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.שם מוציא לאור
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.  תפריט חיפוש עם אפשרויות שונות

חלק מקטגוריות החיפוש  
.הן אינדקס אלפביתיים



קטגוריית חיפוש בחירה ב
לפי מחבר

שם משפחתו של המחבר  
קודם לשמו הפרטי

חיפוש ספר לפי מחבר



איתור שם  
המחבר    
באינדקס  
המחברים



כותר הספר

שם מוציא לאור ושנת הוצאה, מקום הוצאה: פרטי הוצאה לאור

מאפיינים מיוחדים גובה  , עמודים' מס: פרטים פיזיים של הספר

(לא רלוונטי למחפש)מספר מערכת 

באיזו ספריה נמצא הפריט והאם הוא מושאל   : לינק לבדיקה

(מספר מדף)= מספר מיון 

מחבר  

הערת ביבליוגרפיה ואינדקס

(  ניתן לחפש גם לפיהם)נושאים שקיבל הספר 

ISBN-  מספר סידורי בינלאומי של הספר
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.  האות הראשונה של שמו הפרטי, משפחתו של המחברשם 

:  מקום הוצאה לאור(. בכתב נטוי)הספר כותר (.שנת פרסום)
.שם מוציא לאור
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:  מקום הוצאה לאור(. בכתב נטוי)הספר כותר (.שנת פרסום)
.שם מוציא לאור
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1 2 איתור הכותר באינדקס הכותרים



Purdie, H. (1997). Music therapy with adults who 

have traumatic brain injury and stroke.
British Journal of Music Therapy, 11(2), 45-50.

1דוגמא מספר -כתב עת 

:כלל
.  האות הראשונה של שמו הפרטי, מחבר המאמרמשפחתו של שם 

,בכתב נטוי)שם כתב העת . שם המאמר(.שנת פרסום)
והחוברת בו  ( בכתב נטוי)מספר הכרך , (תחיליות באות גדולה

.מספרי עמודים,(כתב לא נטוי)מופיע המאמר 
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(לא רלוונטי למחפש)מספר מערכת 

עת-מזהים של כתב

פורמט+ שם כתב העת 

גישה לפורמט אלקטרוני  

(כרכים)הערות לגבי המצאי 



הקלדת מספר תעודת זהות  
!  פעמיים-( ספרות9)

ידי  -כדי לאפשר זיהוי על
המערכת

כניסה לכרטיס קורא
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איתור הכותר  

באינדקס הכותרים





moodle-הסיסמא שלכם ל

ספרות9-תעודת זהות 

יכול להיות שבמסך * 
. הבא תצטרכו להירשם
הרישום הוא חד פעמי 

ונועד לצרכי סטטיסטיקה

מסך כניסה למערכת  
המאפשרת גישה לטקסט מלא



מסך מעבר של המערכת

ספקים המאפשרים 
גישה לטקסט מלא

.  והלאה1999הספק מאפשר גישה אלקטרונית למאמרים משנת 
להשיג את אין אפשרותולכן 1997המאמר הדרוש לנו הוא משנת 

. המאמר בצורה אלקטרונית
יש לגשת למדף ולצלם את המאמר מהעותק המודפס של כתב העת
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מסך כניסה למערכת  

המאפשרת גישה לטקסט מלא
5



ספקים המאפשרים  
גישה לטקסט מלא
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הכותריםבאינדקס ( שבו נמצא המאמר)שם הספרחיפוש : 1אפשרות 

איתור הכותר  

באינדקס הכותרים
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1 2

המחבריםבאינדקס ( שבו נמצא המאמר)שם העורך של הספרחיפוש : 2אפשרות 



1 3

המחבריםבאינדקס ( שבו נמצא המאמר)שם העורך של הספרחיפוש 

Stewart, Kathleen

2

Stewart, Kay L.

4

Stewart, Kilton

Stewart, Kristen !



א ודוקטורט.עבודות מ
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איתור שם המחבר

באינדקס המחברים



פורמט מודפס

פורמט אלקטרוני



כניסה לכרטיס קורא

הקלדת מספר תעודת זהות  
!  פעמיים-( ספרות9)

ידי  -כדי לאפשר זיהוי על
המערכת



פורמט מודפס

פורמט אלקטרוני

חיפוש העבודה לפי שם מחבר: שלב ראשון:תזכורת



מסך כניסה למערכת  
המאפשרת גישה לטקסט מלא

ספרות9-תעודת זהות 

moodle-הסיסמא שלכם ל



עם הטקסט המלא של PDFקובץ 
.כאן מופיע דף השער, העבודה

יש לגלול את המסך כדי לקבל 
את ההמשך העבודה



(פי נתונים ביבליוגרפיים-לא על)חיפוש כללי 

בחירה בחיפוש  

פי מילים-על
(googleכמו )

Music therapy

with post-

traumatic 

soldiers







1 2 הזמנת ספר מושאל



הספר מושאל  
וצפוי לחזור  

בתאריך הרשום



הקלדת מספר תעודת זהות  
!  פעמיים-( ספרות9)

כדי להיכנס לחשבון שלכם 
בספריה ולבצע את ההזמנה
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3

כניסה לכרטיס קורא





הודעה  
נשלחת במייל  
למי שמחזיק  

בספר



לאחר החזרת  
הפריט נשלחת 

למזמיןהודעה 

שם מזמין



נהלי השאלה בספריה למוזיקה

כל ספר מושאל לארבעה שבועות♦

ידי המערכת לארבעה -לאחר ארבעה שבועות מתבצעת הארכה אוטומטית על♦

שבועות נוספים

מתבצעות ארבע הארכות אוטומטיות כאלה הכלבסך ♦

(.לארבעה חודשיםבערךכלומר הספר מושאל )

,  (סטודנט/מרצה)ידי קורא אחר -מוזמן עלאם הספר המושאל ♦

.מי שמחזיק את הספר יקבל הודעה במייל עם בקשה להחזירו



בסיום ההארכות  ♦

האוטומטיות של  

תישלח  , המערכת

הודעה במייל עם  

בקשה להחזיר  

ים/את הספר



חייב לבדוק את ( ומהספריות האחרות)למוזיקה מהספריהמי שמשאיל ספרים ♦

ההודעות . כרטיס הקורא שלו כדי לראות שהוא אינו מאחר בהחזרת פריטים

.הנשלחות מהמערכת הן תוספת לחובת הסטודנט לבדוק את כרטיס הקורא שלו

.לכל ספריה יש מדיניות אחרת בנוגע להארכות ולקנסות♦

ספר שפג תוקף הארכות  /כאשר קיבלתם הודעה להחזרת פריט מוזמן♦

או להחזיר  )ואינכם יכולים להגיע בתאריך הרשום בהודעה -האוטומטיות שלו 

(:את הפריט לפני תאריך זה

   אויש להתקשר לספריה כדי להאריך את הספר לתאריך אחר:

 להארכה קצרה  להחזרת הספר עם בקשה המייל עם הבקשה להשיב על

.נוספת

.ליום איחור₪ 3על כל איחור בהחזרת פריט לספריה למוזיקה ייגבה קנס בסך ♦


