סטודנטי ואנשי סגל יקרי!
הפע נחשו בפניכ את  ,SUMMONמערכת החיפוש המשולב החדשה של הספרייה ,שתהפו את חוויית
החיפוש במאגרי הספרייה לנוחה ופשוטה יותר.
נציג בפניכ אתרי ומאגרי הנוגעי למונחי מקצועיי במשפטי ובמנהל עסקי.
ולבסו ,נדבר על מספר מקורות אינטרנטיי חינמיי למגוו חומרי אקדמיי )מאמרי ,ספרי וסילבוסי
במגוו תחומי(.

התחדשנו בכלי איתור משולב המאפשר חיפוש קל ומהיר במאגרי הספרייה.
 Summonהוא כלי איתור המאפשר גישה לכל המידע שמצוי במאגרי הספרייה וא למידע שהספרייה אינה
מנויה לו.
החיפוש מתבצע בתיבת חיפוש אחת ) (One clickבסגנו גוגל .
הממשק יעיל וידידותי לסטודנטי המקל עליה את תהלי הסינו ומיקוד מקורות המידע .
חשוב לציי ש  Summonאינו תחלי מלא לחיפוש במאגרי המידע המקצועיי ,א הוא מאפשר לכוו את
המשתמשי למאגרי מידע אלו.

רשימת תוצאות חלקית

טעימה מממשק החדש

כלי זה מציג למשתמש את המידע ממקורות שוני וחוס את הצור לחפש בכמה מקורות מידע.

ל זה חוס את הצור לדעת באיזה מקורות מידע לחפש!

מאמר שמוצג לקוח מהמאגר
HEINONLINE

בצד ימי תהיה רשימה של מאגרי
נוספי שהמאמר מצוי בה .לחיצה על
המאגר תוביל למאמר המבוקש.

מילוני ולקסיקוני
שימושיי ברשת
/http://www.maot.co.il
מעות אגרו הכלכלה המנהל והעסקי ,הכולל כ! 35אל ערכי.
כל הערכי נותני הגדרה של המושג ואת משמעותו באנגלית .הערכי נותני ה את הצד התיאורטי שלו וה
את הצד המעשי.
http://www.legal-dictionary.org/s-legal-terms.asp
מילו למונחי משפטיי
http://www.lectlaw.com/def.htm
לקסיקו למונחי משפטיי

הקישור שבור?! לא נורא
בואו תשחזרו את הקישור באתר לשחזור קישורי שכתובת השתנתה

/https://perma.cc
אתר היוצר קישורי קבועי לדפי אינטרנט ,ובכ מאפשר גישה תמידית לאות דפי ,ג א כתובת
תשתנה בעתיד )כפי שקורה בלא מעט מקרי(.

אתר מומל! למאמרי
מדעיי חופשיי ברשת

 GRIDישות אחת
וייחודית לכל מוסד מחקר

/http://booksc.org

/https://www.grid.ac

באתר נית להוריד בחינ מעל  50מיליו

מדובר במאגר מידע  /קטלוג שכולל מידע

מאמרי מדעיי ומעל  2מיליו ספרי

על כ!  66,000מוסדות מחקר בעול.

בנושאי שוני.

פלטפורמה
חדשה בגישה
פתוחה
לשיתו
מחקרי

כלי שכורה מידע מסילבוסי " מנוע
המיועד למרצי
/http://explorer.opensyllabusproject.org

https://osf.io/preprints/socarxiv
שירות זה מאפשר לחוקרי
להעלות חומרי לפני פרסו " ניירות העבודה
ותדפיסי מקדימי של המאמרי ובכ לאפשר
גישה מידית וקבועה לחוקרי אחרי ולציבור.
באתר יש אופציה לחיפוש ולדפדו על פי קטגוריות
נושאיות ודרכו מעלי החוקרי את הפרסומי שלה.

יותר ממיליו סילבוסי חופשיי ברשת
הציבורית משנת  2000ואיל ,שכוללי הפניות
ל!  20מיליו טקסטי והצגת נתוני על
הטקסטי הנלמדי תמצאו במנוע חיפוש
חדש וייעודי לסילבוסי.
 Open Syllabus Explorerמסייע למצוא
ספרות מתאימה לקורסי ,חוס מאמ(
ומותיר זמ למשימות אחרות.

ספרי חדשי בספרייה

דיני זכויות האד בישראל

גופי מעי – שפוטיי

דיני משפחה :מהדורה חדשה

