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 מערכת החיפוש דעת"א .1
ממשק קל ונוח המאפשר , בחיפוש של ספריות אוניברסיטת תל אביבה היא מערכת דעת"א

חיפוש אחד בשפה חופשית באוספי הספריות, במאגרי מידע אקדמיים ובמקורות מידע 

 נוספים ברשת.

 דרכים: שבשלוכנס לדעת"א יניתן לה

 

  הידרך אתר הספרי .1

  

 

 , תחת הכותרת הספריות שליMy Tau.דרך 2

 

 

 אוניברסיטת תל אביב תפריטתחת ה, Moodleדרך  .3
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 הזדהות ואפשרויות . 2
 הזדהות למערכת דעת"א .2.1

כניסה לחשבון המשתמש הכרחית לפני תחילת השימוש.  מומלץ להזדהות למערכת דעת"א

לקבלת מידע בכרטיס הקורא, לביצוע הזמנות, לשימוש במועדפים ולקבלת מירב תוצאות 

  תוך הקמפוס. בהחיפוש כאשר לא משתמשים במחשבים הנמצאים 

 הכניסה למערכת אינה מקנה גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס. !שימו לב

 ת בצידו השמאלי העליון של המסך\התחברות לחשבון משתמשלהזדהות לחצו על 

 

  

הזדהות לחשבון 

 ת\המשתמש
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 אפשרויות המערכת .2.2

כרטיס קורא, מאגרי מידע, גישה מרחוק, שאלו אותנו, דרך מערכת דעת"א ניתן לגשת ל

, חיפוש כתב עת, תגים, הקטלוג אודות השאלה בינספרייתיתף, אתר הספריות, ודפד

 , אוספים דיגיטליים.Citation Linkerהמאוחד של ספריות בישראל, 

בחלקו   לקבלת האפשרויות הקיימות במערכת לחצו על כפתור שלוש הנקודות . 1

 העליון של המסך. 

 

  האפשרות הרצויה.בחרו את בתפריט הנפתח  .2

 

  

 

מידע נוסף ניתן .1

למצוא בלחיצה 

על תפריט 

 שלוש הנקודות
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 גישה נוספת לאפשרויות .2.3

 ניתן להיכנס ישירות לכרטיס הקורא דרך כרטיס הקורא בפינה הימנית העליונה. .1

בפינה השמאלית העליונה של לחיצה על החץ לחלק מהאפשרויות ניתן לגשת גם על ידי  .2

 ש.כרטיס קורא, פריטים שמורים והיסטוריית חיפוהמסך: 

 

לאחר לחיצה על החץ השמאלי יפתח המסך המאפשר לעשות פעולות נוספות, כמו החלפת שפה  .3

 תצוגה

 

  

. לחצו על החץ 2

השמאלי לקבלת 

 אפשרויות נוספות

 

. לכניסה 1

לכרטיס הקורא 

לחץ על כרטיס 
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 חיפוש פריטים לפי נושא. 3
 חיפוש  .3.1

 . תוצאות יתקבלו גם בשפות נוספות.באנגליתהקלידו את מילות המפתח בנושא הרצוי . 1

 .(IHPומומלץ לחפש אותם במפתח חיפה ) ,רק מאמרים בעברית יש לחפש בעברית

 "patient education"לדוגמא: 

 לחצו על סימן זכוכית המגדלת . 2

 

 שימו לב!  עדיף לחפש מאמרים באנגלית במאגרי מידע אחרים ולא בדעת"א

  

. לחצו על סימן זכוכית 2

 המגדלת לביצוע החיפוש

הקלידו את מילות . 1

 החיפוש
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 צמצום תוצאות החיפוש. 3.2

מופיעות בצד שמאל של האפשרויות הצמצום ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש בעזרת 

תוכלו לצמצם את תוצאות החיפוש לפי רצונכם: לפי גישה, סוג החומר, שנת . התוצאות

פרסום, שפה, מיקום בספריות, נושא, מאגר, מחבר, כתב עת או פריטים חדשים. נצמצם 

 . 2010לדוגמא לתזות וספרים משנת 

 

 המבוקשת. קטגוריית הסינון . בחרו את 1

 

  

. בחרו את הקטגוריה 1

 המבוקשת
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 ליד המסנן המבוקש.  V. סמנו 2

 . בתחתית הרשימה לת מסנניםח. לאחר בחירת כל המסננים הרצויים לחצו על ה3

 

שימו לב! קיימים מספר מסננים נפרדים לתזות שנכתבו באוניברסיטת תל אביב 
 . , שנכתבו ברחבי העולםתזות בינלאומיותול

  

ן מסנליד ה V. סמנו 2

 המבוקש

. לחצו על החלת 3

 מסננים
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מסנן . עמדו עם סמן העכבר על ההמסנניםאחד או יותר מ אתתוכלו לקבע  לאחר הסינון .4

מקובע יופיע בצהוב. לביטול הקיבוע לחצו  מסנןהרצוי עד להופעת סימן המנעול ולחצו עליו. 

 שוב על המנעול. 

 . על מנת לאפס את הסינון, לחצו על איפוס מסננים. 5

 

 המסנן. כדי לקבע את 4

ל סימן המנעול. לחצו ע

 לביטול הקיבוע לחצו שוב

. לביטול הסינון לחצו 5

 איפוס מסננים
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 טקסט מלאגישה לפריט עם  .3.3

על מנת לפתוח את הטקסט המלא של ישנם פריטים עבורם קיימת גישה אלקטרונית. 

 פריטים אלה:

 "טקסט מלא נגיש". לחצו על 1

 

 

 

 אחד הקישורים כדי לפתוח את הטקסט המלא.. לחצו על 2

 

 Proxyיפתח בכפוף להגדרות  פריטשימו לב! הטקסט המלא של 

  

. לחצו על טקסט מלא 1

 נגיש

. לחצו על הקישור 2

 המבוקש
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 גישה לפריט מודפס על המדף .3.4

 . על מנת לאתר פריטים אלה על המדף:ישנם פריטים הנמצאים בספרייה בגרסה מודפסת

 לאתר את מיקום הפריט. לחצו על הקישור "נמצא" כדי 1

 

. בפירוט תוכלו לראות היכן הפריט נמצא על המדף ואת משך ההשאלה שלו. צפייה במשך 2

 ההשאלה תתאפשר רק לאחר הזדהות למערכת. 

מספר  מיקומו של הפריט מורכב משם הספרייה בה הוא נמצא, שם האוסף אליו הוא משויך,

 יות נוספות )בדרך כלל שלוש אותיות ראשונות של שם המחבר(. ושלוש אות דיואי לנושא,

 אם מדובר במאמר שנמצא על המדף, אתרו את מיקומו של כתב העת בספרייה. 

  

 . לחצו על "נמצא"1

 משך ההשאלה

 מיקום הספר על המדף
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 לפי כותר איתור פריט. 4
כדי לאתר פריט מסוים, ספר, כתב עת, או תזה הקלידו את הכותר שלו בחלונית החיפוש. 

 ":Gray’s Anatomy"ניתן לאתר פריטים גם לפי שם המחבר. לדוגמא: הספר 

  ל סימן זכוכית המגדלתהקלידו את הכותר ולחצו ע. 1

 

 לעיתים לספר יש מספר גרסאות. לחצו על "צפה בכל הגרסאות".. 2

 

 מיקומו. ב. בגרסא הרצויה לחצו על "טקסט מלא נגיש" או "נמצא" לצפייה בפריט או 3

  

. הקלידו את הכותר 1

ולאחר מכן לחצו על 

 סימן זכוכית המגדלת

. לחצו על "צפה בכל 2

 הגרסאות"

. בחרו בגרסה הרצויה 3

ולאחר מכן לחצו על 

"טקסט מלא נגיש" או 

 "נמצא" 
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 . הזמנת פריטים 5

ם פריט, אך הוא מושאל תוכלו להזמין אותו. פריט שמושאל, מוארך באופן אוטומטי מצאתאם 

ולכן לא יחזור עד שיוזמן על ידי קורא אחר. הזמנת פריטים אפשרית רק לאחר הזדהות 

למערכת ולקהילת אוניברסיטת תל אביב בלבד. תוכלו להזמין גם ספרים הנמצאים בספריות 

 אחרות בקמפוס. 

כשיגיע הפריט המבוקש תקבלו הודעה לדוא"ל האוניברסיטאי. הפריט יחכה לכם בדלפק 

 ההשאלה של הספרייה לה שייך הפריט ויישמר שם לתקופה מוגבלת. 

 לחצו על כותר הפריט .1

 .בחלון שנפתח לחצו על "הזמנה". 2

 

 . לחצו על כותר הפריט1

 . לחצו על הזמנה2



 

15 

 הפריט המוזמן.בקמפוס בה ימתין לכם  במסך הבא, יופיע שם הספרייה.3

 .לחצו על הזמנה כדי לסיים את הזמנת הפריט.4

 

  

. יופיע שם הספרייה בקמפוס בה ימתין 3

לכם הפריט המוזמן. לסיום לחצו על 

 הזמנה

לחצו ההזמנה . לסיום 4

 על הזמנה
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 פעולות נוספות. 6
 שמירה, הדפסה, שליחה וייצוא .6.1

לצד  שלוש הנקודות סימןפעולות שניתן לבצע עם תוצאות החיפוש לחצו על . כדי לקבל 1

  הפריט

 

 

 

 וכו'. שמירה, הדפסה, שליחה וייצואכמו . בחרו את הפעולה אותה תרצו לבצע, 2

 

  

שלוש  סימן. לחצו על 1

 הנקודות

 . בחרו בפעולה הרצויה2
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 מועדפיםרשימת השמירה ב .6.2

 שבשורת הפריט.  כדי להוסיף פריט לרשימת המועדפים, לחצו על סימן הנעץ 

 הוא יצבע בצהוב. לרשימת המועדפים לאחר הוספת הפריט 

 

בצדו השמאלי העליון של המסך ליד  לחצו על סימן הנעץ לצפייה ברשימת המועדפים 

 שם המשתמש. 

 

  

 לחצו על סימן הנעץ

 

 נעץסימן הלחצו על 
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 :ממסך המועדפים תוכלו לבחור את הפריטים עליהם תרצו לבצע פעולות

 . בחרו את הפריטים המבוקשים. 1

 

 

 .. לחצו על סימן שלוש הנקודות 2

 

 

  

. בחרו את הפריטים 1

 מבוקשיםה

 שלוש הנקודות. לחצו על סימן 2

 



 

19 

 . בחרו בפעולה הרצויה. 3

 

 בספרייה:והיעץ לעזרה נוספת אפשר לפנות לספרני ההדרכה 

 19:00-8:30ה' -בימים א'

  medlibl@tauex.tau.ac.ilאו בדואר אלקטרוני: 

 לה הרצויהו. בחרו בפע3

mailto:medlibl@tauex.tau.ac.il
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