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מאגרים ביבליוגרפיים מכילים רשומות ביבליוגרפיות  

:המייצגות ומתארות מקורות מסוגים שונים

.עבודות דוקטורט ועוד, .M.Aעבודות , ספרים, מאמרים

לרבים מן המאמרים נוסף הטקסט המלא  

לצד הרשומה הביבליוגרפית שלהם







למאגרי המידע אפשרית כניסה 

.מקומות בדף זהמשני 

אלקטרוניים      מאגרי מידעאמשביםקטגוריית : מומלץ להיכנס דרך התפריט העליון



במסך זה מוצגת רשימת  

מאגרי מידע  

שהאוניברסיטה רכשה מנוי  

.לפי תחומים-שלהם  

בכל תחום תופיע רשימת  

.  מאגרים המתאימה לנושא

הרשימה כוללת מאגרים 

כמו גם  , ממוקדי תחום

מאגרים נוספים שיכולים  

להיות רלוונטיים



רשימת המאגרים בתחום המוזיקה

:שני מאגרים ביבליוגרפיים ממוקדי תחום
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מאגר ביבליוגרפי  

של מאמרים מתוך כתבי עת



Moodle-הסיסמא שלכם ל

ספרות9-תעודת זהות 

יכול להיות שבמסך  * 

.  הבא תצטרכו להירשם

הרישום הוא חד פעמי  

.ונועד לצרכי סטטיסטיקה

מסך הזדהות



:EBSCO-מסך כניסה ל

ספק שמנגיש מאגרי  

מידע שונים  
ספרים , וגם כתבי עת אלקטרוניים)

(אלקטרוניים ועוד

:בחרו באייקון העליון

EBSCOhost Web



EBSCOמסך מעבר של 

Music Indexלכניסה למאגר 

Mלחצו על האות 

Mכדי לקבל את רשימת המאגרים המתחילים באות 



M-רשימת המאגרים המתחילים באות

לחצו שם המאגר כדי להיכנס אליו



1 מסך החיפוש כולל  

.שלושה חלקים

בשקופיות הבאות יוצגו  

חלקי המסך השונים 

בליווי הסברים
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:1חלק 

חלונות לרישום מילות החיפוש

ניתן לרישום את מילות החיפוש בחלון אחד  

:  אוandידי מילת הקישור -ולחבר אותן על

לרשום את מילות החיפוש בכמה חלונות  

המובנית בחלוןandולהשתמש בפונקציה 



:2חלק 

אפשרויות שונות  

:להגבלת החיפוש

תוצאות הכוללות    . א

קישור לטקסט מלא
רצוי לא להשתמש בפונקציה  ! 

זו כיוון שהמאגר מאתר רק  

HTMLאו PDFתוצאות עם קבצי 

ולא מאתר תוצאות עם גישה 

בדרך אחרת לטקסט מלא

עת  -תוצאות מכתבי. ב

שפיטים

תוצאות לפי סוג  . ג

מאמר

שפת פרסום. ד

ראו הערה חשובה  

הכתובה באדום 

בחלון הימני 

בנוגע לשימוש  

בהגבלה זו



:3חלק 

אפשרויות שונות  

:להגבלת החיפוש

ההגבלה החשובה ביותר  

היא הגבלה 

לפי שנת פרסום
במידה ומחפשים  )

(מאמרים עדכניים



חיפוש ללא הגבלה מציג מספר תוצאות גדול  !

.מסוגי פרסומים שונים ובשפות שונות, הכולל סוגי מאמרים שונים

.התוצאות יציגו גם מאמרים פחות רלוונטיים לנושא, בנוסף

Therapy and traumaשל מילות המפתח ללא הגבלהדוגמא לחיפוש 

מכיוון שמדובר במאגר ממוקד תחום בנושא מוזיקהMusic Therapyאין צורך להשתמש בביטוי 



מאמר בגרמנית

מספר התוצאות  

שהתקבלו

דוגמאות לתוצאות לאחר  

חיפוש ללא הגבלה

ביקורת על ספר



תוצאות מכתבי עת שפיטים. א

עת אקדמיים-תוצאות מתוך כתבי. ב

תוצאות בשפה האנגלית. ג

השנים האחרונות20: שנת פרסום. ד

:עם הגבלותדוגמא לחיפוש הנושא 



בהגבלותדוגמא לתוצאות חיפוש של הנושא לאחר שימוש 

מספר התוצאות שהתקבלו



תוצאות חיפוש עם טקסט מלא  

PDFבפורמט 

HTMLאו כלינק לפורמט 



HTMLאו כלינק לפורמט  PDFתוצאות חיפוש עם טקסט מלא בפורמט

לחצו על  

הכותרת של  

המאמר כדי  

לקבל פרטים  

ביבליוגרפיים  

מלאים



פרטים  

ביבליוגרפיים  

.מלאים של המאמר

בשקופיות הבאות  

יוצגו חלקי המסך  

השונים 

בליווי הסברים



חלק עליון של הדף-תצוגת פרטים מלאים של תוצאה 

:פרטי כתב העת בו מופיע המאמר

חוברת ועמודים/כרך, חודש ושנה, שם כתב העת

טקסט  

מלא

י המאמר/מחבר

שם המאמר

נושאים



.  קוד מזהה קבוע הניתן למסמך אלקטרוניDOI:מספר 

הקוד אינו תלוי במיקומו הפיזי של המסמך  

מספר סידורי בינלאומי של כתב העת

תקציר

ים/מידע הקשור לכותב

מספר סידורי במאגר זה

המשך הדף-תצוגת פרטים מלאים של תוצאה 



פונקציות שונות  

המופיעות בצד  

הימני במסך פרטים  

מלאים של תוצאה  

,  שמירה בתיקייה)

שליחה  , הדפסה

(במייל ועוד
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גלילת החלון 

.בחלון אפשרויות הציטוט הביבליוגרפי שנפתח מופיעות שיטות ציטוט שונות

(.שיטת מדעי החברה)APAבתרפיה במוזיקה משתמשים בשיטת 

.יש לגלול את המסך בחלון זה עד לקבלת הציטוט לפי שיטה זו



.APAציטוט ביבליוגרפי של פרטי המאמר לפי שיטת 

!  את הציטוט כמו שהואאין להעתיק 

APAיש לבדוק שהוא כתוב לפי הכללים בשיטת 



חלק עליון של הדף-תצוגת פרטים מלאים של תוצאה 

גישה לטקסט המלא של המאמר

:פרטי כתב העת בו מופיע המאמר

חוברת ועמודים/כרך, חודש ושנה, שם כתב העת

טקסט  

מלא

י המאמר/מחבר

שם המאמר

נושאים



טקסט מלא  

PDFבפורמט 

(. עמוד ראשון)

יש לגלול את 

המסך כדי 

.לעבור הלאה

ניתן לעבור בין  

חלקי המאמר  

באמצעות תוכן  

העניינים  

המופיע בצד 

שמאל



טקסט מלא  

.  HTMLבפורמט 

יש לגלול את 

המסך כדי לעבור  

.הלאה

ניתן לעבור בין  

חלקי המאמר  

באמצעות תוכן  

העניינים המופיע  

בצד שמאל



ניתן לבצע חיפוש  ! 

ולהגביל את  

התוצאות מתוך  

התפריט המופיע  

בצד שמאל  

במסך התוצאות

ולא רק ממסך החיפוש )

(הראשון בכניסה למאגר



תוצאות חיפוש  

עם קישור מסוג אחר לטקסט מלא



PDFבתוצאה זו לא מופיע קובץ !

אלא צורה אחרת לקבלת  

.טקסט מלא של המאמר

:לחצו על

דוגמא לתוצאת חיפוש עם קישור מסוג אחר לטקסט מלא



הספק זיהה שאנו  

אילן-שייכים לבר

לחצו על  

(ScienceDirect)מסך מעבר של הספק שמנגיש טקסט מלא 



טקסט מלא

HTMLבפורמט 

דרך הספק

מופיעה גם אפשרות  

לקבל טקסט מלא  

.  PDFכקובץ 

יש לגלול את המסך  

.כדי לעבור הלאה

ניתן לעבור בין חלקי  

המאמר באמצעות  

תוכן העניינים  

.המופיע בצד שמאל



דוגמא לתוצאת חיפוש עם קישור מסוג אחר לטקסט מלא

PDFבתוצאה זו לא מופיע קובץ !

אלא צורה אחרת לקבלת טקסט מלא  

.של המאמר

:לחצו על



טקסט מלא

HTMLבפורמט 
דרך הספק

מופיעה גם אפשרות  

לקבל טקסט מלא

.PDFכקובץ 

יש לגלול את המסך  

.כדי לעבור הלאה

יש אפשרות למצוא את  

הציטוט הביבליוגרפי של  

המאמר דרך מסך זה

יש לבדוק שהוא כתוב  )! 

(בצורה הנכונה



דוגמא לתוצאת חיפוש עם קישור מסוג אחר לטקסט מלא

PDFבתוצאה זו לא מופיע קובץ !

אלא צורה אחרת לקבלת טקסט מלא  

.של המאמר

:לחצו על



לחיצה על  

במסך הקודם

מציגה את פרטי המאמר  

אילן  -בקטלוג הספריות של בר

כיוון שלאוניברסיטה יש מנוי אלקטרוני  

(.Psychology of Music)עת זה -של כתב

בחלק העליון מופיעים פרטי המאמר

ובהמשך מוצגות אפשרויות גישה לטקסט מלא            

באמצעות ספק בשם 

לחצו על אחד הלינקים 

כדי לקבל טקסט מלא



טקסט מלא

HTMLבפורמט 
דרך הספק

מופיעה גם אפשרות  

לקבל טקסט מלא

.PDFכקובץ 

יש לגלול את המסך  

.כדי לעבור הלאה

יש אפשרות למצוא את  

הציטוט הביבליוגרפי של  

המאמר דרך מסך זה

יש לבדוק שהוא כתוב  )! 

(בצורה הנכונה


