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  א"פ, אלול תש2021ספטמבר 

 אוריינות מידע: הספרייה ומאגרי המידע המשפטיים

 :אתר הבית של הספרייה .1

לגישה ספרים חדשים, מאגרי מידע חדשים, הנחיות מידע כללי על הספרייה ועל שירותיה, הודעות, 

-טופסי המלצה על רכישת ספר ולהשאלה  בין, טפסי בקשת השאלה וסריקהמרחוק למאגרים , 

 .'וכו , כניסה לדף הפייסבוק של הספרייה לעדכונים שוניםספריתית

  : אפשרויות חיפוש

 חיפוש: מפת דרכים", קטגוריההסבר על ה" 

  קטלוגים מאוחדים של אוניברסיטאות בארץ,ודעת"א מערכת 

 ב' או תחום,-לפי א' אוניברסיטאייםכלל   מאגרי מידע 

  ישראליים ולועזיים, –מאגרי מידע משפטיים 

  אתרים לפי נושא או מדינה )משפט בינלאומי,  –אתרים נבחרים ופרסומים אלקטרוניים

 משפט עברי, משפט אמריקאי, משפט של האיחוד האירופי(.

 .ים מאוחדים ומפתחות מאמריםקטלוג ,מערכת דעת"א .2

-בספריות של אוניברסיטת תל לחיפוש ספרים, מאמרים ומקורות מידע נוספים מערכת –בדעת"א
היתרונות של דעת"א: החיפוש בה דמוי "גוגל", קל ונוח, ובהרבה מקרים היא מאפשרת גישה  אביב.

לטקסט מלא. החסרונות של דעת"א: מספר התוצאות עלול להיות גדול מדי, יש בעיה עם רלוונטיות 
 זה יאפשר לשמור חיפושים, לבדוק השאלות וכו'. - להזדהות בכניסה למערכתמומלץ  .של התוצאות

, לכן מומלץ לערוך חיפוש נוסף משפטיים נכללים בתוך המערכתהמידע המאגרי  לא כל ,נכון להיום
 במאגרים המשפטיים עצמם.

  
רים, כתבי עת ספניתן למצוא גישה לספרים אלקטרוניים לפי מו"לים,  "חיפוש: מפת דרכים" קטגוריהב

(, מפתח חיפהשקיימים באוניברסיטאות אחרות בארץ, להיכנס למפתח מאמרים )וחומר אלקטרוני 

 .למפתח מאמרים במשפט עברי )רמב"י(

 

 .ישראליים משפטיים מידע מאגרי

 'וכו ועוד דינים, פדאור, *נבו, תקדין: כלליים  מידע מאגרי

 פתיחת חשבוןדורש  –נבו  *

 'וכו אתיקה פדאור, ועוד מסים, מקרקעין: נושאיים מידע מאגרי
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המקורות ביהדות, המאפשר עיון וחיפוש לפי  סרוק חומר   - ת"שו מאגר: עברי משפט

 .מכיל ספרים בכל תחומי היהדות, מהוצאת הדפוס ועד ימינומאגר "אוצר החכמה"  .נושאים

בתחומי משפט שונים וכן,  מהדורות אלקטרוניות של ספרי מחקר ואוגדנים  -אוצר המשפט 

דין, משפטנים, סטודנטים למשפטים ושאר המקצועות החופשיים -עזר לשופטים, עורכיספרות 

 .המשיקים לתחום המשפט

 המהדורה הדיגיטלית –הארץ 

 :הכלליים המידע מאגרי שלייחודיים  מאפיינים

 בנבו מלא בטקסט למצוא ניתן( אזכוריהם וגם) בעברית אקדמיים משפטיים מאמרים 

 .ובפדאור

 (.עליון משפט בית של פסיקה) סביר ריתקצ, הרשמי העיתון של מלא טקסט יש בתקדין 

 לעיין בהיסטוריה סרוקים אלקטרוניים ספרים, וורד בפורמט מסמך לקבל ניתן בנבו ,

 .חקיקתית

 .לועזיים משפטיים מידע מאגרי .3

בנושאים משפטיים:  גםהכוללים תקצירים / טקסט מלא של מאמרים  תחומיים-מאגרי מידע בין
ProQuest, JSTOR. 

 

במאגר ניתן למצוא טקסט מלא של חומרים  - LLMC :מאגרים הכוללים חומרים משפטיים היסטוריים

שני המאגרים של וכו'(.  פלשתינה בתקופת המנדט הודו,)של מדינות שונות משפטיים נדירים 

Making of Modern Law שהתפרסמו לפני יסטוריים רים משפטיים הומנותנים גישה אלקטרונית לח

, כולל אמנות, מונוגרפיות וחיבורים נוספים במשפט השוואתי, משפט עברי, משפט רומי 1926שנת 

גישה לטקסט מלא של חומרי הפרלמנט הבריטי נותן  Parliamentary Papers UK מאגר בשם  . 'וכו

 ."מארי מידע למחקר משפטי היסטורי"נוסף בלשונית ידע מ .19-הו 18מהמאות 

LegalTrac - קל חיפוש מנוע (.ואירופיים אנגליים כולל) לועזיים משפטיים מאמרים מפתח. 
 .מלא טקסט יש מהמקרים בחלק

 

HeinOnline– של מוקדמים כרכים בו למצוא ניתן. נבחרת ופסיקה משפטיים מאמרים של מלא טקסט 

לחיפוש  מומלץ פחות, אליו(  מקום מראה) הפנייה יש אם, למאמר להגיע נוח דרכו. שונים עת כתבי

 המאגר כוללמכוסים במאגר.  עיתים אינםלכדאי לזכור כי כתבי עת משנה שוטפת . לפי מלות מפתח

לשים לב  איכד .לאנגלית מתורגמות חוקות, לאנגלית ישראליים ד"פס של תרגום: נוספים מקורות גם

 Animal Studies Law, Immigration Law, .History of.לספריות הנושאיות במאגר, כגון 

International law 

WestLaw– קיימת . משפטיים מידע מקורות של במיוחד רחב כיסוי המאפשר עשיר מאוד מידע מאגר

 INTERNATIONAL( וחומר בינלאומי )UK(, חומר אנגלי )NEXTגישה לשלושה ממשקים: חומר אמריקאי )

MATERIALS .)ללקסיס מקביל המאגר החומר סוגי מבחינת. , 

 

NexisLexis– לקסיס של שקיםממ שלושה קיימים :Lexis Advance – עם דגש עלידידותי  שקממ 

 ;כולל גם את השפרד ואת האנציקלופדיות המשפטיות האמריקאיות, החומר האמריקאי

LexisLibrary UK – בין היתר,  .מאפשר חיפוש חומר משפטי של אנגליה ושל חבר העמים הבריטי

 .(Halsbury's Laws of England) האנגלית החקיקה של המלא הטקסט אתתמצאו בממשק זה 

https://www.lexisnexis.com/uk/legal/


 3 

ומידע  מתאים יותר לחיפוש חומר בנושאים: דיני תאגידים ועסקים Nexis Uniהממשק השלישי 

 .חדשותי

 

 משפטי חומר גם. הברית ארצות של ומאמרים פסיקה, חקיקה של מלא טקסט למצוא ניתן בלקסיס

קטגוריה  תחת בלקסיס נמצא'( וכו האירופי האיחוד, קנדה, אוסטרליה, אנגליה) אחרות מדינות של

International.  

 לפי אמריקאי דין פסק / חוק או מאמר למצוא ניתן בצד ימין למעלה Get a Doc Assistance בלשונית

 (.דין פסק במקרה של) ההליך ומספר הצדדים שמותלפי  או, שלו המקום מראה

 אזכורים אחרי לעקוב אפשרות נותנת Shepardize לשונית דין מסוים,-כאשר מעלים על המסך פסק

 '.וכו ההלכה מאוחר יותר שהפך את דין פסק קיים אם לדעת, מסוים דין פסק של

 אם .משפטיים מאמרים למצוא ניתן Secondary Legal   Law Reviews and Journals בקטגוריה

, החיפוש לתיבת נוסף מרכיב להוסיף: לצמצומן דרכים כמה קיימות, תוצאות מדי יותר מתקבלות

בחיפוש מתקדם ניתן לקבל מאמרים בהם מילות מפתח (, Timeline) ת הפרסוםתקופ להגדיר

. קישור  מילות באמצעות מיליםשתי  בין מרחק להגדיר ניתן  ,מופיעות בכותר, תקציר או הערות

 . וכו' (פיסקה באותה יופיעו המילים שתי  -  W/P מומלץ)

כלומר לקבל את כל סוגי החומר המשפטי הקיימים במאגר  –ניתן לבצע חיפוש רוחב בנושא מסוים 

  Practice Area or Industry קטגוריהבנושא זה )פסיקה, חקיקה ועוד..( ב

 – במייל לשלוח או לשמור, להדפיס ניתן מסוים מסמך של  המלא הטקסט את או התוצאות דף את

 .עצמו טקסטהבמסך של  או התוצאות דףבצד שמאל ב למעלה נמצאות הצלמיות

 

  :טיפים 

  תוסף omadNey KibL - מאפשר ה מומלץ להתקין תוסף לדפדף

, גם המאמר, אם לספריות יש גישה אליושל  PDF –קישורים ישירים ל 

 . "החופשי"מתוך האינטרנט 

 בלפטופים ובמחשב בבית על מנת גישה מרחוק  בדפדפןדיר להג

 שלקבל גישה למאגרי המידע ולמאמרים וספרים אלקטרונים. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lawlib.tau.ac.il/libkey
https://lawlib.tau.ac.il/remote
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 (:רשות)  לתרגול שאלות

 .בספריית משפטים  "פשיטת רגל"חפשו ספרים  בעברית ובאנגלית בנושא  .1

 .עת ישראלייםבתוך כתבי "כתות" חפשו מאמרים  העוסקים ב  .2

 . "  "המתת חסדספרים בעלי פורמט אלקטרוני בנושא   3חפשו  .3

 יש האם? קשיח בעותק משפטים בספריית קיים האם: Yale Law Review העת כתב .4

 ?אלקטרוני בפורמט להשיגו אפשרות

השנים האחרונות בכתבי עת  5-שהתפרסמו ב"זכויות בעלי חיים"  חפשו מאמרים בנושא   .5

 .אמריקאים

 1990שהתפרסמו  בכתבי עת בריטיים בין השנים " קנאביס רפואי" חפשו מאמרים בנושא   .6

– 2015. 

 : מהמאגרים באחד זה מאמר למצוא נסו .7

Remedies on and off Contract, Richard R.W. Brooks and Alexander Stremizer. In: Yale law 

Journal Vol. 120, P. 690 (120 Yale L.J. 690). 

  ?כמה תוצאות התקבלו.   "cook v. principi" פסק דין אמריקאיו חפש .8

 בפסיקה F.Cas.360 26, שלו המקום שמראה דין פסק של אזכורים למצוא ניתן איך .9

 אמריקאית?

 ?האירופי האיחוד של אמנות למצוא ניתן היכן .10

 .עונש מוותבנושא פס"ד טקסט של מצאו  .11

 ?""טבעונותבנושא בחומר אמריקאי ש רוחב )פס"ד, חקיקה ומאמרים( ובצעו חיפ .12

 

 !!!בהצלחה

 

טופס  הדרכה, נא למלא אתהלקביעת מועד . בספרייה אישית הדרכה לקבוע ניתן*

 .בקשה להדרכה אינדיבידואלית

 .03-6408356/7למידע נוסף ניתן לפנות לדלפק היעץ טל' 

https://lawlib.tau.ac.il/instruction_request/
https://lawlib.tau.ac.il/instruction_request/
https://lawlib.tau.ac.il/instruction_request/
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