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 1חיפוש במערכת ראשוני לשימוש מדריך
 

 1חיפוש – ספריה – הפורטל דרך להיכנס חובה מלאות תוצאות לקבלת
 

 :כך נראה 1חיפוש של מסך הכניסה
  

 ,פתיחה שעות
 התקשרות ודרכי

 ,הספריה עם
 .נוסף מידע כולל

 !מימין מופיע ששמכם וודאו
 )שמכם יופיע סטודנט נסיון במקום(

 לראות כדי – שלי לחשבון כניסה
 ,מושאלים פריטים על מידע

 מופיעים האישיים שלכם ושהפרטים
 .נכון

 
 ,הספריה אוספי בלשונית לחפש ניתן

 סרטים ,אלקטרוניים ספרים ,ספרים
 ,ועוד

 חיפוש בלשונית מאמרים לחפש או
 באוספי זמנית בו לחפש או ,במאגרים

 חיפוש בלשונית ובמאגרים הספריה
 .כולל

 החיפוש מילות את הקלידו פשוט
 .חפש על ולחצו בחלונית
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 חיפוש ספר

 מסילבוס( ספר מחפשים כאשר .ועוד סרוקים ספרים, סרטים, ספרים לחפש ניתן ,הספריה אוספי של הראשונה בלשונית
 שם לפי לחפש ניתן דומה באופן. מכותר מילים לפי לחפש ובוחרים החיפוש בחלונית הספר שם את מקלידים -(לדוגמא
 .יוצר/ממחבר מילים לחיפוש החיפוש את לשנות פשוט, המחבר

 

 :ספר לחיפוש דוגמא
 

 
 
 

 
  חזרה לתוכן עניינים

 
 :ל החיפוש שדה את שנו

 מכותר מילים

 

 את הקלידו
 הספר שם

 שאתם
 מחפשים
 בחלונית

 החיפוש
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 התוצאות רשימת את. מקום בכל חיפוש ולבחור החיפוש מילות את להקליד היא להתחיל טובה דרך, מסוים נושא על חומרים מחפשים כאשר
 רק לבחור שניתן לב שימו בנוסף. ועוד פרסום שנת, חומר סוג, שפה, נושא פי-על ,ימין מצד הצמצום אשכולות בעזרת לסנן ניתן המתקבלת

 .מושאלים ואינם בספריה פיזית הנמצאים פריטים רק או אלקטרונית גישה אליהם שיש בפריטים
 לאיזה – בספריה הפריט של מיקומו על מידע לקבל כדי והזמנתו הפריט מיקום לקישור להיכנס יש, לשאול מעוניינים שאנו פריט מצאנו כאשר
 .מושאל או המדף על נמצא הספר האם לדעת גם ניתן, כן כמו. שלו המדף מספר ומה שייך הוא אוסף

 

 חזרה לתוכן עניינים

 החיפוש מילות את הקלדנו
 ובחרנו "סוציאלית עבודה"

 .מקום בכל חיפוש
 ,חפש על הקלקה לאחר
 עם תוצאות רשימת קיבלנו

 .תוצאות 512
 פריטים רק לבחור ניתן מימין

 רק או/ו ,מושאלים שאינם
 גישה שלהם פריטים

 .סינונים ועוד אלקטרונית
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 הזמנת ספר

 .הפריט את ולהזמין הזמנהה לקישור להיכנס ניתן מושאלים שלו העותקים וכל בו מעוניינים שאנחנו ספר מצאנו םא
 .המזמין עם קשר ייצור הספרייה צוות, הלספרי יוחזר הספרכאשר 

 

 

  חזרה לתוכן עניינים

 קיים זה שספר לראות ניתן
 וגם שמורים באוסף גם

 המדף מספר .ספרים באוסף

 ,ואותיות מספרים כולל
 האם מצויין ההחזרה מועדוב

 או ,המדף על נמצא הספר

 החזרה תאריך שמופיע
 מושאל הספר כי המראה
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 תדפיסים
 מקוונים כקבצים ונשמרים נסרקים הקריאה מחומרי חלק. מהסילבוסים לסטודנטים הקריאה חומרי את מכין הספרייה צוות

 משאבים, ספרים במקום תדפיסים ולבחור, הספרייה אוספי בלשונית לבחור יש, חומרים אותם אל להגיע מנת-על. תדפיסים(
 .ועוד אלקטרוניים

 

 
 
 
 
 

 גם אפשר .םמסוי לקורס שנסרקו התדפיסים כל את לקבל מנת-על הקורס שם / המרצה שם לפי לבצע כדאי תדפיסים חיפוש
   בדף הבא: דוגמא לחיפוש תדפיסים .מהסילבוס המאמר שם לפי החיפוש את לבצע

 חזרה לתוכן עניינים
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 :מרצה לפי לחיפוש דוגמא
 ולהקליק החיפוש בחלונית המרצה שם את להקליד יש מכן לאחר ,המרצה שם לפי חיפוש נבחר .תדפיסיםה באוסף מחפשים שאנחנו נוודא ראשית

 ."חפש" על
 . )קורסים בכמה שמלמדים מרצים יש( המתאים הקורס שם את נבחר ,הסינון באשכולות ,מימין .למרצה המשויכים התדפיסים כל את נקבל

 .מקוונת גישה הקישור על להקליק יש בתדפיס לצפייה
 .משויך התדפיס נוספים קורסים לאלו וכן העמודים מספרי, התדפיס מקור על מידע נקבל נוסף פירוט בקישור

 חזרה לתוכן עניינים
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 במאגרים חיפוש

  .  וספרים עת כתבי מתוך ועוד שאלונים, ות"דוח, מאמרים לחפש ניתן במאגרים חיפוש – 1חיפוש מערכת של השנייה בלשונית

 שיוסבר כפי רלבנטיים מאגרים לסמן יש איכותיות תוצאות להבטיח כדי,אקדמיים ממקורות הינם המאמרים כל לא, לב שימו
 .בהמשך

 
 

 
 
 

 .1שחיפו במערכת נכללים עליהם מנויה שהספרייה המידע מאגרי כל לא, לציין חשוב ראשית
 המידע למאגרי הקישור דרך – שלא אלו וגם 1חיפוש במערכת הכלולים אלו גם - בנפרד מאגר לכל להגיע אפשרות ישנה

 .הספרייה בלשונית בפורטל
 .ועוד פרסום שנת, אלקטרונית גישה, שפה לפי התוצאות רשימת את לצמצם אפשר כאן גם, הספרייה באוספי בחיפוש כמו

 
 

 חזרה לתוכן עניינים
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 במאגרים בעברית חיפוש
 את לסמן יש שנפתח ובחלון נוספות אפשרויותב מאגר/אוסף של הצמצום באשכול לבחור ניתן אקדמיים ממקורות הם שנקבל שהתוצאות לוודא מנת-על

 .האקדמיים המאגרים
 :בעברית במאגרים לחיפוש דוגמא
  (. Szold Institute  Publications עמופי) סאלד מכון מאגר 2)) ,ומחקריים אקדמיים עת לכתבי חיפה מפתח (1: )הבאים המאגרים את נסמן בעברית מאמרים עבור

  

  צרכים בעלי ילדים לובש" נוחיפש זאת בדוגמא
 ,ימין בצד .תוצאות 939 יבלנוק "חדיםימ

 אפשרויות על נקליק הצמצום באשכולות
 .מאגר/וסףא  באשכול נוספות
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 .בפריט לצפות כדי עליו להקליק ויש מלא טקסט קישור יהיה מלא בטקסט המופיעים לפריטים
 .הספרייה בקטלוג הפריט על מידע ב ולבחור נוספות אפשרויות על להקליק יש אלקטרונית גישה ללא לפריטים

 חזרה לתוכן עניינים
  

 רשימת את נקבל ,נוספות באפשרויות בחירה לאחר
 .התוצאות התקבלו מהם המאגרים

 חיפה מפתח של )כלול( הימנית בעמודה √ לסמן יש
 לפי סאלד מכון ושל ומחקריים אקדמיים עת לכתבי

 .הדוגמא
 .המשך על להקליק מכן ולאחר
 התוצאות לרשימת נחזור המשך על לחיצה לאחר

 לפי התוצאות את עוד לסנן ניתן ושם ,המצומצמת
 סוג – מימין האשכולות

 .ועוד העת כתב שם ,מחבר ,חומר
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 במאגרים באנגלית חיפוש
 .הצמצום אשכולות רשימת בראש Peer reviewed journals -ב לבחור יש באנגלית מאמרים עבור

 .בלבד אלקטרונית בגישה לתוצאות גם מראש להגביל רצוי באנגלית
 :במאגרים באנגלית לחיפוש דוגמא

 חזרה לתוכן עניינים

 באנגלית חיפשנו

"parenthood" וקיבלנו 

 . תוצאות 9,175
 לכותרת מתחת ן,ימי בצד
 :על נקליק רק הצג

 ועל אלקטרונית גישה
Peer-reviewed Journals. 

 על להקליק יש בפריט לצפייה

 .אמל טקסט הקישור
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 לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לספרנית לקבלת עזרה, בדלפק היעץ בספריה,

   library.reference@zefat.ac.ilאו באמצעות יעץ בדוא"ל במייל: 

 צוות הספריה –חיפוש נעים 

 

 חזרה לתוכן עניינים
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