
חיפוש למדריך 

אילן-בקטלוג ספריות בר
ידי אפרת מור-נכתב על



תוכן המדריך
(3)אילן -מה כולל קטלוג בר

(4-6)כניסה לקטלוג 

(7-9)כרטיס קורא 

(10( )כללי)חיפוש 

(12-14)צמצום תוצאות החיפוש 

(15-32)חיפוש ספרים 

(20-21)ציטוט ביבליוגרפי 

(22-23)הזמנה של ספר מושאל 

(24-30)פורמטים שונים של ספר 

(31)מיקומים שונים של פריט 

(32)סיווג ספרים בספריה 

(33-43)חיפוש תווים 

(44)סיווג תווים בספריה 

(45-56)חיפוש הקלטות 

(57-59)חיפוש יצירות ספציפיות 

(60-64)שמירת תוצאות נבחרות 



אילן-הספריות של ברקטלוג 

(:מה קיים בספריות השונות בקמפוס)ברמה המקומיתאת המצאי הקטלוג מציג 

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)]

 (  בפורמט מודפס)תווים

 הקלטות(וידאו, תקליטורים, תקליטים ,DVDועוד)



ספריות והוצאה לאור: אילן בחרו בתפריט מצד ימין ב-בדף הבית של בר

כניסה לקטלוג



:  בחרו בזה בדף 

מערכת הספריות



כניסה לקטלוג אפשרית    

.משני מקומות בדף זה

אילן-קטגוריית קטלוגים      קטלוג בר: מומלץ להיכנס דרך התפריט העליון



יש להזדהות מיד  

.לקטלוגהכניסה עם 

:ההזדהות מאפשרת

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  

במסך המתקבל  

את מספר  הקלידו 

תעודת הזהות  

בשורה העליונה  

ואת הסיסמה

Moodle-ל
בשורה התחתונה

Loginלאחר מכן לחצו על 



השם שלכם יופיע בחלקו העליון של המסך-לאחר ההזדהות 

לחצו על שמכם כדי לצפות  

בכרטיס הקורא שלכם

:שלכם מציג אתהקורא כרטיס 

רשימת ההשאלות

(ספרייתיתהשאלה בין /של ספרים מושאלים)רשימת הזמנות 

לשמורשבחרתם תוצאות חיפוש 

היסטוריית חיפוש

(מומלץ לעבוד באנגלית)הממשק שינוי שפת 



Carl Philipp Emanuel Bach: דוגמא לחיפוש מילות המפתח

:  Googleהחיפוש בקטלוג הוא חיפוש בצורת 

רישום מילות החיפוש ללא משמעות לסדר המילים
מילות החיפוש יוצגו בתוצאות בכל מקום  

('פירוט התוכן וכו, הערה, שם סדרה, נושא, כותר)

חפש: לחצו על



מספר התוצאות שהתקבלו

מציגההמערכת 

תוצאות בעמוד 10

על כל פריט מידע הכוללות 

.בצורה מקוצרת

לראות תוצאות נוספותכדי 

עללחצו 

התחתון של כל עמודבחלק 



לצד התוצאות  

מופיעות קטגוריות  

קבועות המאפשרות 

את צמצום תוצאות  

.החיפוש

קטגוריה כוללת  כל 

בהתאם  מידע 

לתוצאות החיפוש

צמצום תוצאות החיפוש מתוך מסך התוצאות



חלק עליון-צמצום תוצאות החיפוש מתוך מסך התוצאות 

.  צמצום לפי קטגוריות שונות

(:זהמחיפוש דוגמאות )כל קטגוריה כוללת תפריט הנבנה לפי התוצאות 

 זמינות =Availability :

פריטים בפורמט מודפס

מלאבפורמט אלקטרוני המציגים טקסט פריטים 

 פורמט הפריט =Resource type:

תווים

ספרים

אודיו

עבודות מחקר

וידאו

פרסומים הקשורים לכנסים

 שקיבלו הפריטים נושאים =Subject :

באך. ע.פ.קעל ספרים כלליים 

באך. ע.פ.קעל ספרי ביבליוגרפיה 

ספרים אלקטרוניים

(המסך על מנת לקבל את כולםיש לגלול את , ישנם נושאים נוספים)* 



 ספריה =Library  :

ספריה למוזיקה

(ישנם תחומים בהם ספרים מופיעים במספר ספריות)* 

יוצר /מחבר =Author/Creator  :

ברשימתיוצרי הפריטים /מחבריכל בקטגוריה זו מופיעים 

.התוצאות

המשך מסך-צמצום תוצאות החיפוש מתוך מסך התוצאות 

 פרסום שפת =Language  :

סיווג פריטים לפי שפה

 פרסום שנת =Creation date :

החיפושלצמצם את ניתן . שפורסמו בין השנים הנתונותתוצאות 

Refine-ידי שימוש ב-עלשיצאו לאור בשנים ספציפיות לפרסומים 



תוצאות החיפוש מתוך מסך התוצאותצמצום : דוגמא

ספרים בשפה האנגליתבחירה ב

12

מספר התוצאות  

שהתקבלו

ההגבלות שנבחרו  

מופיעות בחלק העליון

:שימוש בשתי הגבלות



ספר בפורמט מודפס
במסך זה מוצגים פרטים  

:ביבליוגרפיים עיקריים של הפריט

סוג הפריט

(בכחול)שם הספר 

שם המחבר

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום

(Music)ספריית מוזיקה 

(General)אוסף כללי 

=המזהה של ספר בפורמט מודפס 

ML 410 B16S34))מדף /מספר מיון

שם 

ספריה שם 

אוסף

' מס

מדף/מיון

של מילות המפתחמתוך רשימת תוצאות החיפוש דוגמא לפריט 

Carl Philipp Emanuel Bach

סוג  

הפריט

על מנת לראות את הפרטים הביבליוגרפיים המלאים לחצו על שם הספר



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

.הפריטשל 

יש לגלול את המסך כדי  

.לראות את כל המידע

כדי לסגור את תצוגת הפרטים  

זה ולחזור המלאים של פריט 

לרשימת התוצאות

הלבן בצד X-העל לחצו 

.שמאל

כדי לעבור לפריט  

השתמשו , הבא/הקודם

מעלה/בחיצים כלפי מטה

בשקופיות הבאות 

חלקי המסך השונים  יוצגו 

בליווי הסברים



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים של הפריט  

:חלק עליון-

מוצגים הפרטים העיקריים  

שהופיעו במסך הקודם

:מלאיםפרטי מיקוםמוצגים 

שם ספריה

שם אוסף

מדף/מספר מיון

האם הפריט מושאל

תקופת השאלה

חלק זה יוצג  

בעוד שתי  

שקופיות



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

-של הפריט 

:המשך המסך

שם הספר

ים/שם המחבר

ים/נושא

(לא קיימת בכל פריט)סדרה 

פרטי הוצאה לאור  
(מקום הוצאה ושם מוציא לאור)

שנת הוצאה לאור

תיאור פיזי

הערת ביבליוגרפיה

מדף/מספר מיון

מדף  /יש להעתיק את מספר המיון

ולחפש את הספר בספריה



פרטים ביבליוגרפיים עיקריים

פרטי מיקום מלאים

ציטוט ביבליוגרפי  

של הספר



.ציטוט ביבליוגרפי של הפריט
בחרו את השיטה המתאימה מתוך הרשימה בצד שמאל

Chicago/Turabianבמדעי הרוח נוהגים להשתמש בשיטת 

יש לבדוק האם הציטוט כתוב לפי הכללים הנכונים  

!ואין להעתיק אותו כמו שהוא



מושאללפריט דוגמא 

של מילות המפתחמתוך רשימת תוצאות החיפוש דוגמא לפריט 

Carl Philipp Emanuel Bach

:פרטי מיקום במסך פרטים מלאים

!הפריט מושאל

-ניתן לבצע הזמנה של פריט מושאל 

Requestלחצו על 



במסך שנפתח לחצו על  

אם הספר לא נחוץ לאחר  )

מלאו את , תאריך מסוים

(סעיף התאריך

.מתקבל אישור לביצוע ההזמנה
,  לאחר שהפריט המושאל יוחזר

המזמין יקבל על כך הודעה במייל



:  פריט שקיים בשני פורמטים

:  מודפספורמט 

מדף/מיוןפי מספר -זיהוי על

:פורמט אלקטרוני

פי -זיהוי על

של מילות המפתחדוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש 

Carl Philipp Emanuel Bach 
ספרפורמטים שונים של 

:ספרים בפורמט אלקטרוני בלבד

פי  -זיהוי על

לחצו על  

כדי להגיע  

המלאלטקסט 

-הפריט של 

1דוגמא מספר 



:  מיקום אלקטרוני

לחצו על  

.כדי לקבל טקסט מלא

:מיקום פיזי בספריה

מדף  /העתיקו את מספר המיון

וחפשו את הפריט בספריה

לחיצה על  

הביאה למסך פרטים מלאים 

של הפריט בקטלוג



מסך הזדהות-פריט פורמט אלקטרוני של 

מספר תעודת זהות

Moodle-הסיסמה ל



.  טקסט מלא של הפריט
יש לגלול את המסך  

.כדי לעבור בין העמודים



בשתי  אלקטרוניבפורמט ספר 

2011-ו2002: מהדורות

פי-זיהוי על

של מילות המפתחדוגמאות לפריטים מתוך רשימת תוצאות החיפוש 

Carl Philipp Emanuel Bach 

לספר אלקטרוני2דוגמא מספר 



רשומה של הספר  

הספקבאתר של 

את הטקסט  המנגיש

המלא

כדי לצפות בטקסט  

המלא לחצו על קובץ 

שמאלבצד PDF-ה

!
ההנגשה של טקסטים  

אלקטרוניים משתנה מבחינת  

דרך הגישה וִנראּות הגישה  

.מספק לספק

יש לנווט דרך המסכים  

המתקבלים עד לקבלת  

הטקסט המלא



הטקסט המלא  

של הספר

יש לגלול את המסך  

.העמודיםלעבור בין כדי 

ניתן לעבור בין פרקים  

ידי לחיצה על החלק -על

הרצוי בתוכן העניינים  

שמאלהמופיע בצד 



תצוגת מיקומים שונים של פריט

עותקים לאותו ספר באותה ספריה  מספר ( =  Other locations)מיקומים נוספים 

בספריות שונות בקמפוסהפריט או עותקים של 

תצוגת המיקומים השונים במסך פרטים  

:ביבליוגרפיים מלאים

עם ציון מיקום  בספריית אנגלית הספר נמצא 

מדף של הספריה אנגלית/ומספר מיון

עם ציון מיקום  בספריית מוזיקה הספר נמצא 

מדף של הספריה למוזיקה/ומספר מיון

מאפשר להשאיל ספר מספריה אחרת  )

(שהוא מושאל בספריית הביתבמקרה 



מדף של ספרים/התחילית של מספרי מיון

:מייצגת שני סוגים של ספרים

MT

פרקטית/ספרים בעלי אוריינטציה ניתוחית

היסטוריתופחות 

:דוגמא

ML

ספרים בעלי אוריינטציה היסטורית  

ופחות ניתוחית

:דוגמא



חיפוש תווים



של מילות המפתחתוויםדוגמא לחיפוש 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard

מספר התוצאות  

שהתקבלו



:בחירה בהגבלות הרצויות

תווים: סוג פריט

מוזיקה: ספריה

אנגלית: שפה

,  המוזיקה היא אותה מוזיקה בכל שפה: הערה

.  צורך להגביל לפי שפהכך שלמעשה אין 

.בלבד לשימוש בהגבלותדוגמא זוהי 



מספר התוצאות  

שהתקבלו

ההגבלות בהן 

השתמשתי מוצגות  

בראש התפריט

של מילות המפתחתוויםתוצאות חיפוש 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



במסך זה מוצגים פרטים ביבליוגרפיים  

:עיקריים של הפריט

סוג הפריט

(בכחול)שם התווים 

שם המלחין

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום

(Music)ספריית מוזיקה 

קומה שנייה בספריה-אוסף תווים 

(Musical Scores - Second Floor)

M 23 B16P7))מדף /מיוןמספר 

לחצו על שם הפריט כדי לראות את 

הפרטים הביבליוגרפיים המלאים שלו

' מס

מדף/מיון

שם 

אוסף

שם 

ספריה

סוג  

הפריט

עם מילות המפתחתוויםמתוך תוצאות חיפוש של 1דוגמא מספר 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

:חלק תחתון-של הפריט 
,  ישנו מידע שלא קיים בכל פריט: הערה)

.(הערות שונות ועוד, שייכות לסדרה: כגון

כותר שרשום על הפריט

אחיד/כותר תקני

שם המלחין 

(כרכים2)פירוט תוכן 

סדרה

פרטי הוצאה לאור 

(מקום הוצאה ושם מוציא לאור)

שנת הוצאה לאור

תיאור פיזי

הערות

מדף/מספר מיון

מדף  /יש להעתיק את מספר המיון

ולחפש את התווים בספריה



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

-של הפריט 

:פרטי מיקום

תוכן הפריט שהוצג במסך  

.הקודם כלל שני כרכים

בפרטי המיקום של פריט זה  

:מוצגים שני הכרכים

1-3כרך ראשון כולל סונטות 

4-6כרך שני כולל סונטות 



' מס

מדף/מיון

שם 

אוסף
שם 

ספריה

תווים ששייכים לסדרה

סוג  

הפריט

במסך זה מוצגים פרטים  

:ביבליוגרפיים עיקריים של הפריט

סוג הפריט

(בכחול)שם התווים 

שם המלחין

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום
(Music)ספריית מוזיקה 

קומה שנייה בספריה-אוסף תווים 

(Musical Scores - Second Floor)

(M 3 B16)מדף /מיוןמספר 

לחצו על שם הפריט כדי לראות את 

הפרטים הביבליוגרפיים המלאים שלו

עם מילות המפתחתוויםמתוך תוצאות חיפוש של 2דוגמא מספר 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

:חלק תחתון-של הפריט 
ישנו מידע שלא קיים בכל : הערה)

הערות  , שייכות לסדרה: כגון, פריט

.(שונות ועוד

כותר שרשום על הפריט

כותר נוסף

אחיד/כותר תקני

(  אחרים+ מלחין )אחריות 

פירוט תוכן

פרטי הוצאה לאור 
(מקום הוצאה ושם מוציא לאור)

שנת הוצאה לאור

תיאור פיזי

הערות

מדף/מספר מיון

מדף  /יש להעתיק את מספר המיון

ולחפש את התווים בספריה



:פרטי מיקום

:המזהים של פריט בפורמטים שונים

לחצו על הכותר או על                                                    כדי לראות את שלושת הגרסאות ליצירה זו

מספר גרסאות ליצירה

עם מילות המפתחתוויםמתוך תוצאות חיפוש של 3דוגמא מספר 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



שלושת הגרסאות של היצירה  

Solfeggietto.

כדי לראות פרטים מלאים של  

כל גרסה  

.הכותרת של הפריטלחצו על 



MM

.תווים בפורמט קטן

הגודל בא לידי ביטוי גם 

(מ"ס22עד )הספר פיזי של גובה בתיאור 

M

(.או יותר)A4תווים בפורמט גדול בגודל 

הגודל בא לידי ביטוי גם 

(מ"ס30-כ)בתיאור פיסי של גובה הספר 

תוויםמדף של /התחילית של מספרי מיון

:של תווים( גודל פיסי)פורמטים שונים מייצגת 



חיפוש הקלטות



עם מילות המפתחהקלטותדוגמא לחיפוש 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard

מספר התוצאות  

שהתקבלו



בחירה בהגבלות  

:הרצויות

הקלטות: סוג פריט

מוזיקה:ספריה

אנגלית: שפה

,  המוזיקה היא אותה מוזיקה בכל שפה: הערה

.  צורך להגביל לפי שפהכך שלמעשה אין 

.בלבד לשימוש בהגבלותדוגמא זוהי 



מספר התוצאות  

שהתקבלו

ההגבלות בהן 

השתמשתי מוצגות  

בראש התפריט

עם מילות המפתחהקלטותתוצאות חיפוש של 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



' מס

מדף/מיון

שם 

אוסף

שם 

ספריה

במסך זה מוצגים פרטים ביבליוגרפיים  

:עיקריים של הפריט

סוג הפריט

(בכחול)שם התווים 

שם המלחין

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום

(Music)ספריית מוזיקה 

קומה ראשונה בספריה-אוסף מדיה 

(Media Collection - First Floor)

(CD-1193)מדף /מיוןמספר 

זיהוי לפי התחילית-( CD)דוגמא לתקליטור 

על שם הפריט כדי לראות את הפרטים  לחצו 

הביבליוגרפיים המלאים שלו

סוג  

הפריט

עם מילות המפתחהקלטותמתוך תוצאות חיפוש של 1דוגמא מספר 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

.של הפריט

דוגמא להקלטה  

יצירות  מבחר הכוללת 

מאת אותו מלחין

יש לגלול את המסך כדי  

.לראות את כל המידע

בשקופיות הבאות יוצגו חלקי 

הסבריםבליווי המסך השונים 



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

:חלק עליון-של הפריט 
ישנו מידע שלא קיים בכל : הערה)

הערות  , שייכות לסדרה: כגון, פריט

.(שונות ועוד

הכותר של הפריט

הכותר של הפריט לפי 

צורה תקנית

שם המלחין

שמות היצירות המופיעות  

בפריט לפי צורה תקנית

רשימת היצירות כפי  : תוכן

שהן כתובות בפריט

דוגמא להקלטה הכוללת  

מבחר יצירות מאת אותו מלחין

שמות היצירות  

הנוספות  

המופיעות  

בפריט לפי 

תקנישם 



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

:חלק תחתון-של הפריט 

פרטי הוצאה לאור 

(מקום הוצאה ושם מוציא לאור)

שנת הוצאה לאור

תיאור פיזי

(:לדוגמא בפריט זה)הערות 

סוג הפריט

מספר קטלוגי

שמות המבצעים

הערות תוכניתיות

מדף/מספר מיון

הערות

דוגמא להקלטה הכוללת  

מבחר יצירות מאת אותו מלחין

מדף  /יש להעתיק את מספר המיון

הדיסקאת ולבקש מהספרנים 



במסך זה מוצגים פרטים ביבליוגרפיים  

:עיקריים של הפריט

(בכחול)שם הקלטה 

שנת הוצאה לאור

+

:פרטי מיקום
(Music)ספריית מוזיקה 

קומה ראשונה בספריה-אוסף מדיה 

(Media Collection - First Floor)

REC. 4052 (Classic))מדף /מיוןמספר 

התחיליתזיהוי לפי -( RECORD)לתקליט דוגמא 

על שם הפריט כדי לראות את הפרטים  לחצו 

הביבליוגרפיים המלאים שלו

' מס

מדף/מיון

שם 

אוסף
שם 

ספריה

סוג  

הפריט

עם מילות המפתחהקלטותמתוך תוצאות חיפוש של 2דוגמא מספר 

Carl Philipp Emanuel Bachו-Keyboard



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

.של הפריט

דוגמא להקלטה הכוללת  

מבחר יצירות מאת  

מלחינים שונים

יש לגלול את המסך כדי  

.לראות את כל המידע

בשקופיות הבאות יוצגו חלקי 

הסבריםהשונים בליווי המסך 



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

:חלק עליון-של הפריט 

הכותר של היצירה הראשונה 

בפריט כפי שהוא רשום  

על גבי בפריט

הכותר של היצירה הראשונה 

בפריט לפי צורה תקנית

שם המלחין של היצירה  

הראשונה

ים/מבצע

שמות היצירות המופיעות  

בפריט לפי צורה תקנית

רשימת היצירות כפי  : תוכן

שהן כתובות בפריט

דוגמא להקלטה הכוללת מבחר יצירות  

מאת מלחינים שונים

שמות היצירות  

הנוספות  

המופיעות  

בפריט לפי שם 

תקני



מסך תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

:חלק תחתון-של הפריט 

פרטי הוצאה לאור 

(מקום הוצאה ושם מוציא לאור)

שנת הוצאה לאור

תיאור פיזי

(:לדוגמא בפריט זה)הערות 

סוג הפריט

מספר קטלוגי

שם מבצע והכלי

הערות תוכניתיות

הערת הקלטה

מדף/מספר מיון

הערות

דוגמא להקלטה הכוללת מבחר יצירות  

מאת מלחינים שונים



ספציפיותיצירות חיפוש 



מאת בטהובןִפיֵדליוהאופרה -ספציפית חיפוש יצירה 

:הגבלה לפי סוג משאב

ספרים על האופרה

תווים של האופרה

הקלטות של האופרה



לקלרינט מאת מוצרטרטו 'קונצ-ספציפית חיפוש יצירה 

:הגבלה לפי סוג משאב

רטו'תווים של הקונצ

רטו'הקלטות של הקונצ

רטו'ספרים על הקונצ



שמירת תוצאות נבחרות



שמירת תוצאות נבחרות

ניתן לשמור תוצאות  

נבחרות מתוך  

.  תוצאות החיפוש

לחצו על  



התוצאות שנבחרו  

מסומנות בצהוב והן  

נשלחות לתיקיית  

שלכםהמועדפים 

שמירת תוצאות נבחרות



מועדפים שלי-כניסה ל

ניתן להוסיף תוויות  

.לכל פריט( הערות)

לחצו על

לפריט  ( הערות)דוגמא להוספת תוויות 

באמצעות

Enterלאחר הוספת התווית לחצו על 



התווית מוצגת  

מתחת לפריט

רשימת התווית  

בצד המסךמוצגת 


