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ספריית ארן
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

שירותי הספרייה בתקופת הקורונה
הזמנת ספר בקליק○	

בשגרת "קורונה" כונניות הספרים סגורות לקהל ויש להזמין ולאסוף את הספרים 
)איתור  הספרייה  מקטלוג  ישירות  נעשית  הספרים  הזמנת  לספרייה.  בכניסה 
תשלח  הודעה  הספר(.  להזמנת  קליק  משתמש,  לחשבון  התחברות  הספר, 

כשהספרים מוכנים לאיסוף.  
השאלה בין ספרייתית○	

אם יש צורך בספרים או מאמרים שלא נמצאים בספרייתנו, יש אפשרות להשיגם 
מספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם. צריך רק למלא את טופס ההשאלה 

הבין ספרייתית הנמצא בסרגל הכלים בקטלוג, ולהזמין את הספר או המאמר. 
השירות ללא עלות.

סריקה מאוספי הספרייה○	

)בכפוף  ניתן להזמין דרך קטלוג הספרייה סריקות מאוסף הספרייה המודפס 
לזכויות יוצרים(. השירות ללא עלות. 

ניוד ספרים בין הספריות האקדמיות○	
במקרים בהם הסטודנט לא יכול להגיע לקבל ספר ולא ניתן לסרוק )כל מקרה 

באופן פרטני( – הספר יישלח לספרייה קרובה למקום מגוריו.

מרחבי עבודה
גישה פיזית לספרייה○	

צורך בהזמנת  ללא  הקהל  לכניסת  פתוחות  הספריות  סגר,  תקופות  להוציא 
מקום מראש. בספרייה המרכזית קיימים כ־65 מקומות ישיבה. בכניסה לספרייה 
מתנהל רישום של שעת כניסה, מספר שולחן, מספר ת.ז., ושעת יציאה. הנתונים 

מועברים למחלקת הביטחון על בסיס חודשי. 
לספרייה רשאיים להיכנס סטודנטים וחברי סגל של אוניברסיטת בן־גוריון, ובעלי 
מתקדמים  לתארים  סטודנטים  כניסת  מתאפשרת  בנוסף,  חוץ.  קורא  כרטיס 
בכפוף לאישור כניסתם לקמפוס על־ידי  ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל 
אוניברסיטאות. פתיחת  בין  ניתן במסגרת ההסדר  מחלקת הביטחון. השירות 

כרטיס קורא יתבצע על סמך מכתב ערבות מספריית האם.
ובתיאום מראש, הספרייה מעמידה לרשות המשתמשים חדרי  במידת הצורך 
למידה לישיבה פרטנית )למשל, לצורך הצגת פרויקטים בזום, עבודה ממושכת 

על אוסף ספרים – הספרים נאספים ע"י הספרנים ונשמרים על עגלה(. 
נכון להיום אין גישה למדפים ולכל הקומות ויש להזמין פריטים לעיון 

באולמות.
מרחבי עבודה באוויר הפתוח○	

פתוח.  בחלל  ישיבה  מקומות  הכשרת  על  אלו  בימים  עובדת  האוניברסיטה 
הודעה בעניין תצא בנפרד.

המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם כל בקשה, סוגיה או רעיון, גם בעניינים פרטניים, עם הצוות ו/או מנהלת הספריה.
לפניות כלליות בנושאי יעל והשאלה:

 interl@exchange.bgu.ac.il :לפניות בנושא השאלה בין ספרייתית
לפניות בנושאים מיוחדים ניתן ליצור קשר עם מנהלת הספרייה,

igeller@bgu.ac.il :אילונה גילר

אנשי
קשר

054-236-5206 yaatz@bgu.ac.il

למידע ועדכונים נוספים
בקרו בדף הבית של הספרייה
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אוניברסיטת בר אילן
מערך הספריות והמידע

אנשי
קשר

שירותי הספרייה בתקופת הקורונה
יוצרים ○	 זכויות  לחוק  בהתאם  ספרים  מתוך  ופרקים  מאמרים  של  סריקה 

והשימוש ההוגן. 
מרצים ○	 או  סטודנטים  אלה.  בימים  בהרצה  נמצא  הבית'  עד  'ספר  שירות 

שהבקשות שלהם עומדות בקריטריונים יקבלו ספרים עד הבית באמצעות 
שליח.

חומרים ○	 לפונים  לספק  במהירות  עובדת  ספרייתית  בין  השאלה  מחלקת 
שלא נמצאים באוספי הספרייה.

מערך הדרכות ויעץ משופר. היעץ ניתן במספר ערוצים: טלפון, מייל, פייסבוק, ○	
בועה וכמובן זום.

אוסף הספרים האלקטרוניים הוגדל כדי לאפשר לכמה שיותר סטודנטים ○	
בקורס גישה לרשימות הקריאה.

קהל, ○	 אין קבלת  ועוד  סגר  אין  בהם  בימים  השאלת ספרים בפתח הדלת. 
מתאפשר שירות של השאלת ספרים בפתח הדלת של הספרייה.

ניוד ספרים בין הספריות האקדמיות. דרך שירותי המשלוחים של מחלקות ○	
השאלה בין ספריתית.

רכישה של מקורות אלקטרוניים על מנת לאפשר גישה מרחוק לכמה שיותר ○	

חומרים אקדמיים ומחקריים. אנו עושים בימים אלה מאמצים רבים להרחיב 
הוצאות  שתי  עם  הסכמים  על  חתמנו  אף  לאחרונה  המקורות.  כמות  את 
 Cambridgeו־  Brill ספרים:  אלפי  מנגישים  אנו  במסגרתם  מובילות,  לאור 
University Press. במידה ואתם זקוקים לגישה למאמר, ספר או כל מקור 
תהליכים  תחום  ראש  סאס,  סמבול  לשרית  לפנות  מוזמנים  אתם  אחר 
sarit.sambol-szasz@biu.ac.il או בטלפון:  מקצועיים ופרויקטים, במייל 

.054-6778061
הנגשת חומרי קריאות חובה לסילבוסים. אנו עמלים בימים אלו, ביחד עם ○	

הסגל האקדמי, להנגיש עד כמה שאפשר את חומרי קריאות החובה לכלל 
להעלות  לסגל  ומעבירים  חומרים  סורקים  אנו  האפשר  במידת  הקורסים. 
מגדילים  אנו  חוק  על־פי  המותר  על  עולה  והיקף החומרים  במידה  למודל. 
בדרכים  פועלים  או  נוספים  עותקים  קונים  אלקטרוניים,  לספרים  רשיונות 

נוספות על מנת לעזור עד כמה שניתן בנושא. 

מרחבי עבודה
גישה פיזית לספרייה○	

הספריות פתוחות לקהל לפי כללי התו הסגול פרט לימי הסגר. כניסה לספריות 
מתאפשרת רק בהזמנת מקום מראש במערכת הזמנת תורים. סטודנטים וסגל 
ממוסדות לימוד אחרים יכולים להגיע לספריות בבר אילן על בסיס מקום פנוי. 
של  ויציאה  כניסה  שעת  לוודא  כדי  רישום  גם  מתבצע  ספריה  לכל  בכניסה 

הנכנסים.

מרחבי עבודה באוויר הפתוח○	
והמידע בשיתוף אגף תפעול דאג להכשיר בספריות השונות  מערך הספריות 
מרחבי למידה נוחים וזמינים והכל לפי ההנחיות והכללים של התו הסגול. במידת 
הצורך יוגדלו מכסת המקומות. בנוסף האוניברסיטה פתחה כיתות לימוד לטובת 

סטודנטים שמעוניינים לשבת ללמוד. 

Olga.Goldin@biu.ac.il – מנהלת מערך הספריות והמידע ד"ר אולגה גולדין
Hadracha.Centralib@biu.ac.il מחלקת הדרכה של מערך הספריות זמינה לכל שאלה שמתעוררת או במייל 

intlib@biu.ac.il :או בטלפון 03-5317955 // שאלות בנושא השאלה בין ספרייתית יש לשלוח למייל 
או בטלפון 03-5318496 // בנוסף ניתן לפנות לנעמי אברהם - ראש תחום שירותי קהל

במייל: Naomi.Abraham@biu.ac.il או בטלפון: 972-77-2753063 

למידע ועדכונים נוספים
בקרו בדף הבית של מערך הספריות
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ספריית הר הצופים למדעי 
הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, 

האוניברסיטה העברית

אנשי
קשר

שירותי הספרייה בתקופת הקורונה
בתקופות של סגר הרמטי בהן אי אפשר להגיע לספרייה, השירותים ניתנים ○	

מרחוק: 
השאלה בינספרייתית בחינם - הזמנת ספרים וסריקת מאמרים, רכש, ושירותי 

יעץ - מענה על שאלות, הדרכות פרטניות וקבוצתיות בזום במגוון נושאים.
ו/או כאשר ○	 כאשר הספרייה פתוחה לצוות העובדים אך אין קבלת קהל 

הספרייה פתוחה כמרחב למידה בלבד:
בארון  הספרים  וקבלת  מקוון  טופס  מילוי   - מקוונת  השאלה  שירותי  ניתנים 
 20% )במגבלת  הספרייה  מאוסף  חומרים  סריקת  ושירות  לספרייה,  בכניסה 

מהספר/כתב העת, תוך שמירה על זכויות היוצרים(.

כאשר הספרייה פתוחה לקוראים:○	
ניתנים שירותי קהל כרגיל, תוך השארת שירותי השאלה מקוונת ושירות סריקת 

חומרים מאוסף הספרייה.
שירות לקוראים מאוניברסיטאות אחרות:○	

על פי ההסכם הקיים בין המוסדות האקדמיים בארץ, חברי סגל אקדמי ותלמידי 
לאחר  אחרת,  באוניברסיטה  קורא  כרטיס  לפתוח  רשאים  מתקדמים  תארים 

הצגת מכתב התחייבות מהספרייה המרכזית במוסדותיהם.

מרחבי עבודה
גישה פיזית לספרייה○	

בזמן סגר הרמטי הספרייה סגורה, ואין גישה פיזית לקמפוס ולספרייה.
כאשר הספרייה פתוחה לקהל הקוראים ניתן לשאול ספרים ולשהות באולמות 

הקריאה, בהתאם להנחיות התו הסגול.
בתקופת משבר הקורונה מומלץ לקוראים חיצוניים לפנות אל מחלקת הביטחון 

לפני ההגעה לקמפוס, בטלפון: 02-588300.

מרחבי עבודה באוויר הפתוח○	
האוניברסיטה הקימה ברחבי הקמפוס מתחמי עבודה באוויר הפתוח. מתחמים 
אלה כוללים אזורי ישיבה עם שקעי חשמל ותקשורת אלחוטית, ופתוחים לכל 

באי הקמפוס.
אזורי הישיבה בספרייה הותאמו להנחיות התו הסגול: באולמות הקריאה הוצבו 
פתוחים  לניקוי המשטחים, מחשבי הספרייה  לחים  ומגבונים  אלכוג'ל  בקבוקי 
הישיבה  ומקומות  השונים,  המשטחים  לניקוי  ציוד  עם  הנהלים  ע"פ  לשימוש 

הותאמו כך שיישמר מרחק ראוי בין הקוראים.

iritl@savion.huji.ac.il אירית לינדר, מנהלת שירותי קוראים בספרייה

למידע ועדכונים נוספים
בקרו בדף הבית של הספרייה
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ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אוניברסיטת חיפה

אנשי
קשר

שירותי הספרייה בתקופת הקורונה
מרחוק.  ניתנים  הספרייה  שירותי  לקהל,  סגורה  הספרייה  בהם  הסגר  בימי 

השירותים כוללים:
שירותי סיוע באיתור מידע והדרכות מקוונות○	

ספרני היעץ נותנים מענה שוטף לפניות וכן מעבירים הדרכות מקוונות. 
מתן מענה לפניות קצרות מתבצע דרך שירות הוואטסאפ.

חיפוש נושאי, במגוון תחומי ידע, הכולל שליחה של עד שלושה מאמרים ניתן 
דרך הדוא"ל. הדרכות קבוצתיות ופרטניות )לסטודנטים, סגל וחוקרים( מועברות 

בזום על פי דרישה. 
שירות הסיוע המידעני המקוון פעיל בימים ראשון-חמישי בין השעות:

18:00-08:00 וביום שישי בין השעות 12:30-09:00. 
סריקת מאמרים ופרקי ספרים מאוספי הספרייה ללא עלות○	

הספרייה מעמידה לרשות החוקרים והסטודנטים אפשרות קבלה של סריקות 
מאמרים ופרקים מתוך ספרים ללא עלות. הסריקות מתבצעות תוך הקפדה על 
זכויות יוצרים. הן מיועדות לצורכי הוראה ומחקר וכן להכנת עבודות. סטודנטים 

יכולים להזמין עד שתי סריקות ליום.
ספר עד הבית○	

בימים אלה אנו שולחים באמצעות הדואר, ספרים מאוסף הספרייה. בתקופות 
ניתן  זה  שירות  לקהל  פתוחה  כאשר הספרייה  עלות.  ללא  ניתן  השירות  סגר 

בתשלום.

שירותי השאלה○	
כאשר הספרייה סגורה סטודנטים וסגל מקבלים מענה בדוא"ל. אפשר להזמין 
צורך להחזיר ספרים  ואין  מועדי החזרת הספרים מתעדכנים  כן,  כמו  ספרים. 

לספרייה. 
השאלה בין־ספרייתית ללא עלות ○	

שירות השאלה בין־ספרייתית ממשיך לפעול ומאפשר לסטודנטים ולסגל להזמין 
עלות.  מחו"ל ללא  וסריקות  בארץ  אחרות  מספריות  וסריקות  תזות  ספרים, 

בימים אלה לא ניתן לשאול ספרים מחו"ל.
הכנת חומרי קריאה לקורסים○	

והעלאת סרטים  להכנת תדפיסים  בכל הקשור  סגל  לאנשי  ניתן מענה שוטף 
לקורסים. הכנסת הפריטים מותנית בשמירה על חוק זכויות יוצרים.

העברת שיעורים מקוונים○	
אנשי סגל יכולים להעביר שיעורים מקוונים בחדרי הדיונים של הספרייה. העברת 

השיעורים מתבצעת בתיאום מראש עם מנהלת הספרייה.
ניוד ספרים בין הספריות האקדמיות○	

לספריות  ערבות  כתב  לקבל  רשאים  ושלישי  שני  תואר  ותלמידי  סגל  חברי 
האקדמיות בארץ.

מרחבי עבודה
גישה פיזית לספרייה○	

כדי  לספרייה  להכנס  יכולים  לקמפוס,  להגיע  שרשאים  אנשים  רק  סגר,  בימי 
לשאול או להחזיר ספרים. כמו כן, אנשי סגל יכולים להעביר שיעורים מקוונים 

בספרייה.
בזמן פתיחת הספרייה לקהל, הפעילות מוגבלת בהתאם להנחיות "התו הסגול" 
בזמן זה, סטודנטים, סגל, תלמידים וחוקרים ממוסדות אחרים ומבקרים, יכולים 
מקומות  הקצאת  ישיבה.  מקום  להזמין  עליהם  ההגעה  לפני  לספרייה.  להגיע 

ישיבה בספרייה מתבצעת על פי ההנחיות, תוך שמירת מרחק מתאים.
דלפק הכניסה לספרייה וכן דלפק ההשאלה פועלים. עם מעבר האוניברסיטה 
לשיטת למידה היברידית דלפק היעץ מתוכנן להיפתח לקהל - עד אז השירות 

ינתן מרחוק.

בתיאום  הדיונים  מקוונים בחדרי  שיעורים  להעביר  יכולים  וחוקרים  סגל  אנשי 
בספרייה  לשבת  יכולים  אחרות  מאוניברסיטאות  וחוקרים  סגל  אנשי  מראש. 
ובקבוקי  חיטוי  מגבוני  מוצבים  לספרייה  בכניסה  מראש.  מקום  הזמנת  לאחר 

אלכוג'ל. לרשות הדוקטורנטים עומדים חדרים יעודיים באגף הצפוני בספרייה.
מרחבי עבודה באוויר הפתוח○	

הספרייה נערכת להצבת מספר מקומות ישיבה ולמידה באוויר הפתוח. מקומות 
וכן  לשלב בהם שקעי חשמל  לקהל. תבדק האפשרות  פתוחים  יהיו  הישיבה 

תבדק איכות התקשורת האלחוטית באזורים אלה.

naomig@univ.haifa.ac.il נעמי גרידינגר, מנהלת הספרייה
ניתן לפנות ולקבל מענה גם דרך אתר הספרייה, בפנייה בוואטסאפ ובדוא"ל. 

הודעות ועדכונים לקהל מתפרסמים באופן שוטף באתר הספרייה,
במדיה החברתית ונשלחים לסגל ולסטודנטים בדוא"ל.

למידע ועדכונים נוספים
בקרו בדף הבית של הספרייה
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שירותי הספרייה בתקופת הקורונה
שירותי יעוץ והדרכה○	

בימי סגר בהן הספרייה סגורה לקהל, אנו נותנים שירותי יעץ מקוונים בכל ערוצי 
יצירת קשר – ווטסאפ, צ'ט ודוא"ל. 

חוקרים גם יכולים להזמין הדרכה ביבליוגרפית מקוונת לסטודנטים, לתיאום יש 
 visitors@nli.org.il לפנות ל

שירות אספקת עותקים )השב"ס(○	
הספרייה מציעה שירותי השאלה בינספרייתית לחוקרים ולסטודנטים הן בעת 

סגר והן ב"שגרת קורונה".

שירותי השאלה○	
כאשר הספרייה סגורה מחלקת ההשאלה נותנת מענה בדוא"ל. קוראים בעלי 
מראש.  ובתיאום  עצמי  באיסוף  השאלה,  עותקי  לשאול  יכולים  השאלה  מנוי 

לטופס בקשת איסוף עצמי.

הספרייה הלאומית

אנשי
קשר

מרחבי עבודה
בתקופת "שגרת קורונה" מתאפשרת גישה פיזית לכל אולמות הקריאה ולעמדות 

המחשבים הממוקמות בספרייה. 
הוקמו בספרייה עמדות ייעודיות עם מחיצות למניעת רסס וכל אדם יכול להגיע 

לספרייה.
כדי לשבת ולעיין באולם הקריאה, יש צורך בהזמנת תור מראש, באתר הספרייה. 

אתר זימון התורים יהיה זמין מחדש כאשר יוחלט על פתיחת הספרייה לקהל.

צילום, סריקה וכן איסוף פריטים מדלפק ההשאלה אפשריים גם ללא הזמנת 
תור מראש.

ניתן ליצור קשר עם צוות היעץ וההדרכה 

לפניות בנושאים מיוחדים ניתן ליצור קשר עם :
מנהל תחום יעץ והדרכה – נחום זיטר במייל nachum.zitter@nli.org.il או בנייד 054-3270725  
מנהל תחום עיון והשאלה – תומר חדד במייל tomer.hadad@nli.org.il או בנייד 050-7637259

054-200-4003  reference@nli.org.ilצוות ההשאלה
 loan@nli.org.il

צוות ההשאלה הבינספרייתית: 
 ill@nli.org.il

למידע ועדכונים נוספים
בקרו בדף הבית של הספרייה

לפירוט על שירותי 
הספרייה בתקופה זו 

לפירוט על הזמנת תור 
ומרחבי העבודה 
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הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי, 
אוניברסיטת תל אביב

אנשי
קשר

שירותי הספרייה בתקופת הקורונה
את  נותנים  אנו  לספרייה,  פיזית  גישה  אין  בהן  הרמטי  סגר  של  בתקופות 
השירותים הבאים מרחוק: השאלה בינספרייתית, סריקה, רכש, ספר עד הבית 

ושירותי יעץ והדרכה בטלפון, מייל, צ'אט, ווטסאפ.
הפרטים המלאים בקישור המצורף:

https://cenlib.tau.ac.il/corona-library-services
כאשר הספרייה פתוחה לקהל אנחנו מעניקים את כל שירותי הספרייה, כולל 

השאלה בינספרייתית, סריקות והזמנת ספרים מאוסף הספרייה:
https://cenlib.tau.ac.il/circulation-digital-form

ניוד ספרים בין הספריות האקדמיות○	
אקדמי  סגל  חברי  בארץ,  האקדמיים  המוסדות  בין  הקיים  ההסכם  פי  על 
אקדמיות  לספריות  ערבות  כתב  לקבל  רשאים  מתקדמים  לתארים  ותלמידים 
במקרים  ספרים  במשלוח  לסיוע  אלינו  לפנות  ניתן  פרטניים  במקרים  בארץ. 

חריגים בלבד.

מרחבי עבודה
גישה פיזית לספרייה○	

כאשר הספרייה פתוחה לקהל הפעילות מוגבלת ומותאמת לנהלי ה"תו הסגול". 
ניתן לשאול ספרים ולשהות באולמות בהזמנת מקום מראש. לסטודנטים של 
תלמידי  וסיסמא,  קוד  עם  הזמנות  למערכת  כניסה  יש  אביב  תל  אוניברסיטת 
מחקר ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובחו"ל נדרשים ליצור קשר עם צוות 

היעץ וההדרכה ולהזמין מקום על בסיס מקום פנוי.

מרחבי עבודה באוויר הפתוח○	
הפתוח,  בחלל  עבודה  עבודה  מתחמי  אביב  תל  באוניברסיטת  אין  זה  בשלב 

הנושא נמצא בדיונים. 

ecnerefeR/li.ca.uat.bilnec//:sptth :ניתן ליצור קשר עם צוות היעץ וההדרכה

לפניות בנושאים מיוחדים ניתן ליצור קשר עם מנהלת הספרייה, ד"ר נעמה שפטלוביץ,
טלפון במשרד: 03-6406891

.naamas@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

צוות ההשאלה:
/https://cenlib.tau.ac.il/circulation

צוות ההשאלה הבינספרייתית: 
https://cenlib.tau.ac.il/interlibrary-loan-1

למידע ועדכונים נוספים
בקרו בדף הבית של הספרייה
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