחת  דישהאוסף  .  הקונטרס  לודוויג  בחיים ה  מסמכי         עוסק 

ובירתה צ'רנוביץ,     שהיוו חלק   ובהשפעה של היהודי מאזור בוקובינה 
 .1918הונגרית עד -האוסטרו האימפריה

 

 

 

 והשואה ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית 

 שירותי ההשאלה הבינספרייתית 

https://cenlib.tau.ac.il/interlibrary-loan/?tab=2
https://cenlib.tau.ac.il/interlibrary-loan-1
https://cenlib.tau.ac.il/wiener
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81265777290004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81265778720004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81378960200004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81378960170004146


 הרצאות וימי עיון 

 עם הסרת מגבלות הקורונה, חזרה ספריית וינר לקיים ימי עיון והרצאות: 

אירחה   וינר  גרבובסקיספריית  יאן  פרופ'  עם  מחקר  לתלמידי  עיון  ללימודים   יום  במכון  מיוחד  עמית  אוטווה,  מאוניברסיטת 
א כמו כן ספריית וינר אירחה שתי הרצאות בנוש מתקדמים, בנושא "בין המרכז והפריפריה בחקר השואה: חידושים ואתגרים".

 . בימים אלהגם אקטואלי , נושא  פליטים

ביקרו   באוניברסיטה,  הנאמנים  חבר  שבוע  במסגרת 
ביקרה   ביניהם,  וידידים.  חוקרים  וינר  ד"ר  בספריית 

זוכת פרס דן דוד היוקרתי. ד"ר רומיק היא    נטליה רומיק,
היסטוריונית, אדריכלית ואוצרת. עבודותיה מתמקדות 

השואה ובהנצחת  היהודי  אירופה,   בזיכרון  במזרח 
פרויקט   את  יצרה  רומיק  ובאוקראינה.  בפולין  בייחוד 

הנודד' השטייטעל  קהילות 'ארכיון  בקרב  הפועל   ,
 ת. מקומיות בפולין למען הנצחת ההיסטוריה היהודי

 תצוגות ספרים וחומרים ארכיוניים 

 

בספרייה ובלובי הכניסה, תצוגות מאוסף הספרייה והארכיון, אשר מציינות אירועים היסטוריים ואישים  הוצגו  במהלך השנה,  
 :  חשובים

נאציים: השלושים    משחקים  משנות  נאצים  ילדים  משחקי 
מסמכים שונים ושטרות מגטו :  תיעוד מהגטו|    מגרמניה ומצרפת

לרגל   –  משפחות בשואה ו התמודדות של נשים|     רזיןטלוג' וגטו  
האישה העולם|    יום  אומות  יום    –   חסידי  לרגל  עלתה  התצוגה 

  הזיכרון לשואה ולגבורה ומציינת בכל חודש חסיד.ת  אומות העולם 
הדסה תצוגת חומרים וספרים בנושא אנטישמיות סביב אוסף  |  
 שעלה לאחרונה כאוסף דיגיטלי   Key to the Mystery  |    ו  תע-בן
תקופת השואה|   ומקומות מסתור במשך  מבצע  |    שטעטלים 

 .לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה –  הקינדרטרנספורט

 

 

 ד"ר נעמה שפטלוביץ'  – אלבום תמונות מסתורי, רוכבים נועזים והמכבייה השנייה

 ובהד"ר דן קורד –  סיפורו המוזר של ז'ורז' בולנז'ה  –הקצין שלא רצה להיות מלך  

 ד"ר דן קורדובה  –  הצילום הסטריאוסקופי ומורשתו התרבותית –עולם בתנועה  

 עידו אהרון – סדנת קריאה רחוקה – מדעי הרוח הדיגיטליים בספרייה המרכזית 

 עידו אהרון  – אדריכלות מדומה

 ד"ר דן קורדובה  – שנים לבכורה העברית של המחזה "הדיבוק" בתיאטרון "הבימה" 100

HistoricaMonumenta Germaniae  – ד"ר דן קורדובה – מחקר היסטורי ופרוייקט לאומי 

 ד"ר דן קורדובה – דיוקנו של סופר עברי –אהרון מגד 

 

 

 צוות הספרייה כותב בבלוג הספריות 

https://cenlib.tau.ac.il/wiener_Jan_Grabowski
https://www.countermemoryactivism.ca/post/nomadyczne-archiwum-sztetla-nomadic-shtetl-archive
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81265777280004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81265777280004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81378960200004146
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15242
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15221
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15189
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15177
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15133
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=15083
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=14965
https://libraries-blog.tau.ac.il/?p=14945


 

 

שנות תרומה ועשיה בספרייה המרכזית. רחל שימשה    27פברואר השנה, לאחר  פרשה לגמלאות בחודש  רחל שיאון, 
 טור הספרנים. בתפקיד ראש מדור דליית מידע ואינטרנט והיתה חברה בוועד עובדי האוניברסיטה, בתפקיד יו"ר סק

במהלך כל שנות עבודתה, רחל היתה שותפה פעילה בקידום פרוייקטים, והובילה לקידום ושיפור תהליכים בספרייה, תוך כדי  

, הקמת  השקעת מחשבה רבה בהעלאת רעיונות יצירתיים וחדשנים. כל זאת, מעבר לעבודתה השוטפת במדור יעץ והדרכה

שנים באופן  ורך לאהספרייה   עריכת עלון, הקמת דף הפייסבוק ותחזוקתו השוטפת אתר הבית של הספרייה מיומו הראשון, 

במסגרת תפקידה כיו"ר סקטור הספרנים,  טיפלה רחל   .  ענייני ואסתטי והובלת פעילויות תרבותיות שזכו להתעניינות רבה

יזמה בשיתוף עם מנהלות הספריות, סדרת מפגשים  בנוסף . דיסקרטיות רבהבפניות רבות באדיבות, סבלנות, אמינות ו

נושאי תפקידים שונים בקמפוס. הספרנים נחשפים למערך האוניברסיטאי ולחידושים   חודשיים של צוותי הספריות, עם 

תאפשר באופן  בתחומי הפעילות המגוונים באוניברסיטה וניתנת להם ההזדמנות להעלות שאלות ובעיות, דבר שלא היה מ

  אחר.

שיתוף פעולה  תוך כדי   ,רחל במקצועיותה ובאישיותה הטביעה את חותמה בכל הפעילויות והפרוייקטים בהם היתה שותפה

מלא עם מנהלת הספרייה ועמיתיה לעבודה, עבורם גם היוותה דוגמה אישית. כל אלה היו מלווים תמיד בחיוך רחב וחוש  

 הומור נפלא.

 . ים להודות לה ולאחל לה הצלחה והנאה רבה בדרכה החדשה על כל אלה, אנו מבקש 

 

 .  2021ספרנית במדור קיטלוג, שפרשה לגמלאות בנובמבר   ,מזל ברוך

קומה ב' והייתה בקריאה העבדה באולם  2000שנת    עד .1993מזל החלה את עבודתה בספרייה המרכזית בשנת 

  עבדה עד לפרישתה , שם עברה למדור קטלוג 2000בשנת   האוסף ותחזוקתו., פיתוח אחראית על אוסף הספרות העברית

קריאה  הובאולם וההדרכה  במדור היעץ  במהלך שנות עבודה במדור, סייעה מזל גם במתן שירות  במקצועיות ובמסירות רבה.

    א'.בקומה 

                                                                                             .ה תודה למזל ובהצלח

 

 

 מאחל לכם חופשה נעימה.  הספרייה צוות  
 אנו עומדים לרשותכם במגוון ערוצי התקשורת, לכל מידע נוסף ובכל שאלה , בקשה והצעה. 

 »   כל הדרכים ליצירת קשר -  צרו עימנו קשר בדרך הנוחה לכם 
 

 אנחנו גם ברשתות החברתיות

הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי. אנו מעדכנים את הדף   -   Sourasky Central Library פייסבוק 
 . בתדירות גבוהה, ושמחים על כל לייק, תגובה ושיתוף 

 

פעיל ומלא הפתעות! כמה פוסטים חדשים בכל שבוע   –   Sourasky_Central_Library אינסטגרם 
 סטוריז! והמון  

 
 
 

   לפורשיםאומרים שלום ובהצלחה                                            

https://cenlib.tau.ac.il/contact-us-new
https://www.facebook.com/sourasky/
https://www.instagram.com/sourasky_central_library/


 
 

 

 לרחל שיאון פרישה תמסיב  | טיול הספרייה |  מסיבת פורים |   הדלקת נרות חנוכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בסוראסקי חוגגים, מטיילים ונהנים 

https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02RooFr6ixVLQSN5fWMLUcJkV5sdM8ugMAtrJ1kbYDTqBFtxkg61WmQtSK3vBaZHHul/
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02V27NurJUHdmXum8Aqxn3q47sq4TirKTERcStErzE8HHA3ihvPPYCqos6ArzfN6i8l/
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid0VeNPUMmowSdsUQ8KRzQjcsbuBNVJfA8NsZP9ami3m1tfMzMqSJXTWphL634pWth1l/
https://www.facebook.com/118205868203895/posts/pfbid02teG5aXCwcTo6vKVZovfnXWXLz856GVpv7prnrGeKkGxJ8syQ2JA3JfgE9ZfseA9Vl/

