
חיפוש בסיסי ב-

אתרו פריטים מרשימת קריאה

האם הפריט הוא ספר או מאמר?

אתרו ספר בקטלוג הספרייה

אתרו מאמר מודפס בעברית

אתרו מאמר אלקטרוני בעברית

אתרו מאמר באנגלית

הפעילו את כרטיס הקורא שלכם

הזמינו ספר לא זמין )מושאל(

הארכת השאלה / הפסקת השאלה

צפו בפריטים שהחזרתם

צפו בחיפושים ששמרתם

העתיקו 

ציטוטים  

לביבליוגרפיה  

שלכם

פנו 

לספרנית

יעץ



רשימות קריאה: האם זה ספר או מאמר מכתב עת?



מה זה

כתב עת?



מהו כתב עת?

כתב עת הוא פרסום שיוצא  

לאור כל תקופה מוגדרת,  

למשל, פעם בחודש, רבעון    

או שנה.

כתב עת מוקדש בדרך כלל  

לתחום רחב, כמו חינוך,  

פסיכולוגיה, או בריאות.

בכל כרך / גיליון

יש מאמרים של מחברים 

שונים, הקשורים לנושא  

של כתב העת.



למה חשוב לדעת  

אם זה ספר

או כתב עת?



במחשב, נחפש ספרים ב'קטלוג הספרייה' ומאמרים ב'מאמרים ועוד'.



על המדף, נחפש ספרים לפי מספרים וכתבי עת לפי אותיות.

ספרים מסודרים לפי מספרים,  

שמסמנים את נושא הספר.

אחרי שמצאנו ספר לפי מספר,  

נעזר באותיות כדי לחפש בתוך המספר.

כתבי עת מסודרים לפי אותיות.  

בדרך כלל, שלוש האותיות הראשונות  

של שם כתב העת.



רשימות קריאה APA: סימנים מזהים של ספר וכתב עת

. פרס, י. )2006(. קירבה ומריבה: שסעים בחברה הישראלית

תל אביב: עם עובד.
ספר

.47 ירושלים: מאגנס, עמ' 39-

בר-חיים, א' וי' שנהב )2018(. התרחבות ההשכלה הגבוהה,

 . 124-101 :)1( שוויון כלכלי ושוויון הזדמנויות. מגמות, נג

ליסק, מ' )2007(. "צה"ל בין זהות לאומית ממלכתית לבין זהויות סקטוריאליות : 

2000". בתוך: נאור, מ' )עורך(. צבא, זיכרון וזהות לאומית. -1948

מאמר בכתב עת

רישום ביבליוגרפי של ספר

תמיד כולל שם הוצאה ומקום בסוף, 

או לפני מספרי עמודים.

רישום ביבליוגרפי של מאמר מכתב  
גיליון עת תמיד כולל מספר כרך /

או שניהם, ליד שם כתב העת.

הוצאה ומקום. שם ולא כולל

כאשר הספר ה וא 

מקראה, תמיד יהיה 

עורך.

מאמר במקראה )ספר(



בואו נתרגל: ספר או כתב עת?

האינטגרציה בישראל. דהאן, י' )2018(. על תוכנית

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך.

ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 72-58. ירושלים: ון

ספר

האם זו 

?מקראה

אין עורך –

אין מקראה!

זהו פרק מתוך ספר.

או הוצאות: זה ספר! יש שם מקום ושם הוצאה –



בואו נתרגל: ספר או כתב עת?

לב ארי, ל' )2006(.  "מי מרוויח ומי מפסיד? מוביליות חברתית  

וקליטה באמצעות הגירה בקרב מהגרים ומהגרות ישראלים בארה"ב".

42. לב ארי, ל' )2006(. -3 :2 סוגיות חברתיות בישראל

יכול להיות  

2שזה כרך 

?של ספר

אין הוצאה ומקום?

זה לא ספר!

מאמר בכתב עת

מספר גיליון ו/או כרך יש

שם הוצאה ומקום: ואין

זה מאמר מכתב עת!



בואו נתרגל: ספר או כתב עת?

בר-טל, ד' ובן עמוס, א' )2004(. " פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית-

חברתית: מבוא לניתוח המקרה הישראלי".

בתוך: בן עמוס, א' ובר-טל ,ד' )עורכים(. פטריוטיזם.

.28 תל-אביב: דיונון, עמ' 13-

האם זו 

?מקראה

יש עורכים!

יש הוצאה!

כנראה שזו  

מקראה!

מאמר במקסרפראה )ספר(



לא מצאתם?
זה לא אומר שאין! -

תשאלו את הספרניות



איתור ספר לפי כותר )שם הספר(

בדף הבית של אתר המכללה, לחצו על 'ספרייה'.

בדף הבית של ערוץ הספרייה, מופיעה תיבת החיפוש:



איתור ספר לפי כותר )שם הספר(

.שם הספר בתיבת החיפוש

בלשונית 'קטלוג הספרייה', הקלידו את שם הספר.



איתור ספר לפי כותר )שם הספר(

ברשימת התוצאות, שימו לב לפרטים על מיקום הספר:

צלמו את מיקום הספר 

על המדף.

סימון זה מעיד שיש עותקים

כאשר כל העותקים מושאלים,זמינים על המדף.

מוצג הסימון:



איתור ספר לפי כותר )שם הספר(

נאתר את הכוננית של הספר לפי הנושא )'אמנות וספורט'(

ולפי טווח המספרים הכולל את 791.4375. 

זהו המספר שמסמן את נושא הספר.

ספרים מסודרים על המדפים לפי נושאים.



איתור ספר לפי כותר )שם הספר(

על המדף נחפש קודם את המספר העשרוני 791.4375.

מכיוון שהמספר מסמן נושא, ייתכן שיהיו עשרות ספרים

באותו נושא, עם מספר זהה.  

במקרה כזה, נחפש בתוך המספר, לפי סדר א"ב  

של האותיות )גרץ(.



בדף הבית של אתר המכללה, לחצו על 'ספרייה'.

בדף הבית של ערוץ הספרייה, מופיעה תיבת החיפוש:

איתור מאמר מודפס בעברית

1

2



איתור מאמר מודפס בעברית

כדי לאתר מאמר בגרסה מודפסת, חפשו את הספר

או כתב העת שבו הוא פורסם, בקטלוג הספרייה.

.הפרדיגמה שלא הכרתם-שחיתות שלטונית (. 2008. )רובי, ריבלין

.95-100: 9,עיונים בביטחון לאומי
חפשו לפי שם כתב העת.



איתור מאמר מודפס בעברית

בתוצאות החיפוש בחרו בפריט שמסומן כ'כתב עת'.

לחצו על שם כתב העת.



איתור מאמר מודפס בעברית

שלהם, כתבי עת מסודרים על המדף לפי סדר א"ב של המבוגרף

כמו מילים במילון. בדרך כלל, יהיו אלה שלוש האותיות הראשונות 

של שם כתב העת.

שלו – ליד שם כתב העת יסומן המבוגרף

שלוש האותיות שלפיהן הוא ממוקם על המדף.



איתור מאמר מודפס בעברית

כדי לוודא שהגיליון / כרך הנחוץ קיים בספרייה, לחצו על האייקון         ואחר כל על 'תיאור':

'תיאור'אייקון המשפך

12



איתור מאמר מודפס בעברית

בחלון ה'תיאור' יוצגו כל הגיליונות הקיימים בספרייה.

הגיליון קיים. גיליונות חסרים לא יופיעו ברשימה.

שימו לב:

לא ניתן לשאול כתבי עת.

גיליון שלא קיים בספרייה הוא גיליון שאזל

ולא ניתן לרכישה.



איתור מאמר מודפס בעברית

עיו אתרו את הכוננית שהמבוגרף

כלול בטווח האותיות שלה:

חפשו את כתב העת לפי:

הרשום על המדבקה הצהובה 1. המבוגרף

2. שם כתב העת

3. מספר הגיליון / כרך



בדף הבית של אתר המכללה, לחצו על 'ספרייה'.

בדף הבית של ערוץ הספרייה, מופיעה תיבת החיפוש:

איתור מאמר אלקטרוני בעברית

1

2



(.  2006. )דליה, מררי, & הרמוני, שבתאי-רוט, דקלה, עמית

.תרומתו הטיפולית של ההומור במצבי לחץ

.47-59(: 1)15,עת ישראלי לריפוי בעיסוק-כתב

איתור מאמר אלקטרוני בעברית

חלק גדול מהמאמרים מתפרסמים גם בגרסה אלקטרונית.

אם לא מצאתם גרסה אלקטרונית בטקסט מלא,

חפשו את הגרסה המודפסת.

חפשו לפי כותרת המאמר.

בחרו בחיפוש ב'מאמרים ועוד'.

הקלידו את כותרת המאמר בתיבת החיפוש.



איתור מאמר אלקטרוני בעברית

בדף התוצאות לחצו על 'זמין אונליין'.



איתור מאמר אלקטרוני בעברית

לחצו על הטקסט בתיבה מתחת ל'קיים טקסט מלא'.

אם תתבקשו להזין 

שם משתמש  

וסיסמה, השתמש ו 

בפרטי הגי שה 

ל'מידע אישי'.



איתור מאמר באנגלית

בדף הבית של אתר המכללה, לחצו על 'ספרייה'.

בדף הבית של ערוץ הספרייה, מופיעה תיבת החיפוש:

1

2



Merali, Z. (2014). The sci-fi optimist.

Nature, 513(7517), 170–171.

איתור מאמר באנגלית

מאמרים באנגלית זמינים יותר בגרסה אלקטרונית.

חפשו לפי כותרת המאמר.

בחרו בלשונית 'מאמרים ועוד'.

הקלידו את כותרת המאמר בתיבת החיפוש.

שימו לב:

,Primo-חלק מהמאמרים באנגלית לא זמינים ב

חיפוש מהיר. EDS -אך זמינים ב

1

2



איתור מאמר באנגלית

בדף התוצאות לחצו על 'זמין אונליין'.



איתור מאמר באנגלית

במקרה זה קיימים שני מקורות לטקסט מלא. 

יש ללחוץ על אחד מהם.



הארכת השאלה / הפסקת השאלה

ספרי עיון מושאלים לתקופה של שבוע.

לקראת סוף תקופת ההשאלה המערכת מאריכה את ההשאלה

לשבוע נוסף, באופן אוטומטי. כאשר אין עותקים זמינים בספרייה

וקורא אחר מזמין את הספר ששאלתם, לא מתבצעת הארכת השאלה.

ועליכם להחזיר את הספר SMS במקרה כזה, אתם מקבלים הודעת

עד תום תקופת ההשאלה. כל יום של איחור כרוך בקנס.



הארכת השאלה / הפסקת השאלה

היכנסו לכרטיס הקורא עם שם משתמש 

וסיסמה של 'מידע אישי'.



הארכת השאלה / הפסקת השאלה

לחצו על שמכם לפתיחת תפריט.

פלוני אלמוני

בחרו 'ההשאלות שלי'.

1

2



הארכת השאלה / הפסקת השאלה

במסך זה, לחצו על             כדי להאריך השאלה.



הארכת השאלה / הפסקת השאלה

לא ניתן להאריך השאלה של פריט 

המסומן כך. 

כדי לקבל הסבר להפסקת ההשאלה,  

רחפו עם העכבר מעל הסימון.

דוגמה להסבר שמתקבל:

הפריט הוזמן על-ידי קורא אחר

ולכן לא ניתן להאריך את השאלתו.

1

2



הזמנת ספר מושאל

אם הספר שרציתם לא זמין בספרייה תוכלו להזמין אותו.

הקורא ששאל את הספר יקבל הודעה שמישהו ממתין לספר

ועליו להחזירו עד תום תקופת ההשאלה.



הזמנת ספר מושאל

סימון 'לא זמין' מעיד שכל העותקים מושאלים.

היכנסו לכרטיס הקורא עם שם משתמש 

וסיסמה של 'מידע אישי'.

1

2



הזמנת ספר מושאל

לחצו על שם הספר.

לאחר הכניסה לכרטיס הקורא שלכם,

שמכם יופיע בראש הדף.

פלוני אלמוני

1

2



הזמנת ספר מושאל

לחצו על 'הזמנה'.



הזמנת ספר מושאל

בטופס ההזמנה ציינו את 

התאריך שאחריו לא 

יהיה עוד צורך בספר  

)אחרי מועד ההגשה / 

הבחינה(.

1

2



הזמנת ספר מושאל

לאחר שתשלחו את הטופס תקבלו הודעה שההזמנה בוצעה 

בהצלחה, עם פרטי הספר שהזמנתם.

והספר ימתי ן  SMS כשהספר יוחזר לספרייה תקבלו הודעת

שעות. בדלפק ההשאלה במשך 24

ספר שלא ייאסף יוחזר למדף, או יועבר לממתין הבא.



בדף הבית של אתר המכללה, לחצו על 'ספרייה'.

בדף הבית של ערוץ הספרייה, לחצו על 'קטלוג הספרייה':

צפייה בפריטים שהחזרתם

קטלוג הספרייה

1

2



צפייה בפריטים שהחזרתם

Primo בדף הבית של

לחצו על 'כניסה לכרטיס קורא'.

היכנסו עם שם משתמש וסיסמה

של מידע אישי.



צפייה בפריטים שהחזרתם

לחצו על שמכם ובתפריט שנפתח.

פלוני אלמוני

בחרו 'כרטיס ספרייה'.

1

2



צפייה בפריטים שהחזרתם

היכנסו ל'השאלות'.



צפייה בפריטים שהחזרתם

לחצו על החץ.

בחרו 'השאלות קודמות והיסטוריות'.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

1

2

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3143687
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3143687


צפייה בפריטים שהחזרתם

כך יוצגו הפריטים שהחזרתם.

שימו לב:

רק אתם יכולים לצפות בפריטים שהחזרתם.

המערכת שומרת על פרטיותכם ולכן לספרניות אין גישה למידע זה.



שמרו חיפושים

לחצו כאן כדי לשמור חיפושים שביצ עתם 

לאחר שנכנסתם לכרטיס הקורא. 



צפו בחיפושים ששמרתם

לצפייה בחיפושים ששמרתם, התחברו עם שם משתמש וסיסמה של 'מידע אישי' ולחצו על  

פלוני אלמוני

Image by mohamed Hassan from Pixabay

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3606761
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3606761


צפו בחיפושים ששמרתם

לחצו על לשונית 'חיפושים שמורים' לצפייה בחיפושים ששמרתם.

החיפושים יישמרו לפי מילות המפתח של החיפוש.

לשמור במקום 

לזכור



פנייה לספרניות היעץ

שירות היעץ זמין במשך כל שעות הפעילות  

של הספרייה. ספרניות היעץ ישמחו להדריך  

אתכם באיתור פריט מסוים, או באיתור חומר 

על נושא המחקר שלכם.

דלפק היעץ נמצא בקומה העליונה 

של הספרייה. 

ניתן לפנות לספרניות היעץ גם באמצעות

שירות 'שאל מידען'.

שאלות שתשלחו ל'שאל מידען ' 

ייענו תוך שני ימי עבודה.



העתיקו ציטוטים לביבליוגרפיה שלכם

בחרו בסגנון הציטוט הרצו י 

והעתיקו לביבליוגרפיה שלכם

משמש בדרך כלל  APA(

בתחום מדעי ההתנהגות(.

זכרו לוודא שהציטוט נכו ן 

לפי הכללים.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2970038
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2970038


העתיקו ציטוטים לביבליוגרפיה שלכם

Primo -אתרו את הפריט לציטוט ב

היכנסו לדף הפריט, ולחצו על             .

Image by GraphicMama-teamfrom Pixabay

https://pixabay.com/users/GraphicMama-team-2641041/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1454054
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1454054
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