
היכרות עם ספריית ארן



?מה בתכנית

ספריית ארן

מאמרים בקטלוג/חיפוש ספרים

סריקת פריטים בספרייה/השאלה

מאגרי מידע



?BGUsearchלמה 

חיפוש קל ונוח

מכיל את קטלוג הספרייה

 (דוחות, מאמרים, ספרים)למשאבים אלקטרוניים גישה



דף הבית ספריית ארן







BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 



BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 



BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 
אפשרות 

,  לציטוט
שליחה ושמירה

מיקום הספר  
ותקופת 
השאלה



BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 

ניתן להזמין את הספר  
לאחר הזדהות במערכת



BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 



יש לוודא שמקום איסוף הנבחר הוא בעת הזמנת ספר .1
"ספריית ארן"

!הספר יושאל עבורכם ותקבלו הודעה כשהוא מוכן לאיסוף

: יש למלא את הטופס הנפתחבעת הזמנת סריקה . 2

ל"הסריקה המבוקשת תשלח לדוא



BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 

גישה לטקסט 
מלא



BGUsearchבמערכת ספרחיפוש 



BGUsearchבמערכת מאמרחיפוש 

גישה לטקסט 
מלא

פרטים ביבליוגרפיים 



BGUsearchבמערכת מאמרחיפוש 





BGUsearchבמערכת מאמרחיפוש 



BGUsearchבמערכת מאמרחיפוש 



BGUsearchבמערכת נושאחיפוש 

תרפיה באמנות

ילדים בסיכון

ניהול עובדים חדשים

עוני בישראל

שטחים ירוקים בסביבה אורבנית

הכשרת גננות לגיל הרך

אבטלה בקרב עולים חדשים

מלונאות בישראל

כלכלה בעידן גלובלי



כמות  
התוצאות

סוג הפריט

בדיקת  
נגישות  
הפריט

סינון  
התוצאות  

לפי  
קריטריונים  

שונים

אפשרות 
,  לציטוט
,  שליחה
שמירה



נושאים

מפתח נושאים בהם 
ניתן . עוסק המאמר

לבצע חיפוש לפי 
נושאים אלה



דפדוף וירטואלי

ספרים סמוכים על 
מקוטלגים . המדף

.בנושאים קרובים



חיפוש מתקדם



חיפוש מתקדם

סינון לפי סוג  
שנת  /שפה/חומר

פרסום

חיפוש בספריות 
האוניברסיטה

הצלבה בין  
כותר לשם 

מחבר



השאלה בין ספרייתית

פריטים שאינם קיימים  
בספרייה ניתנים להזמנה  
בהשאלה בין ספרייתית

כדי לפתוח את טופס  
ספרייתית  -ההשאלה הבין

יש להזדהות במערכת



לסיכום

השאלת ספרים•

או בשער הידע , בפתח הספרייה-ספרים מושאלים ניתן להחזיר בתיבות ההחזרה הממוקמות 
לא ייגבו  . ובזמן הסגר אין חובה להחזירם, השאלות הספרים מוארכות אוטומטית. 24/7(רגר'שד)

.קנסות

לאחר קבלת הודעה שהספר הושאל ניתן לאסוף בעמדת . הזמנה באמצעות קטלוג הספרייה
.כניסה לספרייההשומרים 

החזרת ספרים•

ספרייתיתהשאלה בין •

שלא נמצא בספרייה ניתן להזמינו בהשאלה בין ספריית ( עבודת מחקר ועוד, ספר, מאמר)פריט 
.מספריות אקדמיות אחרות בארץ ובעולם

( כתבי עת, מאמרים, ספרים)גישה למשאבים המקוונים בספריה •

:הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא



Google Scholar-מאגרי מידע



Google Scholarמנוע חיפוש 

 יכול לשמש לסקולרגוגל:

כלי חיפוש ראשוני•

כלי משלים מידע ביבליוגרפי על הפריט•

מדובר במנוע חיפוש שתוצאותיו הראשונות מבוססות על פופולאריות של אותו הפריט.

נותן תוצאות רבות שלא כולן רלוונטיות או קשורות באופן ישיר לנושא המבוקש



מאגרי מידע

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

חיפוש על פי נושא ישנה אפשרות , שם הפריט ועוד, נוסף לאפשרות חיפוש על פי המחבר
.יתרון משמעותי על פני גוגל סקולר-

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

( Eric-חינוך)–המתמחה בדיסציפלינה אחת –חד תחומי 



מאגרי מידע



מאגרי מידע בהוראת המדעים



מאגרי מידע עיקריים בהוראת המדעים



איתור לפי שם המאגר או מילת מפתח: מאגרי מידע בהוראת המדעים





Eric מאגר מידע
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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  –הרחבת החיפוש

גם שתיהן וגם רק , החיפוש שהכנסנו תתאים
אחת מהן 

מאפהORקפה 

NOT– תוצאות  –הוצאת נושא מהחיפוש

עבור מילה אחת שהגדרנו ולא עבור המילה  
הנוספת

מאפהNOTקפה 

AND– רק תוצאות –צמצום החיפוש

שכוללות את שתי המילים יחד

מאפהANDקפה 



AND

:   נושא המחקר
האם ישנו קשר בין הצלחה למוטיבציה

Achievement Motivation





























אנחנו כאן לכל אורך  
הדרך האקדמית שלך

:  לשאלות ולקביעת הדרכות אישיות בזום

מייל :hevrah@bgu.ac.il

08-6477939:ןטלפו

mailto:hevrah@bgu.ac.il

