
ספריית ארן
כלים לחיפוש ואיתור מקורות אקדמיים
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מה בתכנית

מידע כללי
אתר הבית ושירותי הספרייה

מנוע החיפוש של הספרייה

BGUsearch

Google scholar

Eric מאגר מידע



השער לכל המידע-אתר הבית של ספריית ארן

תוספים מומלצים לגישה מרחוק

:הגישה המומלצת למשאבי הספרייה המקוונים היא דרך אתר הבית של הספרייה
מאגרי מידע  ישירות מ                     או רשימת 

)מוסדיים(תידרש הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה , הקישורית לפרוקסי האוניברסיטאי מוטמע בקטלוג

- Libkey תוסף מומלץ לגישה והורדה של
אליהם הספרייה  (מאמרים בטקסט מלא 

. בכל מקום ובכל דרך שתבחרו) מנויה
להתקנה

כשעובדים מחוץ לאוניברסיטה כדאי לוודא  
מזהה את השיוך המוסדי שלנו -ש
כדי לקבל גישה לכל  , )בדיקה חד פעמית(

.  המקורות שהספרייה מנוייה אליהם
להנחיות

מידע כללי

https://primo.bgu.ac.il/discovery/dbsearch?vid=972BGU_INST:972BGU&lang=he
https://primo.bgu.ac.il/discovery/search?institution=972BGU&vid=972BGU_INST:972BGU&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&mode=basic&lang=he&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://in.bgu.ac.il/aranne/Pages/ezproxy.aspx
https://in.bgu.ac.il/aranne/Pages/scholar.aspx
https://scholar.google.com/


שירותי השאלה וסריקה
"שמורים"אוסף / תקופת השאלה והארכה אוטומטית לספרים מושאלים/כרטיס קורא-

הזמנה ואיסוף ספרים מהספרייה-ספר בקליק הזמנת-

)ספרים וכתבי העת(עמודים מאוסף הדפוס של הספרייה /ניתן להזמין סריקת פרקים-מספרים ומאמרים סריקה-

הזמנת ספרים והסריקה תיעשה ישירות מקטלוג הספרייה

השאלה בין ספרייתית
במהירות וללא  ) ל"בארץ ובחו(מספרייה אחרת ניתן להזמין, שאינם נמצאים באוסף הספרייה) ספרים ומאמרים(פריטים -

תשלום

200₪בתנאי שעלות הזמנה בודדת אינה עולה על , ספרים בכל סמסטר ללא תשלום20עד : ל"הזמנות מחו* 

תחויב בעלות ההזמנה  ₪ 200-כל הזמנה בודדת שעלותה גבוהה מ: הזמנות מהספרייה הלאומית* 

מידע כללי

https://in.bgu.ac.il/aranne/pages/events/order-book.aspx
https://in.bgu.ac.il/aranne/pages/events/scan-order-heb.aspx


)אלקטרוניאומודפסבפורמט(מידעמקורות/פריטיםשלרבמגווןלמצואתוכלובספרייה

)ועודמדריכים,זכרונותיומני,אינציקלופדיות,מילונים,עיוןספרי,יפהספרות(ספרים•

ות/מחבריםקבוצתאות/אחדת/מחברידיעלשנכתב-ספר

ות/ים/ת/מחברידיעלכתוביםפרקים/מאמריםוכלמסויםלנושאמוקדש-ערוךספר

עתכתבי•

)מקצועייםאועמיתיםשיפוטשעובריםאקדמייםעתכתביבתוך(אקדמימאמר

)עיתונים,מגזינים(פופולרימאמר

ועודסרטים,שאלונים,תיזות•

ספרות אקדמית-צעדים ראשונים 



שלבים בכתיבת עבודה אקדמית

שאלת מחקר/בחירת נושא•

...)דוחות, אתרי אינטרנט, עבודות מחקר, מאמרים, ספרים(איסוף מקורות מידע •

)בגוף העבודה ורשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה(בהתאם לכללי הציטוט המקובלים בתחום ציטוט המקורות •

ניסוח בהיר ומדויק תוך שימוש במונחים המדעים המקובלים -כתיבת העבודה•

ספרות אקדמית-צעדים ראשונים 



איסוף מקורות מידע

Google scholar



2 33 2 1

Âכלי חיפוש ראשוני

כלי משלים מידע ביבליוגרפי  *
על הפריט

Google Scholar

Âמנוע חיפוש ולא מאגר מידע

תוצאות מבוססות על *
פופולריות

Âתוצאות רבות ללא אפשרות סינון

לא כל התוצאות רלוונטיות*

Google scholar



מנוע חיפוש ייעודי של אוניברסיטת בן גוריון  
שמאגד בתוכו את קטלוג הספרייה ואת רוב

מאגרי מידע האקדמיים שהאוניברסיטה מנוייה  
גישה נרחבת  ג"אבאליהם ושמאפשרים לקהילת 

דוחות, תיזות, מאמרים, ספרים(למקורות מידע 
.)ועוד

מומלץ להתחבר לחשבון המשתמש לפני תחילת העבודה

BGUsearch



מאגרי מידע/ קטלוג הספריה  Google Scholarמנוע החיפוש 

רלבנטיות פופולאריות

חיפוש לפי נושא לא ניתן לחפש לפי נושא

מקורות אקדמיים שעברו שיפוט תוצאות שמקורן אינו תמיד ברור

אפשרויות חיתוך וצמצום רבות ללא אפשרות חיתוך וצמצום תוצאות

ייצוא מספר רב של רשומות לכלי ציטוט ייצוא רשומה אחת בכל פעם לכלי ציטוט

https://in.bgu.ac.il/aranne/Pages/default.aspx


BGUsearch

ניתן להתחיל חיפוש באתר  
הספריה או על ידי לחיצה על  
הכפתור לעבור ישירות לאתר



כניסה לחשבון משתמש מאפשרת  
קבלת תוצאות מלאות

היסטוריית  (השאלות : כרטיס קורא
הזמנות, )השאלות

לפניות בוואטסאפ  
במהלך שעות הפעילות

BGUsearch איסוף מקורות



חיפש כללי

חסרונות יתרונות

כמות גדולה של תוצאות חיפוש לפי מילה

התוצאה המבוקשת לא תמיד בין התוצאות  
הראשונות

מגוון מקורות מידע בחיפוש אחד

לא כל התוצאות רלוונטיות תוצאות במספר שפות

BGUsearch איסוף מקורות



BGUsearch איסוף מקורות



הינו אוסף מסודר של נתונים הנבנה על ידי צוות מומחים ומאפשר קבלת מידע על פרסומים ומחקרים  מאגר מידע 
.סרטים ועוד, דוחות, עיתונים, תזות, מאמרים, ספרים: הנמצאים בו

–חיפוש על פי נושא ישנה אפשרות , שם הפריט ועוד, נוסף לאפשרות חיפוש על פי המחבר
.סקולריתרון משמעותי על פני גוגל 

:מאגרי מידע מתחלקים לשני סוגים
המתמחים בדיסציפלינות רבות–רב תחומיים 

Eric–המתמחה בדיסציפלינה אחת –חד תחומי 

Psycinfo איסוף מקורות

Eric
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נושא המחקר
?האם ישנו קשר בין הצלחה למוטיבציה

AchievementMotivation

וכדומה " קשר", "השפעה"בעת חיפוש אין להשתמש במילות יחס וקישור כגון 

:מפתחמילות



?כיצד נגדיר את היחס בין מילות המפתח

OR- כל אחת ממילות החיפוש  –הרחבת החיפוש
גם שתיהן וגם רק אחת מהן  , שהכנסנו תתאים

מאפהORקפה 

NOT– תוצאות עבור מילה  –הוצאת נושא מהחיפוש
אחת שהגדרנו ולא עבור המילה הנוספת

מאפהNOTקפה 

AND– רק תוצאות שכוללות את שתי  –צמצום החיפוש
המילים יחד

מאפהANDקפה 





כלי לאיתור מילים נרדפות תקינות ומועדפות לשימוש בשדה המחקר אשר קודדו על ידי  ●
.  מומחים מאותו התחום

מילון מונחים –תזאורוס 







achievement



לקבלת מילים נרדפות





למקם את הסמן בתיבת חיפוש חדשה



motivation



לקבלת מילים נרדפות





















CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and 
includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

לשאלות וקביעת הדרכות אישיות

hevrah@bgu.ac.il
08-6477939        08-6461405

תודה

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
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