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מאגרים ביבליוגרפיים מכילים רשומות ביבליוגרפיות  
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לרבים מן המאמרים נוסף הטקסט המלא  

לצד הרשומה הביבליוגרפית שלהם







למאגרי המידע אפשרית כניסה 

.מקומות בדף זהמשני 

משאבים אלקטרוניים      מאגרי מידעקטגוריית : מומלץ להיכנס דרך התפריט העליון



רשימת המאגרים בתחום המוזיקה

:שני מאגרים ביבליוגרפיים ממוקדי תחום
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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 
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Rלחצו על האות 

Rכדי לקבל את רשימת המאגרים המתחילים באות 



Rרשימת המאגרים המתחילים באות 

לחצו על שם המאגר כדי להיכנס אליו
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:הכולל מגוון פרסומיםמאגר ביבליוגרפי 

, ספרים, עתמאמרים מתוך כתבי 

עבודות , .M.Aעבודות , מאמרים מתוך ספרים

.ועודדוקטורט 



חיפוש ללא הגבלה מציג מספר תוצאות גדול  !

.הכולל סוגי פרסומים שונים ובשפות שונות

.התוצאות יציגו גם פריטים פחות רלוונטיים לנושא, בנוסף

Therapy and improvisationשל 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

מציג את סוג הפרסוםהאייקון משמאל

ספר



עבודה לתואר  

מתקדם

מספר התוצאות  

שהתקבלו

.דוגמאות לתוצאות לאחר חיפוש ללא הגבלה

מציג את סוג הפרסוםהאייקון משמאל

פרסום בפולנית  

מתוך כנס



תוצאות החיפוש מתוך התפריט  דוגמא להגבלת 

.התוצאותשמאל במסך בצד המופיע 

.מיידיהתוצאות יעודכנו באותן , בכל בחירה של הגבלה



הגבלת תוצאות החיפוש  

מתוך התפריט המופיע 

בצד שמאל  

.במסך התוצאות

,  בכל בחירה של הגבלה

התוצאות יעודכנו מיד

הגבלה לפריטים שפורסמו  

.השנים האחרונות20-ב

ִמשכו את ציר הזמן

לטווח השנים הרצוי

,  לאחר העדכון

:ציר הזמן יראה

:ומספר התוצאות ירד



הגבלת תוצאות החיפוש  

מתוך התפריט המופיע 

בצד שמאל  

.במסך התוצאות

,  בכל בחירה של הגבלה

התוצאות יעודכנו מיד

-לאחר העדכון 

:מספר התוצאות ירד

הגבלה למאמרים  

אקדמיים



הגבלת תוצאות החיפוש  

מתוך התפריט המופיע 

בצד שמאל  

.במסך התוצאות

,  בכל בחירה של הגבלה

התוצאות יעודכנו מיד

הגבלה לשפת  

פרסום



:ההגבלות3לאחר 245-מספר התוצאות ירד ל

שנים אחרונות20: שנות פרסום

מאמרים אקדמיים: סוג פרסום

אנגלית: שפה

כל ההגבלות בהן השתמשנו מוצגות בצד שמאל



:דוגמא למאמרים

הגישה לטקסט מלא  

של מאמרים במאגר
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זהה לגישה לטקסט  

מלא של מאמרים  

במאגר
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גישה דרך קובץ  

PDF/HTML

או דרך קישור אחר 



חשוביםפרסומים סוגי 3חיפוש 
(  במאגר זהממגוון הפרסומים הקיימים )

:מתוך מסך החיפוש הראשוני

עת-מאמרים מתוך כתבי

ספרים

ספריםמאמרים מתוך 



בהמשך מופיעות  

אפשרויות שונות  

.להגבלת החיפוש

שתי ההגבלות  

:החשובות הן

שפת פרסום

סוג פרסום

:  מסך החיפוש הראשי

בחלקו העליון מופיעים  

חלונות לרישום מילות  

החיפוש  



הגבלה לפי  

שפת פרסום

הגבלה לפי  

:פרסוםסוג 
עת-מאמרים מתוך כתבי

All periodical articles

=

מאמרים מתוך כתבי עת
ומתוך מסך התוצאות ניתן )

(להגביל למאמרים אקדמיים

Therapy and improvisation: באנגלית בנושאמאמריםחיפוש 



Therapy and improvisation: באנגלית בנושאספריםחיפוש 

:פרסוםהגבלה לפי סוג 

Book: Monograph= ספר 

הגבלה לפי שפת פרסום



Therapy and improvisation: באנגלית בנושאספריםתוצאות חיפוש 

מספר התוצאות שהתקבלו

כדי לראות פרטים 

ביבליוגרפיים  

,  מלאים של פריט

לחצו על שמו



תצוגת פרטים  

ביבליוגרפיים מלאים  

.של ספר

בשקופיות הבאות יוצגו  

חלקי המסך השונים 

בליווי הסברים

גם במאגר זה  

יש אפשרות  

לשמור  /להדפיס

ולצטט כל  

תוצאה



(חלק עליון)תצוגת פרטים ביבליוגרפיים מלאים של פריט 

סוג הפרסום

י הספר/שם מחבר

נושאים

תקציר

כותב התקציר

שם הספר



(המשך המסך)תצוגת פרטים ביבליוגרפיים מלאים של פריט 

שנת הפרסום

מקום הוצאה לאור ושם המוציא לאור

מדינה שבה יצא הספר לאור

עמודים

הערות

שפת הפרסום

מאמרי ביקורת על  

הספר במאגר זה



לספרים במאגר זה  

!אין טקסט מלא

יש לחפש את הספר  

אילן-בקטלוג הספריות של בר

(מוצג בשקופיות הבאות)



אילן-חיפוש הספר בקטלוג הספריות של בר

לאחר הזדהות בכניסה לקטלוג

תוצאות החיפוש

לחצו על

כדי לצפות בשתי הגרסאות הקיימות



:קיימות שתי אפשרויות גישה לספר

פורמט מודפס ופורמט אלקטרוני

פורמט מודפס

פורמט אלקטרוני



Therapy and improvisation: באנגלית בנושאמאמרים מתוך ספרים חיפוש 

הגבלה לפי סוג פרסום

מאמר מתוך ספר שהוא אוסף מאמרים

  =

Article in a collection of essays

הגבלה לפי שפת פרסום



Therapy and improvisation: באנגלית בנושאמאמרים מתוך ספריםתוצאות חיפוש 

מספר התוצאות שהתקבלו

אף על פי שמדובר 

,  במאמר מתוך ספר

מופיע אייקון של  

.ספר

כדי לראות פרטים 

ביבליוגרפיים מלאים  

יש ללחוץ , של פריט

.על שמו



תצוגת פרטים ביבליוגרפיים  

.מלאים של פריט

בשקופיות הבאות יוצגו 

חלקי המסך השונים 

.בליווי הסברים



(חלק עליון)תצוגת פרטים ביבליוגרפיים מלאים של פריט 

סוג הפרסום

המאמרי /שם מחבר

נושאים

תקציר

כותב התקציר

המאמרשם 



(המשך המסך)תצוגת פרטים ביבליוגרפיים מלאים של פריט 

שנת הפרסום

מקום הוצאה לאור

ארץ שבה יצא הספר לאור

הערות

שפת הפרסום

פרטי הספר שבו נמצא המאמר

Musical Imaginations: Multidisciplinary perspectives on 

creativity, performance, and perception. Published by: Oxford 
University Press, New York, NY U.S.A., 2012. Pages: 429-450 

העמודים  

בהם מופיע  

המאמר

בספר



Musical Imaginations: Multidisciplinary perspectives on 

creativity, performance, and perception. Published by: Oxford 
University Press, New York, NY U.S.A., 2012. Pages: 429-450 

לספרים במאגר זה  

!אין טקסט מלא

חפשו את הספר שבו מופיע המאמר  

אילן-בקטלוג הספריות של בר

(מוצג בשקופיות הבאות)



אילן-חיפוש הספר בקטלוג הספריות של בר

לאחר הזדהות בכניסה לקטלוג

תוצאות החיפוש הספר קיים בפורמט מודפס  

.בלבד
לחצו על שם הספר  

כדי לצפות בפרטים  

.הביבליוגרפיים המלאים שלו

העתיקו את מספר  

מדף  /המיון

.ומצאו את הספר בספריה


