
:בתוכוחיפוש הכולל מנוע 

.למציאת מקורות מידעמידע נוספים מאגרי+ הספרייה קטלוג 



oהוא מאגר מידע של משאבי הספרייה  הקטלוג

o  בקטלוג יופיעו רשומות של פרסומים הנגישים בספריה באופן פיזי

.  או בגישה מקוונת

oכתבי עת, ספרי לימוד ומדריכים למורים, מחקר-ספרי עיון: הפרסומים כוללים  ,

,  (ספרות יפה)סיפורת , (עבודות דוקטורט)דיסרטציות , מילונים, אנציקלופדיות

.ועוד( סרטים ושמע)תקליטורים , ספרות ילדים ונוער

מהו קטלוג הספרייה



מהם מאגרי המידע

oמאגרי המידע הם מאגרים של מקורות מידע בנושאי דעת שונים.

oמאגרי מידע כוללים מידע ביבליוגרפי אודות המקורות.

oכלומר בגישה  , חלק מהמקורות מופיעים בגרסה אלקטרונית

.ישירה לטקסט מלא



לקולאכניסה 

מופיעה על שולחן  קולא–כניסה ממחשבי המכללה 

.העבודה במחשבי הספרייה וברוב מחשבי המכללה

מאתר המכללה נכנסים–כניסה מהבית 

בקולאלחיפוש < =חיפוש <=לאתר הספרייה 



לקולאהתחברות 

כדי שתתאפשר צפייה בפריטים בגישה מקוונתלקולאחשוב להתחבר 

כניסה לחשבון משתמשהקליקו על . 1

בשם משתמש ובסיסמהרשמו תעודת זהות . 2



בקולאאפשרויות חיפוש 

חיפוש ספר

לפי חיפוש חופשי  1.
"אוטיזם פשר החידה"נרשום בחלונית החיפוש את שם הספר 

קטלוג הספרייה ומאגרי מידע : חיפוש משולב שלמתוךהחיפוש יתבצע

חיפוש משולב



.אוטיזם פשר החידהתוצאות מתוכן שתי התוצאות הראשונות הן הספר 5התקבלו 

קטלוג הספרייה התקבל מתוך -1פריט 
(גרסה מודפסת)פרי 371.9מדף ' מס–מיקומו בספרייה מצויין

קיים גם בגישה מקוונת  

קיים רק בגישה מקוונת  -מידע ממאגר התקבל -2פריט 

1פריט 

2פריט 

הקלקה על הכותר יפתח  

את הרשומה של הפריט



פשר החידהאוטיזם הרשומה של הספר 
מתוך קטלוג הספרייה

.משך ההשאלהמצויין

,  אם הספר מושאל

יופיע מועד ההחזרה

מיקום הספר על המדף

ים/רשימת הנושא

של הספר 

תקציר הספר

חזרה לתוצאות החיפוש  



אוטיזם פשר החידההרשומה של הספר 
מידעמתוך מאגר 

oלחיצה על הכותרת תפתח הרשומה עם פרטי הספר

o  לא יופיע מספר מדף משום שהספר מופיע מתוך מאגר לספרים מקוונים

תקציר הספר

רשימת הנושאים של  

הספר

פרטים  

ביבליוגרפים של  

הספר

סוג הפריט

לחיצה על הקישור לטקסט מלא  

יוביל למסך המופיע בשקף הבא 

חזרה לתוצאות החיפוש  



הקלדת סיסמה לכניסה לספר המקוון

רישום הסיסמה של המודל יאפשר כניסה לספר המקוון



כותרלפי חיפוש 2.
שחיפשנוהמסוייםנקבל תוצאה ממוקדת של הספר 

oנרשום כותר הספר בחלונית חיפוש

o בכל מקוםבסרגל מתחת לחלונית החיפוש נלחץ על המשולש של

o בכותר נבחר חיפוש



מתוך קטלוג הספרייהחיפוש . 3
מדפי הספרייהעל ( או משאבים אחרים)כשמחפשים ספר 

:מקטלוג הספרייהשתי אפשרויות לבחירת חיפוש ספר 

חיפוש בקטלוגנבחר –בעת הקלדת שם הספר יופיעו מאגרי חיפוש לבחירה . 1

נקליק על משולש צד שמאל של חלונית החיפוש        , לאחר הקלדת הספר ולחיצה על זכוכית מגדלת. 2

.  חיפוש בקטלוגנבחר -בה יופיעו מאגרי חיפוש לבחירה 



תוצאת חיפוש ספר מתוך קטלוג הספרייה

חיפוש הספר נעשה  

מתוך קטלוג הספרייה

מספר המדף של הספר בספרייה



מחברחיפוש 
בקולאאפשרויות חיפוש 

לפי חיפוש חופשי  . 1
הרב חיים סבתו–נרשום בחלונית החיפוש את שם המחבר 

קטלוג הספרייה ומאגרי מידע : חיפוש משולב שלמתוךהחיפוש יתבצע

'ר וכו"ד, רב: חיפוש מחבר ללא תארים

,  למרות שמדובר באותו מחבר

מספרי המדף שונים בהתאם 

לנושא הפריט

הקיימים פיזית  אלה הם פריטים 

ואינם מושאליםבספרייה 

אפשר לצמצם את מספר 

התוצאות ולבחור ספרים בלבד

תוצאות רבות מתוך  

קטלוג הספרייה ומאגרי  

מידע



מחברחיפוש לפי 2.
של פריטים של המחבר המבוקשתוצאה ממוקדת נקבל 



!  טיפ חשוב

המערכת תציע תיקון, אם שגינו בכתיבת שם מחבר


