
 

 

 

 הספריה למרצים שירותי מידע על 
 

 .ומוצלחת בשנת לימודים פורייהאקדמי סגל ההחברי הספרייה מברכת את 
 :במחקר ובהוראה שיוכלו לסייע לכםהמרכזיים להלן שירותי הספריה 

 

 היאתר הספרי
 .”ובהוראה במחקר תמיכה“בסעיף  באתר הספרייהלעיין  תוכלו

    
 1*1שירות ייעוץ אישי 

 לקראת כתיבה והכנת מחקר. להעמיק בחיפוש ובהכוונה ומטרתאישי בין מידען לחוקר שמפגש 
   :אורנה רושל , או להתקשרoneonone@univ.haifa.ac.il ל:"יש לפנות בדואלתיאום 

8249035 (3035.) 
 

  עת -מספרי ציטוטים ומדדי דירוג של כתבי סיוע בבדיקה של
 (3035) 8249035 .טל orna@univ.haifa.ac.il יש לפנות לאורנה רוש 

 
  ציטוטיםלניהול  Mendeley תתמיכה בתוכנ       

 (3847) 8249847.טל refworks@univ.haifa.ac.ilפלורה הראלי לפנות ל יש
       

 סיוע מידעני לחוגים
  .השונים וההוראהבכל בקשה בתחומי המחקר  כםלרשותעומדים מומחים ספרנים  

 
 עבור קורס ייעודיותת וביבליוגרפי ותהדרכ הזמנת      
 (3037) 8249037 .טל mcarmon@univ.haifa.ac.il למיכל כרמוןיש לפנות     

 
  אוריינות מידעאקדמי מתוקשב ללבניית קורס 

 (3035) 8249035 .טל orna@univ.haifa.ac.ilלפנות לאורנה רוש  יש      
  

 חדשים ונהלי רכישה הזמנת פריטים
 (8169)  8288169טל.   זהר ירסלב -ספרים בלועזית 

 (3706)  9706824טל.   אפרת ענבל -ספרים בעברית  
 (8119) 8119828טל.   ליאת שלאל -ספרים בערבית  
 (3523) 8249523טל.   סטרלסקי-ויסמן נטע  -עת -כתבימאגרי מידע ו 

 
 קריאת חובה לקורסים 

 .העברת ספרים לאוסף השמורים וסריקת תדפיסים לקורסים  
 ( 2296) 2968240טל.  dana@univ.haifa.ac.ilא לפנות לדנה לוטן נ 
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  רטים לקורסיםס 
 . עבור הסטודנטיםשל האוניברסיטה הווידאו  שרתוהנגשתם לצפייה מרחוק בסרטים  העלאת 
 (3129) 8249129טל.  einat@univ.haifa.ac.il נגלי-לפרטים יש לפנות לעינת ריץ 

 
 ספרייתית -השאלה בין

 מספריות אחרות.  בחינםלהזמנת ספרים ומאמרים 
 (2529) 8240529 או בטלפון:  ill@univ.haifa.ac.ilיש לפנות בדוא"ל 

        
 דיגיטציה בספריה 

ואוספי ספרים  ופריטים דיגיטליים קבציםתצלומי אוויר,  ,תמונות שילוב מקורות ראשוניים במערכות הספריה, כולל
 .סריקה איכותית והתאמה לצרכי מחקר והוראה וספים דיגיטליים ופרויקטים ייעודיים., בניית אמיוחדים

טל:  kbarner@univ.haifa.ac.il  ברנר:  או לקרן  ;(2298) 8240298טל.  ora@univ.haifa.ac.ilלפנות לאורה זהבי  יש
8288457 (8457) 

 
 שיתוף מידען בקבוצת מחקר

 (7663) 6678249טל.  naomig@univ.haifa.ac.il לנעמי גרידינגריש לפנות  לפנות ישלפרטים 
  

  אוניברסיטת חיפה – ORCIDסיוע ברישום לחשבון 
 (8543) 8288543טל.  orcid@univ.haifa.ac.ilזוהר -לפרטים יש לפנות ליאיר אבן

         
 דיווח שוטף על פרסומים חדשים

 שהתקבלו בספריה בחודש האחרון. חדשים  פרסומיםלבדיקת 
 

 ולחידושים בספריה במדיה החברתיתלהתעדכנות שוטפת 
  בפייסבוקו באינסטגרם           
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