
 שלום לחברי הסגל החדשים,
 

שמחתי לפגוש אתכם.ן בזום ולהציג את שירותי הספרייה. אני עומד לרשותכם.ן בכל שאלה, בכל דרך 
 שתרצו )במייל או בזום(.

 
 אנא שימרו את המייל הזה, המרכז קישורים ופרטי קשר של עובדי הספרייה.

 
   אתר הספרייה:

ובמיוחד לקישורים המופיעים בתפריט "שירותי הספרייה" ו"תמיכה  אתר הספרייהאנא היכנסו ל
 במחקר ובהוראה".

 WhatsApp :3933090-054-לשירותכם שירות יעץ ב
 

ברסיטה )פורטל הסגל, מודל, ספרייה מאגרי מידע( מוזמן מי שעדיין לא קיבל סיסמה למערכות האוני
 .אגף המחשובלפנות בהקדם ל

 
 :1X1שירות ייעוץ אישי 

 מטרת השירות לתת יעץ מעמיק לקראת כתיבה והכנת מחקר. השירות ניתן בזום.
 , או להתקשר אל אורנה רוש טל. oneonone@univ.haifa.ac.il  –לתיאום מראש 

8249035  (3035.) 
 

 : סיוע בבדיקת מספרי ציטוטים ומדדי דירוג של כתבי עת בהם מתפרסמים מאמרי החוקר
 (3035) 8249035-04בטלפון:  orna@univ.haifa.ac.il בבקשות יש לפנות אל אורנה רוש 

 
Mendeley – .תוכנה לניהול הציטוטים שאספת לצורך מחקריך 

 (3847) 8249847טל.  refworks@univ.haifa.ac.il  לפרטים נוספים: פלורה הראלי
ואין רכש מרוכז לרישיונות. מי שמעוניין בכך יעשה זאת באופן  EndNote-*הספרייה לא תומכת ב

 עצמאי.
 

 עת אלקטרוניים:-וכתבי מאגרי מידע
 (3523)  8249523טל.   סטרלסקי-נטע ויסמןלפניות: 

 אוספי הספרייהמידע על 
 

  :מידענים לחוגים
לאורנה רוש  מומלץ לשתף מידענים בקבוצות מחקר. לפרטים נא לפנות

 orna@univ.haifa.ac.il  :(3035) 8249035-04בטלפון 
 

 הדרכות ביבליוגרפיות ייעודיות:
 (3037) 8249037השירות ניתן בזום. בבקשות יש לפנות למיכל כרמון טל. 

 
 : לבניית קורס אקדמי מתוקשב לאוריינות מידע

 (3035) 8249035או בטלפון:  na@univ.haifa.ac.ilorנא לפנות לאורנה רוש 
                                                                

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

 (2296)  8240296טל.                 ,דנה לוטן -ספרים בעברית                           
 (8119)  8119828טל.             ,ליאת שלאל -ספרים בערבית                           

 (3523)  8249523טל.   סטרלסקי-נטע ויסמן        -  עת-כתבי                         
 

 : קריאת חובה לקורסים
 ( 2296) 8240296טל.  dana@univ.haifa.ac.ilנא לפנות אל דנה לוטן, 

 הווידאו של האוניברסיטה לצפייה מרחוק.  ניתן להעלות סרטים עבור תלמידי קורס לשרת
 (3129) 8249129טל.  einat@univ.haifa.ac.il נגלי -לפרטים יש לפנות לעינת ריץ

 
  :ספרייתית-השאלה בין

 להזמנת ספרים ומאמרים מספריות אחרות. השירות ניתן בחינם
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 (2529) 8240529טל.  או ill@univ.haifa.ac.il -דוא"ל 
        

  בפייסבוק הספרייהלהתעדכנות שוטפת בתחום המידע ולחידושים בספריה: 
 
 
 

 מאחל קליטה נעימה וכל טוב,

 
 
 
 
 
 

 

 

 זוהר-יאיר אבן

 ספרן תחום יעץ, ספריית יונס וסוראיה נזריאן

  הכדור בידיים שלנו -אנא התחשבו בסביבה לפני שתדפיסו דואר זה 
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