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 הקדמה. 1
: קטלוג דעת"א, מאגר מכון סאלד, קטלוג אוניברסיטת אגריםבכמה מ ניתן לחפש שאלונים

במדריך זה, נראה לכם כיצד ניתן למצוא שאלונים בכל אחד  .PsycTestsחיפה, ובמאגר 

  .מהם
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 קטלוג דעת"א. 2

 גישה לתזה אלקטרונית .2.1

 /lib.tau.ac.il-https://medה: יאתר הספריל יכנסוה .1

 מתחת לתפריט העליוןנמצא ה, הבאתר הספריילחצו על סימן דעת"א  .2

  

לחצו על סימן . 2

באתר  דעת"א

 ההספריי

https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
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 ""patient educationהקלידו בשורת החיפוש את המונחים הרצויים, לדוגמה  .3

 

 בשאלונים וכלי אבחוןאז בחרו בסוג חומר ו .4

 

  

. צמצמו לפי 4

סוג חומר 

לשאלונים וכלי 

 אבחון
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 בתחתית המסך ,החלת מסנניםלחצו על  .5

 

 השאלונים המבוקשים.מתקבל מסך תוצאות הכולל תזות ובתוכן 

 

 

 
 

 

 לא כל השאלונים בתזות יעסקו בהכרח בהדרכת מטופליםשימו לב: 

לחצו על . 5

החלת 

 מסננים
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על מנת לראות את תוכן העניינים  התזה לאחר שבחרתם תזה מסוימת, לחצו על כותרת .6

 שלה וכן את הנספחים שהיא כוללת

 

 

 יחד עם הנספחים של התזהמתקבל מסך בו ניתן לראות את תוכן העניינים 

 נמצא מתחת לאפשרויות הזמנה: ה ,גללו למידע המפורט .7

 

. לחצו על 6

כותרת 

 התזה

. גללו למטה עד 7

למידע המפורט של 

 התזה
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 .ניתן לקרוא את התזה בגרסה אלקטרונית

 , הנמצא מעל מיקום בספריותElectronic Thesisלחצו על  .8

 

 

 פתיחת תזה אלקטרונית כפופה להגדרות פרוקסי

  

לחצו על  .8

Electronic 

Thesis 
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 גישה לתזה מודפסת .2.2 

הממוקמת מתחת לכל רשומה  ",נמצא"לחצו על שורת  ,אין גישה אלקטרוניתשמידה ב .1

 במסך

 

 

 על מנת לראות את תנאי ההשאלה של התזה יש להתחבר לחשבון המשתמש שלכם

שלחו "מיקום בספריות, הנמצא מתחת להיש לחפש בדף את  "נמצאעל "לאחר שלחצתם  .2

  בספריות הקמפוס , על מנת לאתר את התזה"אל

 

 

 הליך החיפוש באנגלית זהה לחיפוש בעברית

  

לחצו . 1

על שורת 

 "נמצא"
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 .מכון סאלד3
מחקר הכלי מאגר מכון סאלד כולל מידע על כלי מחקר בתחומי החינוך והחברה. בתיאור 

ישנם נתונים על תוקף ומהימנות באחריות המחברים. המאגר אינו מאפשר גישה לטקסט 

 מלא, אך ניתן להזמין שאלונים דרך השאלה בינספרייתית בספרייה למדעי החיים ולרפואה.

 

 כניסה למאגר .3.1

 בחיפוש וניהול מידע בחרולתפריט העליון ו ,כנסו לאתר הספרייהיה .1

 מאגרי מידע תחת משאבי מידעלאחר מכן, לחצו על  .2

 

  

. בחרו בחיפוש 1

 וניהול מידע

. לחצו על מאגרי 2

 מידע
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  S תחת האות Szold Databasesנפתחה רשימת מאגרי מידע לפי אלף בית, בחרו ב .3

 

 במסך הכניסה, בחרו בכלי מחקר תחת פרסומים במדעי החברה והחינוך .4

   

תחת  Szold Databasesבחרו ב. 3

 Sהאות 

 בחרו בכלי מחקר. 4
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 חיפוש בשפה חופשית .3.2

 קלידו בשורה הראשונה את מונחי המפתח הרצוייםה .1

 

 חפש, הנמצא בתחתית המסךעל לחצו  .2

   

. הקלידו בשורה הראשונה 1

 את מונחי המפתח הרצויים

 . לחצו חפש2
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 לחצו על הכותרת של אחד מהשאלונים .התקבלה רשימת שאלונים בנושא המבוקש .3

 .  

 לחצו על הכותרת .3
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. ניתן להגיע לשאלונים מתקבל מסך בו מפורטים תוקף, מהימנות, מיקום התזה, וכדומה

 נוספים בנושא המבוקש על ידי לחיצה על אחד הקישורים הנמצאים בקטגוריה כלים דומים

   

 

מכיוון שהתזה הספציפית ממוקמת באוניברסיטת בר אילן, ניתן להזמין את השאלון דרך מדור 

 השאלה בינספרייתית

  

 מיקום התזה

ניתן להגיע לשאלונים 

נוספים בנושא המבוקש על 

ידי לחיצה על אחד 

הקישורים הנמצאים 

 בקטגוריה כלים דומים
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 חיפוש לפי נושאים .3.3

מסך הכניסה למאגר, בשורה השנייה מלמעלה, הקלידו בשפה חופשית את המונחים ב .1

 ובחרו במונח המתאים מתוך הרשימה המבוקשים

 

סמנו את המונח המתאים ולחצו על המשך, הנמצא  .מתקבל מסך ובו רשימת מונחים .2

 בתחתית המסך

 

  

הקלידו בשפה  .1

חופשית את 

המונחים המבוקשים 

ובחרו במונח 

 המתאים

. סמנו את המונח המתאים ולחצו 2
 על המשך
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  לחצו על חפש .3

 

 התקבל מסך עם רשימת שאלונים 

  

  

 . לחצו על חפש3
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. חיפוש בשאלונים 4

 באוניברסיטת חיפה
 כנסו לאתר של אוניברסיטת חיפה ולחצו על ספרייההי .1

 

  הקלידו בשורת החיפוש את המונחים הרצויים באנגלית .2

 לחצו על חיפוש .3

 

  

לחצו  .1

על 

 ספרייה

. לחצו על 3

 חיפוש 

. הקלידו 2

בשורת החיפוש 

את המונחים 

הרצויים 

 באנגלית 
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שאלונים וכלי אבחון ליד שורת החיפוש במקום אוסף אוסף בחלון שנפתח, בחרו ב .4

 חפש -הספרייה, הממוקם ליד סימן ה

 לחצו חפש .5

 

 תקבל מסך עם רשימת התוצאותה

 

 החיפוש באנגלית זהה לחיפוש בעבריתהליך 

  

. בחרו 4

באוסף 

שאלונים 

 וכלי אבחון

. לחצו 5

על 

 חפש
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. חיפוש במאגר 5

PsycTESTS 
PsycTESTS הינו מאגר מקוון, אשר שייך לAPA Psycnet - המאגר מכיל למעלה .

 .שאלונים וכלי אבחון מכל העולם 40,000מ

 כניסה למאגר .5.1

 כנסו לאתר הספרייה, בחרו בחיפוש וניהול מידע שבתפריט העליון יה .1

 תחת משאבי מידע אלקטרוניים  ,במאגרי מידעבחרו  .2

 

  

 . בחרו בחיפוש וניהול מידע1

. בחרו 2

 במאגרי מידע
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 Pבחרו ב  .נפתחה רשימת מאגרי מידע לפי אלף בית .3

 -PsycTESTS, בחרו בPתחת האות  .4

 

 במאגר חיפוש .5.2

 Searchולחצו על  בשורה נפרדת קלידו את מילות החיפוש, כל ביטויה .1

 

  

בחרו  .3

 Pב 

בחרו . 4

 PsycTESTSב

הקלידו  .1

את מילות 

החיפוש 

ולחצו 

Search 
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כגון: מחבר השאלון,  Any Fieldהנמצאים תחת  ניתן להגביל את המונחים לשדות מסוימים,

 שם השאלון ומונחי מפתח.

 

על מנת להגיע  בחרו באחד השאלונים ולחצו על כותרתו התקבלה רשימת שאלונים, .2

 PDFלקובץ 

 

  

ניתן להגביל את 

המונחים לשדות 

 מסוימים

. לחצו על כותרת 2

 השאלון
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 על מנת להגיע לטקסט מלא ,, הנמצא מימין לכותרתPDFשור לילחצו על הק .3

 

 

 

לאוניברסיטת תל אביב אין גישה לכל השאלונים, על כן מומלץ לפנות למדור השאלה 

 בינספרייתית

  

. לחצו על 3

 PDFהקשור ל
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 מכון ברוקדייל. 6
  .הוא מכון למחקר חברתי יישומי בישראל מכון ברוקדייל

 .שאלונים וכלי מחקר לעריכת ראיונות, תצפיות וסקרים מאגרלמכון יש 

 .2010 החל משנת :תקופת הכיסוי שלו

 .ניתן לחפש במאגר שאלונים שלמים או פרק ספציפי מתוך שאלון

עיון, הורדה  לגישה,אפשרות ו גי אודותיוולומידע ביבליוגרפי ומתוד יש מחקר כל כלילצד 

 ושימוש בכלי המחקר.

 . כניסה למאגר6.1

 lib.tau.ac.il-https://medלאתר הספרייה:  כנסויה .1

 , נמצא בתפריט העליוןהמידע באתר הספריי להצביעו על חיפוש וניהו .2

 לחצו על מאגרי מידע .3

 

 

  

. הצביעו על חיפוש 2

 מידעוניהול 

 בתפריט העליון

. לחצו על 3

  מאגרי מידע

https://med-lib.tau.ac.il/


  24 
 

 הנמצאת מתחת לשורת החיפוש ת-בחרו באותיות המבוקשות ל .4

 

 ברשימת המאגרים שהתקבלה לחצו על מכון ברוקדייל .5

 

  

 . בחרו את האותיות המבוקשות4

. לחצו על 5

  מכון ברוקדייל

 ג
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 . פתיחת חשבון משתמש6.2

 למאגר רשםילהשונה למערכת עליכם כניסה ראב

 להרשמה לחצו על "הרשמה" .1

  לחצו על "התחברות" הרשמה םבתו .2

 

 מלאו את הפרטים בדף ההזדהות .3

  

להרשמה לחצו . 1
 על "הרשמה" 

. יש לכם חשבון? 2
לחצו על 

 "התחברות"
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 . חיפוש 6.3

 . חיפוש פשוט6.3.1

 . לדוגמה: אחות.קלידו את מונח החיפושה .1

 לחצו על סימן זכוכית המגדלת בצידה השמאלי של תיבת החיפוש.  .2

תוכלו גם לבצע חיפוש קולי. לחצו על סימן המיקרופון בצידה השמאלי של תיבת  .3

 החיפוש והקליטו את מונח החיפוש.

 

 התקבלו תוצאות החיפוש:

 

  

הקלידו את  .1
 מונחי החיפוש

לחצו על סימן . 2

 זכוכית המגדלת

לחצו על . 3
המיקרופון לביצוע 

 קוליחיפוש 
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  . חיפוש מתקדם6.3.2

באמצעות  בין מונחים לחיצה על "חיפוש מתקדם" תוביל לחיפוש שבו אפשר להצליב .1

 .)כותר, מחבר/יוצר, נושא ועוד( בשדות שונים AND, OR, NOTהאופרטורים 

 

 :מסך "חיפוש מתקדם"התקבל 

 

 מונחי החיפוש. לדוגמה: רופאים ואלימותהקלידו את  .2

 בחרו את השדה הרצוי .3

 לחצו על סימן זכוכית המגדלת בצידה השמאלי של תיבת החיפוש. .4

 

הקלידו  .2
את מונחי 

 החיפוש

. בחרו את 3
 השדה הרצוי

לחצו על סימן  .4
 זכוכית המגדלת

חיפוש לחצו על .1
 מתקדם
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 צמצום תוצאות החיפוש. 6.3.3

ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש בעזרת אפשרויות הצמצום המופיעות בצד שמאל של 

נושאים, מחבר, התוצאות. תוכלו לצמצם את תוצאות החיפוש לפי רצונכם: לפי סוג חומר, 

מחקר, האוכלוסייה הנשאלת, שיטת המחקר, תיאור איסוף אוכלוסיית  שנת פרסום, שפה,

 . המידע, וצוות המכון

 .ת )סיעוד(ואח שאלונים בנושאה: נצמצם לדוגמ

 ליד אפשרות הסינון המבוקשת. Vתחת כל אחת מהקטגוריות, סמנו  .1

 לאחר סימון כל אפשרויות הסינון הרצויות לחצו על צמצום התוצאות. .2

 

  

ליד  Vסמנו . 1

האפשרות 
 המבוקשת

לחצו על צמצום . 2
 התוצאות
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  התקבל מסך התוצאות לאחר צמצום התוצאות.

לאחר הצמצום תוכלו לקבע את אחד או יותר מהמסננים. עמדו עם סמן העכבר על  .3

המסנן הרצוי עד להופעת סימן המנעול ולחצו עליו. מסנן מקובע יופיע בצהוב. לביטול 

 הקיבוע לחצו שוב על המנעול. 

 על מנת לאפס את הסינון, לחצו על ביטול הצמצום. .4

 

  

לחצו על המנעול . 3
לקיבוע או ביטול 
 הקיבוע של המסנן

לחצו על ביטול . 4
 הצמצום לאיפוס
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 . גישה לטקסט מלא וצפייה ברשומה6.4

  לגישה לטקסט המלא לחצו על גישה ישירה

 

 תוכלו גם לצפות בפרטי המאמר המלאים.

  לפרטי הרשומה לחצו על כותר השאלון .1

 

 שבצד ימין. X-המידע המלא אודות השאלון. ליציאה לחצו על ה  תפתח חלונית עם .2

  

לחצו על כותר . 1
 השאלון

ליציאה מהמסך . 2
 Xלחצו על 

לחצו על גישה 
 ישירה
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 פעולות נוספות. 6.5

 שמירה, הדפסה, שליחה וייצוא .6.5.1

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

  הפריט

 

 שמירה, הדפסה, שליחה וייצוא, כמו עם הפריט את הפעולה אותה תרצו לבצע בחרו .2

 וכו'.

 

לחצו על סימן . 1
 שלוש הנקודות

בחרו את . 2
 הפעולה הרצויה 
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 שמירה ברשימת המועדפים .6.5.2

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

 אחר הוספת הפריט לרשימת המועדפים הוא יצבע בצהוב.ל

 

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

 שם המשתמש.

 

  

למועדפים  להוספה
 לחצו על הנעץ

לצפייה 
ברשימת 

המועדפים לחצו 
 על הנעץ 
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 ממסך המועדפים תוכלו לבחור את הפריטים עליהם תרצו לבצע פעולות:גם 

 הפריטים המבוקשים.בחרו את  .1

 

 בראש הרשימה לחצו על סימן שלוש הנקודות  .2

 

  

בחרו את . 1
הפריטים 
 המבוקשים

לחצו על סימן . 2
שלוש הנקודות 
 בראש הרשימה
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 בחרו בפעולה הרצויה. .3

 

 הדרכה בספרייה:יעץ ולעזרה נוספת אפשר לפנות לספרני 

 19:00-8:30ה' -בימים א'

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

 

 בחרו בפעולה הרצויה. 3
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