
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :להכיר שמומלץ אתרים

 

 
 

OpenCorporates  -  מאגר
 מידע של חברות בעולם. כולל

 ממאה למעלה על מידע כיום
המטרה  .בעולם חברות מיליון

 על המידע את היא להפוך
 .לציבור ומועיל לנגיש חברות

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 

 
 

פרויקט המאגד בתוכו חוקות 
משלל מדינות בעולם 

המסודר לפי מדינות כאשר 
יש אפשרות לצפות במסמך 

או להוריד   HTMLבפורמט 
 .PDFאת המסמך כקובץ 

projhttps://www.constitute
ect.org/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

JSTOR  
  האתר של החיפוש מנוע 

 בטקסט חיפוש מאפשר
  המידע כל של  המלא

 ממיליון בו )יותר המאוחסן
 –מאמרים   + אלפי ספרים 

 חופשי(
 עת כתבי של גדול אוסף םג

.  בעברית סרוקים אקדמיים
 לחיפוש אליהם להגיע ניתן

 באמצעות מהבית חופשי
 .הלאומית בספרייה רישום

 בספרייה רישום באמצעות
 .הלאומית

 

כמו כן מצורפת רשימת ספרים 
בגישה חופשית מתוך המאגר 

JSTOR 

 

 ,יקרים ואקדמי מנהלי סגל ואנשי סטודנטים
נציג לכם אתרים ומאגרים שונים ששווה להכיר, נספר   בגילון הרביעי של ניוזלטר  "חדש בספרייה" 

ונחשוף חלק מהספרים החדשים שנרכשו, לצד  על היערכות הספרייה לקראת שנת הלימודים תשע"ח 
 מאגר חדש של ספרים אלקטרוניים.

 ?הנוכחי בגיליון ומה

https://opencorporates.com/
עותק%20של%20Books_at_JSTOR_Open_Access.xls
https://www.constituteproject.org/
https://www.constituteproject.org/
http://www.jstor.org/
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/databases/Remote_access/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/databases/Remote_access/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/databases/Remote_access/Pages/default.aspx
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/databases/Remote_access/Pages/default.aspx
../עותק%20של%20Books_at_JSTOR_Open_Access%20(1).xls
../עותק%20של%20Books_at_JSTOR_Open_Access%20(1).xls
../עותק%20של%20Books_at_JSTOR_Open_Access%20(1).xls
https://opencorporates.com/
https://www.constituteproject.org/
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 היערכות לקראת שנת הלימודים תשע"ח:
 

לצורכי  הנגישותהספרייה מתאימה את עצמה בימים אלה לתקנות חוק  .1
 הסטודנטים.

 
 הנגשת מצגות הדרכה על מאגרים.                                              .2

 
 רכישת ספרים.  .3

 
 הכנת סילבוסים מקושרים לקורסי חובה של שנה א' לנוחיות הסטודנטים. .4

 
 

 כתבות יומיות של המרצים שלנו. –עיתונות יומית  .5
 
 
 

 ועבורכם לכל פניה,  בקשה והצעה לשיפור השירות!!!צוות הספרייה לשירותכם 

 

 

 ספרייהב אחרונות רכישות

       
חדש    E-booksמאגר 

 נוסף לספרייה.
המאגר בטקסט מלא 

בתחום המשפטים של 
אוקספורד בין השנים 

2016-2017 
ומופיע באתר הספרייה 

 בתחנת מידע.
  קישור למאגר 

 
 
 
 
 
 

 2017ספטמבר  – יוניספרים חדשים בספריה : 
 

           
 
 
 
 

http://www.universitypressscholarship.com/search?isQuickSearch=true&pageSize=10&q=international+private+law&sort=relevance
http://iis.infocenters.co.il/ramatgan/ideaweb/query_ext.asp?query=16&site=ramatgan&lang=HEB
http://www.oxfordscholarship.com/
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 מנוע חיפוש מייקרוסופט אקדמיק הוא המקבילה של מייקרוסופט לגוגל סקולר.

המנוע החל את דרכו כמנוע חיפוש של חומר במדעי החיים והמחשב ולאחרונה התרחב 

 ומכיל גם פרסומים מתחומים אחרים. 

החיפוש במאגר הוא חיפוש סמנטי כלומר המאגר יאחזר תוצאות הרלוונטיות לתחום 

 מכילות את מילות החיפוש שהוכנסו.  ןהחיפוש, גם אם אינ

https://academic.microsoft.com/ 
 

 

 

 

לאחרונה נוספו למאגר חומרים רבים בטקסט  – SSRNרשת מחקרים בעברית בתוך מאגר 

 מלא בעברית שטרם פורסמו.

ejournals-https://www.ssrn.com/en/index.cfm/hrn/hrn/    

 

 

financial dataGlobal  

 למרות שמדובר באתר שהנתונים בתשלום יש חלק חינמי גדול ואיכותי.

  ארגונים ומוסדות סטטיסטיים בעולם

 דף מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם הרבה קישורים לארגונים דומים 

 

 

כניסות למצגות ההדרכה המקוונות שהעמדנו  260-לידיעתכם, בחודש ספטמבר נרשמו כ

 לרשותכם בתחנת המידע.

 
 

 

 נוספו חומרים חדשים בעברית שטרם פורסמו -  SSRNמאגר 

 

    Microsoft Academic Search             מנוע חיפוש חדש 

 

 מידע כלכלי שימושי

 

 גם בקיץ!!! –הדרכות מקוונות 

https://academic.microsoft.com/
https://www.ssrn.com/en/index.cfm/hrn/hrn-ejournals/
https://www.globalfinancialdata.com/Databases/Data.html#Exchange_Rates_to_1383
http://www.cbs.gov.il/otherservers.htm

