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עלון
הספרייה

שנת הלימודים תש"ף נפתחה בספרייה במלא המרץ.

אוספי הספרייה גדלו, בלוח הארועים שובצו הרצאות, אירועים והשקות, קירות הספרייה

שימשו שוב ושוב בית ובמה לתערוכות מתחלפות, שירותי ההשאלה התחדשו בעזרי לימוד

נוספים, הדרכות הסטודנטים הלכו והתרבו.  הספקנו לרכוש, להנחות, לייעץ, לפתוח את

הספרייה 24/5, להדליק נרות חנוכה ולערוך הפנינג פורים שמח במיוחד. זרמנו בשגרה.

בתחילת סמסטר ב', קורונה. הכל נעצר. לכאורה.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות נסגרה הספרייה לקהל, אך למעשה שירותי הספרייה

המשיכו לפעול במשנה מרץ.

שירותי ההשאלה הבינספרייתית אשר ניתנים ללא עלות, הרחיבו את שיתופי הפעולה שלהם 

עם ספריות אקדמיות בארץ ובעולם, ופעלו במקביל הן לספק מאמרים וספרים לצרכי מחקר

של סטודנטים וסגל אקדמי בארץ, והן לתרום מאוספי הספריה לקהילות האקדמיות בארץ

ובעולם. שירות ההדרכה והייעוץ עבר לדוא"ל, לשיחות טלפון אישיות ולמפגשי זום,  לצ'אט

ולוואטסאפ. מדור ההשאלה ומדור אולמות קריאה הכינו סלי ספרים לכל דורש ישר מן המדף. 

מאגרי מידע רבים נפתחו לשיתוף הקהילה האקדמית, ארכיון ידיעות אחרונות נפתח לגישה

ישירה מהבית.

החלק הראשון של העלון סוקר את מגוון הפעילות שקיימנו בספרייה. בחלק השני אנו מביאים

לכם את שלל השירותים שהוספנו והתאמנו למצב החדש.

השגרה כבר לא אותה שגרה, אבל שירותי הספרייה נשארו גמישים, זמינים וקשובים

לכל דרישה ובכל עת.



להגדיל את הספר בשקל 
ספרות בעידן של צריכה

ד"ר יחיל צבן

חדשנות דיגיטלית בספריית הקונגרס
איך אוספים מקוונים מאפשרים מחקר 

יצירתי וחשיפת אוצרות היסטוריים
גב' קייט זווארד

 חתן & כלה

יום הצילומים שמעצב את חיינו
רוני רענן

 סיוע חוץ ישראלי

משגרים לעולם את הטוב שבישראל
שולי קורזון ואן גלדר

דיפלומטיה דיגיטלית ישראלית עם
העולם הערבי

יונתן גונן

לחלום, להעז, להגשים
אייל סבג

ענף המו"לות בישראל בעידן משתנה
שרית אורן

הרצאות

פואטיקטמרה
נורית בהונקר וסיגל זהבי

ZOOM IN - הקשר שלי לעם היהודי
תערוכה  של סטודנטים ישראלים

ובינלאומיים 

זיכרון השואה: תערוכת ציורים וצילומים
תערוכה קבוצתית

חזיונות תל אביביים
ד"ר מרינה ארביב

واحد عىل אחד
תערוכת הסיום של הקורס واحد על אחד

דיאלוג עם קפקא
אריקה שווייגר וויס

מפגשים
פרופ' עמרם אשל

אישה בלבה
אלה וולדמן

השלם גדול מסך חלקיו
ד"ר תמי קידר

מש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל
התערוכה הופקה לרגל  60 שנה להיווסדות

מש"ב

השקות ספריםתערוכות

בזכות ההזדקנות
ד"ר כרמל שלו

 אמנות הזוגיות

הסוד לנישואים ארוכים
ד"ר דריה מעוז, פרופ' עמי שקד

ופרופ' עמירם רביב

ארועים נוספים

האקתון חדשנות

ההאקתון הערבי השני

סדנת צילום בנייד
נתלי תמיר

סדנת ויקיפדיה

חדר בריחה "מבצע חתונה" בשיתוף הלל

דוכן מכירה "מעש" 

מתחם לתרגול מדיטציה מיינדפולנס



ישר מהמדף
אנחנו אוספים עבורכם את הספרים- 

אתם באים ולוקחים

סריקות מהאוסף
אנחנו סורקים עבורכם מאוסף הספרייה

ספר עד הבית

ארכיון ידיעות אחרונות
גישה גם מהבית

הזמנת מקום ישיבה בספרייה
מערכת ממוחשבת להזמנת מקום ישיבה

בספרייה

עמדות חיטוי ידיים 
ומגבונים לחיטוי משטחים

הדרכות אישיות
ZOOM באמצעות אפליקציית זום

הזמנת ספרים ממדפי הספרייה
עם שליח עד הבית!  שירות בתשלום

שירותי הספרייה:

https://soclib.tau.ac.il/books-orders-form?fbclid=IwAR2TpzlFO13_0kxhA_grUcOClzeCr4WokyXEZnwFQ4kW6Sc7_iAiukiAYX0
https://soclib.tau.ac.il/Scan-on-Demand
https://soclib.tau.ac.il/Home_Delivery_of_Books?fbclid=IwAR26MDxgEo-uyMiFAJkAXbYdsql95LCHY2hZgPt3CKPCA4MDVKpTEfN6wu0
https://libraries-cms.tau.ac.il/database/3079?backto=databases/000%3Furl%3Dhttps%253A//libraries-cms.tau.ac.il%26color%3Dcs_green%26letter%3D%25D7%2590-%25D7%259B%26subject%3D%26tkey%3D1587971915&database=000&fbclid=IwAR3zhpXIUAkqEWav1Ud333NHedXkN83nc3veZ_lREzbmwolrCw3j7ivqAtE
https://soclib.tau.ac.il/i-need-a-seat
https://soclib.tau.ac.il/individual-instruction_Zoom?fbclid=IwAR2qWe6YboN_Tzltbmg99G9v0DiQYEhfc2tvCq9kYx4h9eDHEyY8NWyMWGY


חוכמת הקורונה סדרת הרצאות בזום

חוכמת המשחק / ענת זפרני

חוכמת העשייה / ד"ר זהבית לויטץ

חוכמת הלמידה של הפילים / טלי אשר

חוכמת הזום / רויטל ראוכורגר

ZOOM הרצאות בזום

מ'נשמע משפחה שלי?
על חשיבותן של קבוצות הוואטסאפ 

המשפחתיות בחיינו
ד"ר טלי גזית

כל שקרי האקדמיה
פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג

מוזמנים ליצור קשר:

     | Library Director |מנהלת הספרייה
 إدارة المكتبة

shlomitp@tauex.tau.ac.il
03-6405209

 050-7327775
מזכירות| Secretary | سكرتيرة

anatr@tauex.tau.ac.il
03-6409528

ייעוץ והדרכה| Reference | إستشارة وإرشاد

smlref@tauex.tau.ac.il
03-6409537 | 03-6417984

השאלה| Circulation | إعارة

smlcirc@tauex.tau.ac.il
03-6409085 | 03-6416092

| Main Reading Hall|אולם קריאה מרכזי
قاعة القراءة المركزية

ReadingHalls@tauex.tau.ac.il
03-6408497

Building Manager |מנהל הבית|  
مدير الصيانة

galbic@tauex.tau.ac.il
03-6409525

דברו איתנו:

https://www.youtube.com/user/brenderlibrary/feed
https://api.whatsapp.com/send?phone=972556624549
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQHMAzjNtZ_7TgAAAXNr9YmDi4E0UTqqUS0K7DjH2nUkBRvH9JdzPmsMeRrkJXb6-AEjyg0t97tb7-f6KXsYo3TAJI7bFCTdkw
https://www.instagram.com/brendermosslibrary/
https://www.facebook.com/soclib/
https://z2.liveper.sn/api/account/2546028/route/campaign/1289853832/engagement/1289861832
https://soclib.tau.ac.il/telephones

