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אילן-קטלוג הספריות של בר
(:מה קיים בספריות השונות בקמפוס)ברמה המקומיתמציג את המצאי 

ספרים בפורמט מודפס

  ספרים אלקטרוניים

(העת ופרטים ביבליוגרפיים אודותיו-ֵשם כתב)עת בפורמט מודפס -כתבי

(  מנגישים טקסט מלא של מאמרים)עת בפורמט אלקטרוני -כתבי

 לתארים מתקדמים עבודות(M.A. אם קיים]ודוקטורט בפורמט מודפס ובפורמט אלקטרוני)]

 והקלטות ( בפורמט מודפס)תווים(וידאו, תקליטורים, תקליטים ,DVDועוד)



אילן-ספריות ברכניסה לקטלוג 







כניסה לקטלוג אפשרית    

.משני מקומות בדף זה

אילן-קטגוריית קטלוגים      קטלוג בר: העליוןמומלץ להיכנס דרך התפריט 



יש להזדהות  

מיד עם הכניסה 

לקטלוג



לשם מה צריך  
?להזדהות 

בדיקת כרטיס קורא 

(הזמנות ועוד, רשימת השאלות)

גישה לטקסט מלא של פריטים 
בפורמט אלקטרוני

אפשרות לשמירת פריטים וצפייה 
בהיסטוריית חיפושים 

אפשרות לקבלת מידע על עותקים  
ולגבי משך ההשאלה שלהם



ידי  -הזדהות על

לחיצה על 



מספר  הקלידו את 

הזהות  תעודת 

בשורה העליונה  

Moodle-ואת הסיסמה ל

בשורה התחתונה

לחצו על  לאחר מכן 

Login



השם שלכם יופיע בחלקו העליון של המסך-לאחר ההזדהות 



לחיצה על השם תציג את כרטיס הקורא שלכם

:ובו ניתן לראות

רשימת ההשאלות

(ספרייתיתהשאלה בין /של ספרים מושאלים)רשימת הזמנות 

תוצאות חיפוש שבחרנו לשמור

היסטוריית חיפוש

(מומלץ לעבוד באנגלית)אפשרות להפוך את שפת הממשק 

לחצן 

התנתקות  

מהמערכת



:מסך המציג את הפריטים המושאלים-לדוגמא 

הכלחסימות והודעות                     קנסות                    הזמנות              השאלות                   פרטים אישיים                     

פונקציות נוספות+ 



דוגמאות לחיפוש בקטלוג



Autism-וMusic Therapy: דוגמא לחיפוש מילות המפתח

:  Googleהחיפוש בקטלוג הוא חיפוש בצורת 

רישום מילות החיפוש ללא משמעות לסדר המילים

לחצו על חפש



מספר התוצאות  

שהתקבלו



10המערכת מציגה 

תוצאות בעמוד 

הכוללות מידע על  

הפריט בצורה 

מקוצרת

כדי לעבור לתוצאות  

הבאות 

לחצו על

בחלק התחתון  

העמודשל 



ספר בפורמט מודפס

במסך זה מוצגים פרטים  

:ביבליוגרפיים עיקריים של הפריט

(בכחול)שם הספר 

שם המחבר

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום
(Music)ספריית מוזיקה 

(General)אוסף כללי 

=המזהה של ספר בפורמט מודפס 

ML 3920 C67I))מדף /מספר מיון
שם 

ספריה

שם 

אוסף

'  מס

מדף/מיון

דוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש בנושא

Music Therapyו-Autism



ספר בפורמט מודפס

על מנת לראות את הפרטים הביבליוגרפיים המלאים  

שם הספרלחצו על 

דוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש בנושא

Music Therapyו-Autism



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

.של הפריט

יש לגלול את המסך כדי 

.המידעלראות את כל 

כדי לסגור את תצוגת הפרטים 

-לחצו על ה, המלאים של פריט זה

Xהלבן בצד שמאל.

,  הבא/כדי לעבור לפריט הקודם

השתמשו בחיצים כחפי  

מעלה/מטה

בשקופיות הבאות יוצגו  

חלקי המסך השונים 

בליווי הסברים



מסך תצוגת פרטים ביבליוגרפיים  

:חלק עליון-מלאים של הפריט 

מוצגים הפרטים העיקריים  

הקודםבמסך שהופיעו 

:מלאיםפרטי מיקוםמוצגים 

שם ספריה

שם אוסף

מדף/מספר מיון

האם הפריט מושאל

תקופת השאלה



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים של  

:חלק תחתון-הפריט 

שם הספר

ים/שם המחבר

נושאים

פרטי הוצאה לאור  
(מקום הוצאה ושם מוציא לאור)

שנת הוצאה לאור

תיאור פיזי

הערת ביבליוגרפיה

מדף/מספר מיון

מדף  /מספר המיוןהעתיקו את 

את הספר בספריהוחפשו 



פרטים ביבליוגרפיים עיקריים

פרטי מיקום מלאים

ציטוט ביבליוגרפי  

של הספר



.ציטוט ביבליוגרפי של הפריט

שמאלהשיטה המתאימה מתוך הרשימה בצד בחרו את 

(מדעי החברה)APAבתרפיה במוזיקה משתמשים בשיטת 



(מדעי החברה)APAהפריט בשיטת ציטוט ביבליוגרפי של 

כתוב לפי הכללים הנכונים הציטוט יש לבדוק האם 

!שהואלהעתיק אותו כמו ואין 



ספר בפורמט מודפס

,  גם אם מילות החיפוש אינן מופיעות בשם הספר

(.חיפוש בצורת גוגל)= הן יופיעו במסך הפרטים הביבליוגרפיים המלאים 

על מנת לראות את הפרטים הביבליוגרפיים המלאים  

שם הספרלחצו על 

ספר מושאל

דוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש בנושא

Music Therapyו-Autism



מסך תצוגת פרטים 

ביבליוגרפיים מלאים של  

(.חלק תחתון)הפריט 

בפריט זה מופיע תוכן העניינים  

(.לא מופיע בכל ספר)

.  מילות החיפוש מודגשות בצהוב

אחד החלקים בספר זה עוסק  

ואוטיזם בתרפיה במוזיקה 

(מובא בהגדלה)



:פרטי מיקום במסך פרטים מלאים

!הפריט מושאל

מושאל  ניתן לבצע הזמנה של פריט 

Requestלחצו על -



לחצו על  במסך שנפתח 

(  התאריךסעיף מלאו את , הספר לא נחוץ לאחר תאריך מסויםאם )

הספריהשם 

אליה שייך הפריט 

וסוג הפריט



קבלת אישור לביצוע ההזמנה



לאחר ביצוע הזמנה של פריט מושאל  

למי שמחזיק בספריישלח מכתב במייל 

תאריך מכתב

תאריך החזרה

שם הסטודנט



שהזמין את הספרלמי לאחר החזרת הספר יישלח מייל 



במסך זה מוצגים פרטים ביבליוגרפיים  

:עיקריים של הפריט

(בכחול)שם הספר 

שם המחבר

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום

:המזהים של ספר בפורמטים שונים

לחיצה על

תציג את הפורמטים השונים

דוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש בנושא

Music Therapyו-Autism

פורמטים שונים של ספר



:  ספר בפורמט מודפס

מדף/פי מספר מיון-זיהוי על

ספר בפורמט אלקטרוני  

פי-זיהוי על

דוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש בנושא

Music Therapyו-Autism

פורמטים שונים של ספר

Other Locations הספר בספריות שונות בקמפוסספר באותה ספריה או עותקים של מתייחס למספר עותקים לאותו



מסך הזדהות-פורמט אלקטרוני של ספר 

מספר תעודת זהות

-הסיסמה שלכם ל
Moodle



רשומה של הספר  

באתר של הספק  

את הטקסט  המנגיש

המלא

כדי לקבל את הטקסט  

קובץ  לחצו על המלא 

PDF-ה
בצד שמאל



הטקסט המלא  

של הספר

יש לגלול את המסך  

כדי לעבור בין  

.העמודים השונים

ניתן לעבור בין  

ידי לחיצה -פרקים על

על החלק הרצוי  

בתוכן העניינים  

המופיע בצד שמאל



בפורמט אלקטרונירקדוגמא לספר שקיים 

מדף  /מיקום בספריה ומספר מיון, אין ציון שם ספריה

גישה לטקסט מלא -אלא רק לינק 



לחיצה על  

מובילה למסך פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  
כאן מוצג רק החלק העליון  )

(של מסך זה

לחצו על
View full text

כדי לקבל את הטקסט המלא



רשומה של הספר  

באתר של הספק  

את הטקסט  המנגיש

המלא

כדי לקבל את הטקסט  

לחצו עלהמלא 

או על

בתחתית המסך



הטקסט המלא  

של הספר

יש לגלול את המסך  

כדי לעבור בין  

.העמודים השונים

ניתן לעבור בין  

ידי לחיצה -פרקים על

על החלק הרצוי  

בתוכן העניינים  

המופיע בצד שמאל



:  אחד מתחת לשני ולא בצורה שלמוצגים הפורמטים השונים של הספר 2

אחת לכל פורמט-המציגה שתי תוצאות 

(הדבר תלוי במקור שממנו הגיע הספר האלקטרוני)

:  ספר בפורמט מודפס

מדף/פי מספר מיון-זיהוי על

ספר בפורמט אלקטרוני  

פי  -זיהוי על

דוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש בנושא

Music Therapyו-Autism

פורמטים שונים של ספר



דוגמאות לספר שנמצא בכמה ספריות בקמפוס

עללחצו 

Other locations

תצוגת המיקומים השונים במסך פרטים  

:ביבליוגרפיים מלאים

עם ציון מיקום  בספריית מוזיקה הספר נמצא 

למוזיקההספריהמדף של /ומספר מיון

עם ציון מיקום  בספריית פסיכולוגיה הספר נמצא 

לפסיכולוגיההספריהמדף של /ומספר מיון

מאפשר להשאיל ספר מספריה אחרת במקרה  )

(שהוא מושאל בספריית הבית



עבודות 

לתארים מתקדמים



עבודות לתארים מתקדמים

:חלק מהעבודות לתארים מתקדמים קיימות בשני פורמטים

פורמט מודפס ופורמט אלקטרוני

לחצו על                                                              כדי לצפות בשתי הגרסאות



:  פריט בפורמט מודפס

מדף/פי מספר מיון-זיהוי על

פריט בפורמט אלקטרוני  

פי-זיהוי על

עבודות לתארים מתקדמים

:פורמטיםשני 

פורמט מודפס ופורמט אלקטרוני

לחצו על

כדי לקבל  

את הטקסט  

המלא



לחיצה על  

מובילה למסך פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  
כאן מוצג רק החלק העליון  )

(של מסך זה

לחצו על
צפו בטקסט המלא

כדי לקבל את הטקסט המלא



טקסט מלא של העבודה  

.PDFכקובץ 

יש לגלול את המסך כדי 

.לעבור בין העמודים

ניתן לשמור או להדפיס



שמירת תוצאות נבחרות



שמירת תוצאות נבחרות

ניתן לשמור  

תוצאות נבחרות  

מתוך תוצאות  

. החיפוש

לחצו על 



שמירת תוצאות נבחרות

התוצאות שנבחרו  

מסומנות בצהוב  

והן נשלחות  

לתיקיית  

המועדפים שלי



מועדפים שלי-כניסה ל

ניתן להוסיף  

(  הערות)תוויות 

.פריטלכל 

על לחצו 



המועדפים שלי

לפריט  ( הערות)דוגמא להוספת תוויות 

באמצעות

Enterלחצו על לאחר הוספת התווית 



המועדפים שלי

התווית מוצגת מתחת לפריט



המועדפים שלי

סיווג  

התיוגים  

שלי



צמצום תוצאות החיפוש 

מתוך מסך התוצאות



מספר התוצאות  

שהתקבלו

כל קטגוריה  

כוללת  

תפריט  

בהתאם 

לתוצאות  

החיפוש



צמצום תוצאות החיפוש מתוך מסך התוצאות

. לפי קטגוריות שונותצמצום 

כל קטגוריה כוללת תפריט הנבנה לפי התוצאות  

(:דוגמאות במסך זה)
זמינות  :

מלאעם טקסט פריטים 

פריטים בפורמט מודפס

 הפריטפורמט:

ספרים

כתבי יד

עבודות לתארים מתקדמים

וידאו

 (של התוצאות)נושאים

 בספריותמיקום:

ספריה למוזיקה

ספריה לפסיכולוגיה

 מחברשם

שפה

 כתיבהשנת


