
בקולאחיפוש אפשרויות 

חיפוש לפי נושא

o המייצגות את נושא המחקרמילות נושאים או נושאמילת .

רחל אמנו; חינוך ; מגדר ; אלימות ; דימוי עצמי : למשל

o מידעבאמצעותן נחפש מקורות  .



בקולאאפשרויות חיפוש 
חיפוש נושא

לפי חיפוש חופשי  . 1

אקלים כיתה  –הנושא מילות נרשום בחלונית החיפוש את 

ש משולבחיפומילות הנושא

קבלנו הרבה תוצאות

מאמר.וסוגי חומרים שונים

ספר

פרק מספר

נשתמש במסננים למיקוד 

וצמצום התוצאות

הסבר בשקף הבא



מסננים
...(  שנת פרסום, מחבר, נושא, סוג חומר)החיפוש המסננים המופיעים בצד ימין של מסך 

רלוונטיות  את התוצאות הלא ולסנן למקד ולצמצם את תוצאות החיפוש נועדו 

דוגמה

:נושאסינון לפי 

נפתח את כל רשימת  

הנושאים ונבחר מילות נושא

אקלים כיתההעוסקות ב



נסמן מילים מנושא  

הרלוונטיות לחיפוש

נפעיל את המסננים



מספר התוצאות הצטמצם



סינון לפי הגבלת  

שנות הפרסוםטווח 

מספר התוצאות הצטמצם יותר
נמשיך לסנן



רלוונטיות

מומלץ לסדר את המאמרים  

בסדר מהחדש ביותר לישן



נוספיםדוגמאות למסננים 

(מקורות מידע)סוג חומר 

ניתן למקד את החיפוש על ידי  

, בחירה של סוג אחד של חומר

או רק  ספריםלמשל רק 

.'וכומאמרים



מחבר

ניתן לבחור בשם של מחבר  

המופיע ברשימת  מסויים

המסננים העוסק בנושא  

כך ימוקדו  . שבחרנו לחיפוש

תוצאות החיפוש רק למקורות 

.  של המחבר שסומן

שפה

ניתן לסנן את 

התוצאות לפי שפה  

מועדפת



נושא

(חיפוש ממוקד)מילים מנושא חיפוש לפי . 2

,  מחבר, ולא משדות אחרים כמו כותרנושאמשדה רק חיפוש זה יעשה ! שימו לב

('וכותקציר 
o נושא או מילות נושאיםבחלונית החיפוש מילת נרשום

o בכל מקום-בסרגל מתחת לחלונית החיפוש נלחץ על המשולש

רגשות: נושאמחיפוש נבחר : דוגמה



של כל שבהכרח ברשומות , חיפוש זה יניב תוצאות של פריטים

מילת הנושא שחיפשנותופיעה, "נושאים"בשדה , אחד מהם

:להלן הרשומה

פירוט אודות הפריט



נושאיםחיפוש המורכב משני 

אין להוסיף למילות  

...(עם , גם, ו)הנושאים 

נצמצם את תוצאות החיפוש  

על ידי המסננים

גיל הרך+ תנך 

ך לגיל הרך"הוראת התנ: נושא לחיפוש



החלת מסננים למיקוד החיפוש

מספר המדף  

של הספר  

בספרייה



היסטוריית חיפושים

hישראלה ישראלי



שבוצעו עד היסטוריית החיפושים שומרת את קולאמערכת החיפוש 

להתנתקות מהמערכת 



!טיפ
שיופיע עם קישור  , ניתן לשלוח לדואר האלקטרוני מאמר נבחר

לרשומת הפריט


