
 

 שלום לכולם וברוכים הבאים ל"שיטוט בעולם המידע"!  

  עדכונים מהנעשה בתחום המידענות והספריות   חדש הכולל   שמחה להציג בפניכם ניוזלטר אני  

התעדכנות בתוכן מקצועי חדש, סיכומי ימי עיון מעניינים, תכנים מקצועיים מרחבי  ל הזדמנות    -

 הרשת, חידושים, כלים שימושיים ועוד ועוד. 

 הראשון :   גיליון מה תמצאו ב 

  2022באוניברסיטה העברית, דו"ח טרנדים לשנת    ם מיוחדיםיום עיון על ארכיונים ואוספיסיכום  

 Naxosוזרקור למאגרים  - Amazonו Googleנה מויקיפדיה, של העתידנית עדי יופה, סיכומי ש

Music Library  .וארכיון הסרטים של ישראל 

 קריאה נעימה, 

 עמליה 

 

 

 

 

 



 

 אוסף אומנות שגן*התמונה מתוך: 

 

אוספים וארכיונים באוניברסיטה העברית )יום עיון   –אוצרות חבויים  

22.11) 

ארכיונים  השל    בהקשריום עיון שעסק בדיגיטציה, התחדשות והנגשה  בחודש נובמבר השתתפתי ב 

הנגשה של מידע ארכיוני והיכולת  החשיבות  בזכות ההכרה ב  . ובמכון טרומןבאוניברסיטה העברית  

יש יותר ויותר    , , במיוחד בתקופה בה הגישה הפיזית לארכיונים אינה מובטחתשלו לסייע לחוקרים

  –   מדובר כמובן בתהליכים ארוכים ולא פשוטים   פריטים באופן מקוון.   יותר כמה שלהנגיש    ניסיונות

, המאפשרת להעלות אובייקטים דיגיטליים  Digitalיש לציין שהמעבר לשימוש בתוכנת עלמא 

אצלנו   מסמכי ארכיון וינרישירות לקטלוג, מסייעת מאוד בפרויקטים מסוג זה )ראו לדוגמא את 

 בקטלוג(.  

 שהוזכרו וניתן להגיע אליהם און ליין:   של האוניברסיטה העברית מעניינים  פרויקטיםכמה  

, ענף  הבוויקטימולוגי ן עסק  בנימין מנדלסו  –   ארכיון בנימין מנדלסון, חלוץ הוויקטימולוגיה העולמית 

גם עם   ןביניה שלו, התכתבויותאת בקרימינולוגיה העוסק בקורבנות של פשעים. הארכיון כולל 

הארכיון  חלק קטן מ רק  נסרק  בינתיים  תיעוד של יהדות רומניה בין המלחמות.  לצד    ,פרויד זיגמונד  

 . המלא 

ותרם את   שנה בטוקיו 30אספן אומנות שחי עופר שגן היה  – אוסף אומנות יפני של עופר שגן 

ניתן למצוא  ימויים ממנו נסרקו והועלו לקטלוג הספרייה,  . באוסף, שדאוספיו לאוניברסיטה העברית

שקשה   ופריטים נדירים אחרים הדפסי עץ מתקופת מייג'י ומתקופת אדו  , יצירות אומנות רבות

 למצוא אפילו ביפן. 

  עבר של  מגיעים מחפירותה פריטים  הכולל שנה 80אוסף בן זהו  – אוספי המכון לארכיאולוגיה 

לצד חומרים   )מהתקופה המנדטורית ועד חוק העתיקות(  המכון לארכיאולוגיה של ארץ ישראל

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81295668550003701
https://truman.huji.ac.il/
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=TAU&collectionId=81265778720004146
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&inst=972HUJI&collectionId=81297036260003701
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81295668550003701
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81258124200003701&lang=iw_IL


רישיונות חפירה, תיעוד החפירות של המכון, הקלטות  ארכיוניים, כגון מסמכים של הרברט סמואל,  

 של צוות מגידו ועוד. 

צילמו  , בארצות האסלאם טיילוחוקרים ומרצים של האוניברסיטה ש – האסלאם אומנות בארצות 

י מחקר והוראה. הארכיון כולל בעיקר צילומי ארכיטקטורה. צילומים  מיועד לצורכהויצרו ארכיון 

 . צילומים של ליאו מאייר אוסף ה - נוספים באותו נושא ניתן גם למצוא ב 

גים  שנמצאו בארגזים לא מקוטל גוונים מאוסף הכולל חומרים  –  אוצרות ספריית הרפואה עין כרם 

יומני הלל יפה,  את ארכיון אלבומי תמונות, בין השאר כולל האוסף . שבעין כרם בספרייה לרפואה

 , תיעוד בגוף ראשון למגפת הכולרה ועוד. בארץ ישראל ראשונותהרופאות  ה חומרים על 

פרויקט דיגיטציה של אוסף המפות שעבר לאחרונה לספריית הר הצופים.    –  אוסף מפות היסטוריות

 כאלה של קרבות נפוליאון.  גם  ביניהן יסטוריות מיוחדות, מפות ה באוסף ניתן למצוא

  טקסיםתיעוד של  , אתנוגרפיות  הקלטות האוסף כולל, בין השאר,   – אוספי המכון לחקר הפולקלור

מחול עממי, צילומים    ושל  רפואה עממית תיעוד של  גזרות נייר,  ממעגל החיים,  ות להתייחסוי,  שונים

 . כל החומרים נגישים בצורה מקוונתלא  – אתנוגרפיים, פרויקט תיעוד יהדות תימן 

,  באוניברסיטה העברית בירושליםאתר המציג את אוספי הטבע הלאומיים  –  אתר אוספי הטבע 

 חיים, זוחלים, עופות, יונקים ועוד. -עשבייה, אוספים של חסרי חוליות, רכיכות, דגים, דו כגון:

 

מסמכים  הכולל    ארכיון התשתיות של ירושלים   ארכיונים שטרם עברו תהליך דיגיטציה:עוד הוזכרו  

אינטלקטואל יליד   –ניסים רג'ואן לפני קום המדינה וארכיון מ  היסטוריים חשובים של ירושלים

ופוליטיקה של זהויות בימי ראשית המדינה. שני   בגדד, מהראשונים שכתבו על השסע העדתי 

 הארכיונים נמצאים במכון טרומן. 
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https://folklore.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://nnhc.huji.ac.il/


 

 דו"ח המגמות *התמונה מתוך: 

 

 2022דו"ח מגמות של הטרנדולוגית עדי יופה לשנת 

הבא : השיטה לחזות טרנדים  , עוסקת בטרנדולוגיה ועתידנות עסקית ומחברת הספר: עדי יופה 

מדבר   2022עכשווי ומרתק.  דו"ח המגמות לשנת  שנה דו"ח מגמות  מדי מציגה  , בעולם משובש

יות את הרגע ולהעדיף את כאן ועכשיו על פני  על אוטופיה כמוטיב מרכזי. זהו הרצון של אנשים לח

 העתיד. 

יותר אמריקאים  הקורונה יצרה אי ודאות וגרמה לנו להתבונן על החיים בצורה אחרת. לדוגמא, 

מכוח העבודה שוקלים להחליף מקום עבודה בשנה   41%-ו  שלהםה העבוד מקומות פורשים מ

. המגמה ניכרת גם  לחיות לבד שפחה ושלא להקים מאנשים בוחרים ויותר יותר בנוסף,  .הקרובה 

הנכונה ביותר לאותו  האופציה  את    ר בחולאפשרויות ו   ליצור  לתכנן מראש אלא   בנטייה הגוברת לא 

 . הרגע 

, עבודה היברידית. בהקשר זה בולטת המגמה  Work - life – balanceמילות מפתח נוספות הן: 

 ביליון אנשים יעבדו מהבית.   2035הניכרת למעבר לעבודה מהבית, והצפי הוא שעד 

את המוצרים שלהם  מדלגים על חנויות פיזיות ומפרסמים יותר ויותר מוכרים בעולם העסקים 

תוכניות  ומודלים עסקיים חדשים  יוצרת  חנויות אינטרנטיות  פותחים ות שבה קלה  . ברשתישירות 

והמטרה שלהם   "מה אנחנו מוכרים "מותגים צריכים לשאול את עצמם בהקשר זה שיווק חדשות. 

 צריכה להיות לאפשר לנו לחיות את האוטופיה שלנו. 

 ��, יש הווה  אין עתיד .  חיים אוטופיים בכל מרחב  המוטו הוא לחיות 

 קישור לדו"ח המלא 

 . netYוך תמוראיון עם עדי יופה  העתיד על   כתבה נוספת על השפעת הקורונה
 

 :נוספיםסיכומי שנה 

המונחים   500בקישור תמצאו רשימה של   2021הערכים הנצפים ביותר בויקיפדיה לשנת 

ומות הראשונים נמצאים:  המחופשים ביותר בויקיפדיה העברית בשנה האחרונה. בעשרת המק

https://spotrend.com/reports/%d7%93%d7%95%d7%97-2022/
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21278128340004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21278128340004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21278128340004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21278128340004146
https://spotrend.com/reports/%d7%93%d7%95%d7%97-2022/
https://www.ynet.co.il/health/article/rynbmytiy
https://www.ynet.co.il/health/article/rynbmytiy
https://pageviews.toolforge.org/topviews/?project=he.wikipedia.org&platform=all-access&date=last-year&excludes=
https://pageviews.toolforge.org/topviews/?project=he.wikipedia.org&platform=all-access&date=last-year&excludes=
https://pageviews.toolforge.org/topviews/?project=he.wikipedia.org&platform=all-access&date=last-year&excludes=


ישראל, בנימין נתניהו, נפתלי בנט, אתר האינטרנט סדרות, יוטיוב, סדרת הטלוויזיה בני האור,  

 היקום הקולנועי של מארוול, קופה ראשית, מבצע שומר החומות ודרגות צה"ל.  

של מתן שטאובר )בנו של פרופ' רוני שטאובר(. במסגרת פרויקט גמא   אתר עוד בנושא ויקיפדיה, 

בבצלאל מתן בנה ציר זמן אינטראקטיבי, המאפשר טיול בין הערכים של ויקיפדיה, תוך התמקדות  

 בנושא, תקופה מסוימת או מזל.  

, אם  ויקיפדיה וויקידאטה בשירות האקדמיה ת המפגשים בשבועות האחרונים השקנו את סדנ 

פספסתם... זוהי סדנת עריכה מעשית והכרות עם מיזמי ויקיפדיה בהנחיית שני אבנשטיין סיגלוב.  

   בקישור. את הקלטת המפגש הראשון תמצאו 

 

     2021לשנת  oogle Gביותר ב  םהחיפושים הפופולאריי

משחק הגמר של אליפות   -  Australia vs Indiaהוא   2021הביטוי המחופש ביותר בעולם בשנת 

הקריקט! הידיעה החדשותית המחופשת ביותר היא היציאה של ארצות הברית מאפגניסטן. אצלנו  

, תו ירוק, זום וסינמה  n12ביותר היה חיסון נגד נגיף הקורונה ואחריו  י בארץ החיפוש הפופולאר

מדינה ולפי קטגוריות   סיטי. בנוסך, תוכלו למצוא בקישור את החיפושים הפופולאריים ביותר לפי 

מיוחדות כמו סרטים, שירים, משחקים, תוכניות טלוויזיה ועוד, ואף להגיע לנתונים מרתקים כמו  

 השיר המחופש ביותר בטאיוואן, למשל.  
 

 2021הספרים הנמכרים ביותר באמזון לשנת 

 Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habitsבראש הרשימה נמצא :  

& Break Bad  הרגלים טובים ופרידה מהרגלים פחות טובים.   , בנייה של העוסק בשינוי הרגלים

הרגלים אטומיים : שיטה קלה ומוכחת להטמעת  הספר נמצא גם אצלנו בקמפוס בתרגום לעברית  

רייה למדעי החברה  בספ)  ם : שינויים קטנים, תוצאות גדולותהרגלים טובים ולשבירת הרגלים רעי

אומנות, צילום,   – רשימות רבי מכר על פי קטגוריות  באמזון ניתן למצוא גם  ואונליין באתר כותר(. 

 וד... בריאות, דת, הומור, היסטוריה, בישול, ספרות, יצירה, רפואה וע

 

https://histography.io/?fbclid=IwAR2kwUZ2DmDp7E1glFFiF9Zi2Prr75mb8eUrgU5HzlRb46DLDJVHwDPGoDI
https://cenlib.tau.ac.il/Viki?fbclid=IwAR2xkXgaP3Bs3up9X30sx5ik8hix10trVNIQ7G4OikvPbLzo1Cux0H_kWLQ
https://www.youtube.com/watch?v=YpgpfIKbVm0&list=PL5LRb6g_BjrtZrgNDGemKWTXChXYd5kFk&index=2&t=150s
https://trends.google.com/trends/yis/2021/GLOBAL/
https://www.amazon.com/gp/bestsellers/2021/books
https://www.amazon.com/gp/bestsellers/2021/books
https://www.amazon.com/-/he/James-Clear/dp/0735211299/ref=zg_bsar_books_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=W22S4VPASHR8M26G420Q
https://www.amazon.com/-/he/James-Clear/dp/0735211299/ref=zg_bsar_books_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=W22S4VPASHR8M26G420Q
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https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21358170220004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21358170220004146
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/8560f2/972TAU_ALMA21358170220004146


 

 2021*בתמונה הספר הנמכר ביותר באמזון לשנת 

 

 

  Naxos Music Libraryזרקור למאגר: 

Naxos Music Library –   160,000 -מעל ל עם   ומרשימה ספרייה מוזיקלית גדולה המאגר כולל  

  -, כאשר כל חודש מצטרפים למאגר כ אלבומים של מוסיקה קלאסית, מוסיקת עולם, פולק וג'אז

תחת הקטגוריה    אתר הספרייה,ב  דף מאגרי המידע  דרך אלבומים נוספים. ניתן לגשת למאגר    600

 מוסיקה. 

ואלבומים, ניתן למצוא במאגר חומרים אקדמיים המתייחסים   יצירות  נה כיפית לשירים, מלבד האז

 !ולנגן אותן בנגנים שונים רשימות השמעה ליוצרים ומלחינים וחומרי עזר לימודיים. ניתן גם ליצור 

רים מקיפים על כלל  בשל הספרייה שלושה סרטונים עם הס yotube -לאחרונה עלו לערוץ ה 

 בהחלט שווה לנסות.  .במאגר האפשרויות הקיימות 

 עם המאגר וחיפוש בסיסי ואפשרויות האזנה למוסיקה הכרות   –סרטון ראשון 

חיפוש חומרים אקדמיים ומקצועיים, אפשרות ללמידה אינטראקטיבית לילדים   –סרטון שני 

 ולמבוגרים. 

 האזנה למוסיקה ויצירת פלייליסט אישי  – סרטון שלישי 

 

של הספרייה. מי שעדיין לא עוקב   yotube -תוכלו למצוא מדריכים על מאגרים נוספים בערוץ ה

 ��אחרי העמוד זה הזמן  

 

https://libraries.tau.ac.il/database/2701?backto=databases/000%3Furl%3Dhttps%253A//libraries.tau.ac.il%26color%3Dcs_green%26letter%3DN%26subject%3D%26tkey%3D1643023953&database=000
https://cenlib.tau.ac.il/databases
https://www.youtube.com/channel/UCElvbRqK92vJrAHWAdb5AIg
https://www.youtube.com/watch?v=xcMwSzkv130&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=xcMwSzkv130&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=xcMwSzkv130&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Yf_uR-ESb2w
https://www.youtube.com/channel/UCElvbRqK92vJrAHWAdb5AIg


 

 

 

 : ארכיון הסרטים הישראלי2זרקור למאגר 

 

הארכיון נוצר על ידי סינמטק    .ארכיון הסרטים של הישראלי  זרקור נוסף שאני רוצה להאיר הוא על  

ירושלים, הוא נגיש באופן חופשי ברשת וקישור אליו נמצא בדף מאגרי המידע באתר הספרייה  

 בקטגוריית מאגרי סרטים/וידיאו. 

בכניסה למאגר ניתן לבחור בין שתי אפשרויות, למעשה שני ארכיונים שונים. האחד המבט  

סרטים עלילתיים   - ישראל והשני המבט האומנותי אלפי קטעי ארכיון נדירים של  –ההיסטורי 

 . ותיעודיים באורך מלא

ולהצליב ביניהם. אפשרות  מאפשר לערוך חיפוש לפי נושאים, אישים ועשורים ההיסטורי הארכיון 

לסרטים לפי  והגעה אינטראקטיבית מעניינת במיוחד שהמאגר מציע היא חיפוש באמצעות מפה 

 המקומות שבהם הם צולמו. 

  1970  –פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב  גם הספרייה שלנו מככבת בשני סרטונים:  

 . 1961 –אביב  -שמחוני נפתחת באוניברסיטת תל ספרייה להיסטוריה צבאית על שם אסף  -ו

לחפש סרטים רלוונטיים על פי יוצרים  וניתן לגלול ברשימת הסרטים  בארכיון הסרטים העלילתיים 

 חלק מהסרטים פתוחים לצפייה חופשית ואחרים דורשים תשלום.    ושחקנים או נושאים.

אסופה על אסי דיין בעריכת בנו ליאור,  , למשל,  המוקדשות לבמאי מסוים  אסופותהמאגר מציע גם  

אסופות על גור בנטוביץ, עמוס גיתאי, עמוס גוטמן ואבי מוגרבי ואסופה על הזכיות הגדולות של  

 . הקולנוע הישראלי בעריכת אמיר קמינר

 

 . הדרכה על המאגר  - תוכלו לצפות גם ב
 

https://libraries.tau.ac.il/database/3427?backto=databases/000%3Fsubject%3D258%26subjectph%3D%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%2599%2520%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2590%25D7%2595%26tkey%3D1643028198%26url%3Dhttps%253A//libraries.tau.ac.il%26color%3Dcs_green&database=000
https://jfc.org.il/news_journal/59616-2/97861-2/
https://jfc.org.il/news_journal/59616-2/97861-2/
https://jfc.org.il/news_journal/61482-2/102493-2/
https://jfc.org.il/collection/?art
https://www.youtube.com/watch?v=sf22sGsg_js


 
 

 1970 –פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב *בתמונה: ספריית סוראסקי בסרטון על 

 

 ניפגש שוב בקרוב.  ��עד כאן הניוזלטר הראשון  

 

https://jfc.org.il/news_journal/59616-2/97861-2/
https://jfc.org.il/news_journal/59616-2/97861-2/

