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כלים דיגיטליים

לתמיכה בהוראה
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: נכיר היום 

אתר הבית של הספרייה•

BGUSEARCH-קטלוג הספרייה •

חיפוש ספר בקטלוג הספרייה•

: מאגרי מידע •

•JoVe

•KNOVEL

•Cold spring harbor

•Methods Now

•Merck index

•CRC



?היכן להתחיל את החיפוש

:מקורות מידע
.מאמרים פטנטים ועוד, תזות, ספרים

:אפשרויות חיפוש
נושא-
המאמר מחבר-
כתב העתשם -
בתקציר המאמרחיפוש -
תאריך הפרסום-

: מקורות המידע
סרטים ועוד, תזות ומאמרים, ספרים

:אפשרויות חיפוש
:חומר לפימאתרים בחיפוש מתקדם -
המאמר מחבר-
שם כתב העת  -
תאריך פרסום -

מאגר מידע?

החיפוש הפשוט בנוי על תדירות הופעת המילה בפסקה  -
הראשונה  

יש המקודמים  , חדשים לא תמיד מופיעים ראשוניםמאמרים -
.מטעמים מסחריים



מנוע  חיפוש

שמטרתה  לאחזור מידע מערכת 
.לאתר מידע דיגיטלי מסוגים שונים

מנוע חיפוש זהו אתר אינטרנט המשמש גולשים 
בדרך כלל החיפוש , לחיפוש ואיתור תוצאות שונות

.מתבצע בצורה מילולית

Google   Scholar



?מה הוא מאגר מידע

אוסף מסודר של נתונים 

בתחום מסוים או רב תחומי

,  יכול לתת מידע ביבליוגרפי בלבד
המלווה בתקציר או בטקסט מלא



אתר הבית של האוניברסיטה





כלים ללמידת הרקע התיאורטי



חיפוש ספר



קטלוג הספרייה



קטלוג הספרייה



קטלוג הספרייה



קטלוג הספרייה



מאגרי מידע ככלי לימודי



מאגרים וכלי מחקר



מאגרים וכלי מחקר



מאגרים וכלי מחקר



https://in.bgu.ac.il/en/aranne/Pages/db-mecanic-Engen.aspx

https://in.bgu.ac.il/en/aranne/Pages/db-mecanic-Engen.aspx




Heat Exchangers

https://www.jove.com/

https://www.jove.com/
https://www.jove.com/science-education-library/36/mechanical-engineering


Heat Exchangers analysis

https://app.knovel.com/web/index.v

https://app.knovel.com/web/search.v?q=heat%20exchangers%20analysis&search_
https://app.knovel.com/web/index.v


כלים להמחשה בכיתה



Wolfram Demonstration Project

https://demonstrations.wolfram.com/

https://demonstrations.wolfram.com/


Wolfram Demonstration Project

https://demonstrations.wolfram.com/

רק בפעם הראשונה 

https://demonstrations.wolfram.com/
https://demonstrations.wolfram.com/QuicksortVersusSelectionSort/


שימוש בקורסים מצולמים



שימוש בקורסים מצולמים

https://video.bgu.ac.il/bguvideo/

https://video.bgu.ac.il/bguvideo/
https://video.bgu.ac.il/bguvideo/


לצורך ייעוץ פדגוגי בהוראהלצורך פרסום לסטודנטים



MIT Open Courses

https://ocw.mit.edu/index.htm

https://ocw.mit.edu/index.htm
https://ocw.mit.edu/index.htm


https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/


כלים ללימוד שיטות ועבודה במעבדה



https://www-jove-com.ezproxy.bgu.ac.il/

https://www-jove-com.ezproxy.bgu.ac.il/


https://www-jove-com.ezproxy.bgu.ac.il/science-education/advnbio


https://www-jove-com.ezproxy.bgu.ac.il/science-education-library/9/cell-biology


https://www-jove-com.ezproxy.bgu.ac.il/search?q=ATP+Bioluminescence&filter_type_1=and&filter_type_2=and&filter_type_3=and


Cell Biology 

http://cshprotocols.cshlp.org.ezproxy.bgu.ac.il/

Cold Spring Harbor

http://cshprotocols.cshlp.org.ezproxy.bgu.ac.il/






https://sso.cas.org/as/fJxra/resume/as/authorization.ping

https://sso.cas.org/as/fJxra/resume/as/authorization.ping




Henry Stewart Talks (HS Talks)



https://hstalks-com.ezproxy.bgu.ac.il/biosci/

https://hstalks-com.ezproxy.bgu.ac.il/t/4070/introduction-to-biochemistry/?biosci
https://hstalks-com.ezproxy.bgu.ac.il/biosci/


כלים לבניית תרגילים ומבחנים



WolframAlpha

https://www.wolframalpha.com/

https://www.wolframalpha.com/




https://www.wolframalpha.com/input/?i=3g+C3H8O%2B+10g+O2%3DCO2%2BH2O


Libretext

https://libretexts.org/

https://libretexts.org/




https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Book%3A_Introductory_Statistics_(Shafer_and_Zhang)/03%3A_Basic_Concepts_of_Probability/3.E%3A_Basic_Concepts_of_Probability_(Exercises)


 אינדקסMERCK

 https://www-rsc-org.ezproxy.bgu.ac.il/merck-index

 ספר נתוניםCRC

 http://hbcponline.com.ezproxy.bgu.ac.il/faces/conten
ts/ContentsSearch.xhtml

מאגרי נתונים לשאלות

https://www-rsc-org.ezproxy.bgu.ac.il/merck-index
https://www-rsc-org.ezproxy.bgu.ac.il/merck-index
https://www-rsc-org.ezproxy.bgu.ac.il/merck-index
http://hbcponline.com.ezproxy.bgu.ac.il/faces/contents/ContentsSearch.xhtml


!!בהצלחה

:צרו קשר

dvm@bgu.ac.ilדורית ואן מופס

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

teaching-center@bgu.ac.il

mailto:dvm@bgu.ac.il
mailto:teaching-center@bgu.ac.il

