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חיפוש 
בסיסי



באוניברסיטת     לאתר של מערך הספריות והמידע היכנסו

ובחרו מתוך התפריט שבמרכז העמוד באפשרות  , בר אילן

ספרים אלקטרוניים ועוד , מאמרים

about:blank


לאתר של מערך הספריות והמידע  תוכלו להיכנס 
,  באוניברסיטת בר אילן גם באמצעות הממשק באנגלית

Articles, eBooks and Moreולבחור באפשרות

about:blank


המונח המבוקשכבר במסך זה תוכלו להקליד את 
,הקיפו אותו במירכאות', טכנולוגיות למידה'דוגמת צירוף מילים אם הקלדתם

כדי שאחזור הפרסומים יהיה מדויק וממוקד
חיפושלביצוע האחזור הקליקו על 



הנמצאת בדף הבית של  משמאל לתיבת החיפוש חיפוש הקלקה על 
תעביר אתכם ישירות אל מסך תוצאות  , מערך הספריות והמידע

ובו פרסומים שצירוף המילים            ,EDSהחיפוש בתוך כלי הגילוי 
מופיע ברשומות הביבליוגרפיות' טכנולוגיות למידה'





,EDSבתוך כלי הגילוי למעבר למסך החיפוש הבסיסי 
מתחת לתיבת החיפושחיפוש בסיסי הקליקו על 



לפניכם מסך החיפוש הבסיסי בממשק בעברית  
שפה  הקליקו על , למעבר לממשק החיפוש בשפה האנגלית

English-ובחרו ב  , בתפריט שבצד שמאל של המסך



כעת אתם במסך החיפוש הבסיסי בממשק באנגלית
הקליקו על                      , למעבר בחזרה לממשק החיפוש בשפה העברית

Languageעברית-ובחרו ב  , בתפריט שבצד ימין של המסך



במסך החיפוש הבסיסי ניתן לחפש לפי 
מחבראוכותר , מילת מפתח



הקלידו לדוגמה את הביטוי            ,מילת מפתחבחרו באפשרות 
חיפושולביצוע האחזור הקליקו על ', אורח נטה ללון'

כדי שהמערכת תאחזר            , הקיפו במירכאות את שם הרומן
את הפרסומים האלקטרוניים על היצירה של הסופר  רק

י עגנון"ש



מאמרים אקדמיים ומאמרי  , במסך התוצאות יופיעו ספרים
'אורח נטה ללון'י עגנון "ביצירתו של הסופר שהעוסקים , סקירה



גם במסך החיפוש הבסיסי בממשק באנגלית  
Authorאו Keyword ,Titleניתן לחפש לפי 



הקלידו לדוגמה את שם החוקרת  , Authorבחרו באפשרות 
Schwarzwald, Ora, ולביצוע האחזור הקליקו עלSearch

שורצולדאורה ' המערכת תאחזר את הפרסומים של הפרופ
כמו ספרדית ופורטוגזית, שנדפסו באנגלית ובשפות לועזיות אחרות



חיפוש
מתקדם



למעבר ממסך החיפוש הבסיסי למסך החיפוש 
Advanced Searchהמתקדם הקליקו על 



כדי למחוק את מילות החיפוש ואת  Clearהקליקו על 
ההגבלות שנותרו מהחיפושים הקודמים



מונח בטקסט של הרשומה  במסך החיפוש המתקדם ניתן לחפש לפי 
שם כתב העת             , נושא, מונח בכותר, שם המחבר, הביבליוגרפית

משדות שוניםלהצליב בין כמה מונחים וכן ,ומונח בתקציר הרשומה



'  מתבגרים'הנושא ובין בכותר ' אנורקסיה'הצליבו לדוגמה בין המונח 
לפרסומים           ההגבלה האוטומטיתאת להשאירבמסך התוצאות תוכלו 

',  טקסט מלא'-את ההגבלה לפרסומים בלבטלאו, בלבד' טקסט מלא'-ב
ולהציג את כל הפרסומים בתחום המבוקש



,  טקסט מלאמהריבוע שמימין להגבלה√הסימון עם הסרת 
הפרסומים שנדלו באמצעות  כליופיעו במסך התוצאות את 

ובהם גם פרסומים שאין גישה לטקסט המלא שלהם, השאילתה



גם בממשק החיפוש המתקדם באנגלית ניתן  
הקיימים בממשק בעברית  כל השדות לחפש לפי 



דוחות , מאמרים אקדמיים, כמו ספרים, במסך התוצאות יופיעו מגוון פרסומים
שבכותר שלהם מופיע הצירוף , א ודוקטור"דיווחים מכנסים ועבודות מ, מחקר

Learning Disabilities בנושא של ליקויי למידה בבית הספר והם עוסקים
(Elementary School)היסודיים 





:מסך התוצאות
מיקוד  , תצוגה

והגבלה



היינו קישורים                    ,קישורים שימושייםוהציגו את , של המסךהחיצים בצד ימין הקליקו על 
במרשתת ולעוד ספקי תוכן                                  Google Scholarלמנוע החיפוש , לקטלוג הספריות

ויש להיכנס אליהם לחיפוש נפרד, אינו מאחזר מתוכם פרסומיםEDS-ש



שנדפסו בעברית ובשפות אחרות הנכתבות במסך התוצאות מופיעים פרסומים 
ערבית יהודית ולדינו , כמו יידיש,באותיות עבריות

על הרומן  מהפרסום הרלוונטי ביותר של סדר תצוגת הפרסומים הוא ברירת המחדל 
אך אפשר למיין את הפרסומים גם לפי  , ועד לפרסום הכי פחות רלוונטי' אורח נטה ללון'

ולדרגם מהחדשים ביותר ועד לישנים, התאריך העדכני ביותר



:במסך התוצאות תוכלו לבחור את תצוגת הפרסומים המועדפת עליכם
תצוגה מפורטת  או, כותר הפרסום בלבד, תצוגה רגילה של הפרסום

יוצגו על המסך  כמה פרסומים תוכלו לקבוע וכן, של הפרסום



בצד שמאל של המסך תוכלו לבחור בשלל אפשרויות                                                  
מיקוד לפי נושאובהן , למיקוד תוצאות החיפוש

הצג עודלקבלת נושאים נוספים הקליקו על
עדכוןוהקליקו על , בריבוע שמימין לו√ סמנו , לבחירת הנושא המבוקש



תוכלו להוסיף ולהגביל את , לאחר מיקוד התוצאות לנושא המבוקש
להגביל את  , בלבד' כתבי עת אקדמיים'למאמרים מתוך התוצאות 

,  באמצעות סרגל התאריכיםטווח התאריכים של הפרסומים שיוצגו 
מספק תוכן מסויםִאחזר EDS-או להציג פרסומים אלקטרוניים ש



והציגו את, של המסךהחיצים בצד ימין הקליקו על , גם בממשק באנגלית
Quick Links ,למנוע החיפוש                      , היינו קישורים לקטלוג הספריות
Google Scholar שולספקי תוכן-EDSאינו מאחזר מתוכם פרסומים  ,

ויש להיכנס אליהם לחיפוש נפרד



תציג את תוצאות החיפוש  Google Scholarהקלקה על התיבה 
גם במנוע החיפוש במרשתת                 EDSשביצעתם בכלי הגילוי 

Google Scholar-ב  Schwarzwald, Oraפרסומיה של: לדוגמה



שנדפסו בשפות הלועזיותשורצולדאורה ' הפרסומים של הפרופ
וכן קישור לפרופיל האישי של  , Google Scholarבמנוע החיפוש 
EDSנגזרים משאילתה שניסחתם בכלי הגילוי , החוקרת באתר



Google Scholar-בשורצולדאורה ' הפרופיל של הפרופ
הקישור למנוע החיפוש במרשתת מופיע                  , כאמור

EDSבמסך תוצאות החיפוש של כלי הגילוי 



לפי הרלוונטיות שלהם  אפשר להציג את תוצאות המקורות הביבליוגרפיים בממשק באנגלית גם 
,              בתצוגה הרצויה של הפרסומיםPage Optionsלבחור באמצעות , לפי תאריך פרסומםאו

או לפרסומים מתוך                           ,Subjectלפי Refine Resultsלמקד את תוצאות החיפוש בעזרת 
Academic Journals , טווח השנים של הפרסומים בולקבוע את-Publication Data



Source Typesאת תוצאות החיפוש לפי למקדאפשר , בנוסף
או לפי  , (שפת הפרסומים)Languageלפי , (סוג הפרסומים)

Content Provider( ספק התוכן שממנוEDSִאחזר את הפרסומים)



את הפרסומים הרצויים לכם      לשמורתוכלו Shareבאמצעות האפשרות 
על פרסומים    ל "שתישלח לדואהתראה אוטומטית ליצור ,בתיקייה אישית

קישור קבוע לפרסומים לשלוח לעמיתי מחקר , שהשאילתה מאחזרתחדשים 
,Twitter-ל, Facebook-ל, ל"לדואוכן להעביר פרסומים מבוקשים ,שנדלו

Moreאו לתוכנות ולכלים אחרים שתציגו בהקלקה על 



ובו            , הקלקה על זכוכית המגדלת שמימין לפרסום תפתח חלון
ספק התוכן  וכן מידע על , תיאור ביבליוגרפי מלא של הרשומה

ברשומה המוצגתRAMBIלדוגמה , שהפרסום אוחזר ממנו



הטקסט המלא  
של הפרסום  
והעברתו  
למשתמש



תמצאו           , מתחת לפרסומים שהגישה לטקסט המלא שלהם אפשרית
PDFלטקסט המלא בפורמט קישור ישיר
שמתחת לכותר המאמר                               PDF-צלמית ההקליקו לדוגמה על 

Two Sixteenth-Century Ladino Prayer Books For Women



אם ספק התוכן של הפרסום אינו מאפשר גישה לטקסט  
יופיע אוטומטית מסך ההזדהות, המלא בחינם

והסיסמה  ( תעודת הזהות)הזדהו באמצעות שם המשתמש 
של  הטקסט המלאכדי שתוכלו להציג את , שהתקנתם

הפרסומים שדליתם באמצעות השאילתה



הטקסט המלא של המאמר המבוקש



תוכלו להעתיק את הרישום הביבליוגרפי של הפרסום    
תוכנה לניהול ביבליוגרפיות, Mendeley-להמבוקש 



מופיעה רק מתחת  Mendeleyהצלמית של תוכנת , לתשומת ליבכם
DOIשברשומה הביבליוגרפית שלהם מופיע לפרסומים 

(Digital Object Identifier) ,  הקוד המזהה הבינלאומי של הפרסום
Detailed Recordלכניסה לרשומה המלאה הקליקו על 



שבאמצעותו  , DOIהקוד ובה גם , הרשומה הביבליוגרפית המלאה
Mendeleyאפשר להעביר אותה לתוכנת 

,URL-כתובת הברשומה מופיעה גם , לתשומת ליבכם
הכתובת של הפרסום האלקטרוני במרשתת



כלים להעברתה או לשימורהבתפריט שמימין לרשומה הביבליוגרפית מוצעים מגוון 

Google Drive–אחסון בכונן הקבצים האישי ב-Google

Add to Folder – שמירה בתיקייה האישית שבכלי הגילויEDS

Print–הדפסת רשומה

E-mail -שליחה לדואר האלקטרוני

Save–קי-און-שמירה במחשב האישי או בדיסק

Cite–הצגת הפורמט של הרישום הביבליוגרפי לפי כמה מכללי הציטוט

Export– יצוא לקובץBibTex , לקובץHTML , לרשומת,MARC
ועודRefWorksאו EndNoteלתוכנות לניהול ביבליוגרפי 

Create Note–הוספת הערה לרשומה

Permalink–יצירת קישור קבוע לרשומה

Share–  שיתוף עמיתי מחקר במידע על הרשומה באמצעותFacebook ,Twitter  ,

Messengerועד



שמימין לפרסום לפתיחת  המעטפה הצהובההקליקו על 
התיקייה האישית  

את הרישום הביבליוגרפי של הפרסום המבוקש  ִשמרו 
My Folderאו בתוך , באחת מהתיקיות שיצרתם



:                               תיקיית המשתמש

ניהול ביבליוגרפיות  

ושיתופי פעולה בין       

עמיתי מחקר



העוסקים בשירו של  , חפשו פרסומים בעברית
ַבִדי'המשורר חיים נחמן ביאליק  (ב"תרס, תמוז)' ל 



,                רובם בטקסט מלא, במסך התוצאות מופיעים פרסומים
ַבִדי'נ ביאליק "העוסקים בשירו של ח מוצגים לפי                 ', ל 

למונחים המופיעים בשאילתת החיפוששלהםהרלוונטיות



...ועוד



הקליקו על בתיקייה אישית לשמירת הפרסומים המבוקשים 
בתפריט העליון שבצד שמאל של המסךתיקייה



יופיע מסך ריק, EDSאם עדיין לא הזדהיתם כמשתמשים בכלי הגילוי 

לאחסון רשומות ביבליוגרפיות בתיקייה האישית ולשימורן בה
שליEBSCOhost-היכנס להקליקו על הקישור 



יופיע מסך ההזדהות
והסיסמה  ( תעודת הזהות)הזדהו באמצעות שם המשתמש 

כדי שתוכלו להיכנס לתיקייה האישית שלכם, שהתקנתם



ולשמירת הפרסומים  , כעת ִחזרו למסך תוצאות החיפוש
ואחר כך הקליקו על, שתףשנדלו בִאחזור הקליקו על 

הוסף לתיקייהשמתחת להנחיה ( 10-1)תוצאות הקישור



ִשמרו את הפרסומים                               , בחלון הנוסף שנפתח
,                    שלכםבאחת מהתיקיות שיצרתם בתיקייה האישית 

התיקייה הכללית, תיקייה שלי-או ב  



,  הרשומה הביבליוגרפית המלאהגם ממסך התצוגה של 
אפשר להוסיף את הפרסום לתיקייה האישית

בתפריט שמימין לפרסוםהוסף לתיקייה הקליקו על 



בחרו גם הפעם בשמירת הרשומה  , בחלון שנפתח
באחת מהתיקיות  הביבליוגרפית של הפרסום המבוקש 

התיקייה הכללית, תיקייה שלי-ב  או , שכבר יצרתם



תיקייהכעת הקליקו שוב על 



ודאו ששמכם מופיע בצד ימין של המסך , לאחר הכניסה לתיקייה האישית
בתיקייה האישית  שנשמרו הרשומות הביבליוגרפיותבתיקייה תמצאו את 

נ ביאליק"לח' לבדי'מהחיפוש על השיר 
ואחר כך הקליקו  , הסר בחירה מהכול/ בחר הכול בריבוע שמימין להנחיה √ סמנו 

ועדכנו ברשומות את התאריך שנוספו בו לתיקייה  , תאריך הוספהעל 



בתוך התיקייה האישית תיקייה חדשה ליצירת 
חדשהקליקו על 



הקלידו את השם שתבחרו , צור תיקייה חדשהבמסך 
שמורוהקליקו על ,השיר לבדי–ביאליק לדוגמה, לתיקייה



,בתפריט שמצד שמאלמופיעה ' השיר לבדי–ביאליק 'כשהתיקייה , כעת
הסר  / בחר הכול בריבוע שמימין להנחיה √סמנו שוב , בין שאר התיקיות

בתיקייה החדשה ובחלון שנפתח בחרו , העבר אלהקליקו על ,בחירה מהכול
'השיר לבדי–ביאליק 'ובדוגמה שלפנינו , שיצרתם



לאחר , ריקהתיקייה אישית בתוך התיקייה הכללית כעת 
'השיר לבדי–ביאליק 'התיקייה שהעברנו את הפרסומים אל 



שמשמאלה+ -הקליקו על ה' השיר לבדי–ביאליק 'לפתיחת התיקייה 
רשימת הפרסומים שנשמרו בתיקייהוהציגו את , (11)מאמרים הקליקו על 
למחוק אותהאו על מנת , שם חדשכדי לתת לתיקייה , עריכההקליקו על 
ל"לדואושלחו את הרשומות הביבליוגרפיות שבתיקייה ,שתףהקליקו על 



יפתח החלון שלפניכם  שתףלאחר שהקלקתם על 
ל של                      "את כתובות הדואל אל "הודעת דואהקליקו בשורה 

הזמןואחר כך הקליקו על ,עמיתי המחקר המבוקשים
ובה הנחיות כיצד להגיע אל  , ל"עמיתי המחקר יקבלו הודעה בדוא

רשימת הפרסומים שנשלחה אליהם



שיצרנו באמצעות  קישורים קבועים לחיפושים בתיקייה מופיעים גם 
-ובממשק באנגלית ,שתףבמסך( העתק והדבק)קישור קבוע לחיפוש 

Shareבמסך Persistent link to search (copy & paste)בעזרת
קישורים קבועים לחיפושיםלהצגת הקישורים הקליקו על 



אורה  ' הקישור ששמרנו לפני כן לפרסומיה של הפרופבדוגמה מופיע 
באנגלית ובשפות לועזיות אחרות, בנושא שפת הלדינושורצולד

,                       ובחרו באפשרות הרצויה, בריבוע שמימין לקישור המבוקש√סמנו 
העתק אלאו העבר אל



,                                    תפתח חלוניתהעבר אל הקלקה על 
בתוך התיקייה האישיתרשימת התיקיות שיצרנו ובה 

ובמקרה זה  , העבירו את הקישור הקבוע לתיקייה שתבחרו
Schwarzwald, Ore - Ladino



לפרסומיה של החוקרת נמצא  הקישור הקבוע כעת גם 
,בתיקייה שאליה העברנו אותו

קישורים קבועים לחיפושיםתחת הכתובית 



היסטוריה  
של חיפושים



שביצעתם מרגע נכנסתם למערכת כל החיפושים להצגת 
EDSהקליקו במסך החיפוש הבסיסי בממשק  ,ועד עתה

Search Historyבאנגלית על



שביצעתם מרגע שנכנסתם למערכת כל החיפושים להצגת 
EDSהקליקו במסך החיפוש הבסיסי בממשק  ,ועד עתה

היסטוריית חיפושבעברית על 



,  לפניכם הסטים של החיפושים שביצעתם
פירוט של מרכיבי השאילתהובכל סט 



,                שאת הפרסומים בו תרצו להציגבריבוע שמימין לסט√סמנו 
,  הצג תוצאותוהקליקו על 

שברצונכם לנסח את שאילתת החיפוש  בריבוע שמימין לסט√סמנו או 
שנה חיפוש                                                  והקליקו על ,בו מחדש

שנה חיפוש  והקליקו על ', אורח נטה ללון'סמנו את הסט , לדוגמה



השאילתה המקורית תופיע במסך החיפוש הבסיסי
י עגנון                      "מאת ש' אורח נטה ללון'שם הרומן , לדוגמה

מילת מפתחכביטוי בשדה 



ממוקדות  כדי שתוצאות החיפוש תהיינה שנו את השאילתה 
, י עגנון"מאת ש' אורח נטה ללון'שם הרומן , לדוגמה, יותר

כביטוי בשדה הכותר-והפעם 



ששם הרומן פרסומים44רק ובו , יותרממוקדהסט החדש שנוצר 
,  (TI)בכותר שלהם מופיע ' אורח נטה ללון'
כמילת מפתח ששם הרומן הופיע בהם פרסומים192לעומת 

הצג תוצאותהקליקו על בסט החדש הממוקדלעיון ברשימת הפרסומים 



ובהם שם , רשימת הפרסומים המופיעים בסט החדש
תמיד בכותר הפרסוםמופיע ' אורח נטה ללון'הרומן 



ולבירורים בנוגע  EDSלשאלות על כלי הגילוי 
, לאפשרויות נוספות של חיפוש ודלייה

תוכלו לפנות למדור ההדרכה בספרייה המרכזית
Hadracha.Centralib@biu.ac.ilל "בדוא

וכמובן
למידענים בעמדות הייעוץ וההדרכה בכל  

ספריות המערך  

!!EDSבהצלחה במלאכת החיפוש במערכת 
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