
 

 

 ,יקרים ואקדמי מנהלי סגל ואנשי סטודנטים
 .ולעסקים למשפט האקדמי המרכז ספריית של הראשון הניוזלטר את אליכם לשלוח שמחים אנו

 המידע בתחום שונים לחידושים אתכם לחשוף, בספרייה במתרחש אתכם לשתף נוכל הניוזלטר בעזרת
 .הספרייה רכישות על ולעדכן

 ?הנוכחי בגיליון ומה

 בסטטיסטיקות ונשתף לספרייה חדשות רכישות על נספר, ומעניינים חדשים חיפוש למנועי אתכם נחשוף 
 .המידע ובמאגרי הספרייה באתר שימוש

 

 :להכיר שמומלץ חיפוש מנועי

 

 
 

millionshort.com 
 

 גם תומך זה חיפוש מנוע
 את לגוון ומציע, בעברית
 באופן הגלישה ואת החיפוש

, ביטוי או מילה מקלידים: הבא
 את או) מיליון את יסיר והמנוע

 עשרת את או, אלף מאה
 את או, אלף את או, אלפים

 הפופולריות התוצאות( מאה
 שסימנו למה בהתאם – ביותר

 נוכל זה באופן.  שמאל בצד
 לתוצאות במהירות להגיע

, הרשת מקרקעית" נידחות"
 לעין נחשפות אינן שלרוב

 .המחפש

 

duckduckgo.com 
 

 בכך ייחודי הוא זה חיפוש מנוע
 של שאילתות משתף שאינו

 משתמשים עם משתמשים
 אינו, מידע אוסף לא, אחרים
 החיפושים של היסטוריה שומר
 של הפרטיות על ושומר

, google-ל בניגוד) המשתמש
 (.למשל

 

 
 

www.idmarch.org 

 PDF למסמכי חיפוש מנוע זהו

 מיליון 18- מ למעלה המכיל

 זה חיפוש במנוע. PDF מסמכי

 של מפורט סיכום למצוא אפשר

 החשובות העובדות ואת המסמך

, מסמך לאותו בנוגע ביותר

 .התוכן בתוך המוסתרות

 

https://millionshort.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.idmarch.org/
https://millionshort.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.idmarch.org/


 כל הזכויות שמורות לספריית המרכז האקדמי למשפט ולעסקים© 

 

 

 
 )ׂ ULI) ישראל ספריות של המאוחד קטלוגה

 האוניברסיטאיות הספריות של הקטלוגים מתוך ביבליוגרפיות רשומות מכיל הקטלוג

 (.ועוד דיגיטליים פרסומים, עת-כתבי, ספרים) הפריטים סוגי לכל

 ולבדוק הפריט נמצא שבו המוסד של לקטלוג להגיע באמצעות הקישור המצורף תוכלו

 .זמינותו ואת המדויק מיקומו את

 ישראל ספריות של המאוחד הקטלוג

 

 ספרייהב אחרונות רכישות

 
 

 מנוי רכישת על לבשר שמחים אנו
 כתב של חדש אלקטרוני למאגר

-בין עת כתב", מגמות" העת
 . החברה במדעי תחומי

 
 
 

 2016יוני  –ספרים חדשים בספריה : אפריל 
 

 

 ...מספרים קצת ועוד

 
 איש. 4,000 -בחודשיים האחרונים ביקרו בספרייה כ 

 
 פריטים. 3,000 -בחודשיים האחרונים הושאלו מהספרייה כ 

 
  ,ספרים אלקטרונים לקטלוג הספרייה. 150-הוספנו כלאחרונה 

 
  ספרי תרגול של הספרים המבוקשים ביותר בקרב הסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ו היו

  ."המתמחה" והספר "דיני משפחה בישראל" של פנחס שפמן
 

  הקשורים ועדכונים תכנים מגוון למצוא תוכלו בה, פייסבוק קבוצת הקמנו ו"תשע הלימודים בשנת   
 שלנו. קבוצת הפייסבוק   !הזמן זה? הצטרפתם לא עוד. לספרייה

 
  הדרכות  80-הדרכות פרונטאליות  ו כ 50-למשפטים בשנה ג' עברו במהלך השנה כסטודנטים

 במאגרי המידע של הספרייה.בנוגע לשימוש פרטניות 
 

  מאז נפתח המסלול למנהל עסקים במכללה, עברו השנה סטודנטים במסלול זה הדרכות לראשונה
 .ייעודיות בנוגע לחיפוש ודליית מידע מתוך מאגרי הספרייה

 
  הממוצע החודשי של כמות הכניסות למאגרי המידע אלקטרוניים במהלך שנת הלימודים תשע"ו עמד

   .כניסות 5,000-על כ
 

 לקטלוג הספרייה ות כניסבמספר המשמעותית  בחודשים האחרונים חלה עלייה. 

http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=4A80A8E267EDB9C0CCEC7AF8232B6088?mode=Advanced&ct=AdvancedSearch&dscnt=0&dstmp=1467270711171&vid=ULI
http://iis.infocenters.co.il/ramatgan/ideaweb/query_ext.asp?query=7&site=ramatgan&lang=HEB
https://www.facebook.com/groups/1620334934884906/
https://www.facebook.com/groups/1620334934884906/
http://iis.infocenters.co.il/ramatgan/ideaweb/query_ext.asp?query=7&site=ramatgan&lang=HEB
http://iis.infocenters.co.il/ramatgan/ideaweb/query_ext.asp?query=7&site=ramatgan&lang=HEB
http://iis.infocenters.co.il/ramatgan/ideaweb/query_ext.asp?query=7&site=ramatgan&lang=HEB
https://www.facebook.com/groups/1620334934884906/
http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=4A80A8E267EDB9C0CCEC7AF8232B6088?mode=Advanced&ct=AdvancedSearch&dscnt=0&dstmp=1467270711171&vid=ULI

