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 1 "י"רמב"לכניסה 
 .המכללההספרייה באתר של הינה דרך דף הבית "  י"רמב"למאגר הכניסה 

http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=rmb01&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST
http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=rmb01&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST
http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=rmb01&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST


 2 חיפוש בסיסי
 ...מילים מכל שדה ועוד, נושא, מחבר, בחיפוש בסיסי ניתן לחפש פריטים לפי כותר

 (.'וכו, כותר הפריט או  המחבר)לבחור שדה לחיפוש יש 1.

 ".חפש"יש ללחוץ על .    3 .  להקליד מילים לחיפושיש 2.
 (.'מילים נרדפות וכו, תתי נושאים)התוצאות  המתקבלות  פותחות בפנינו אפשרויות נוספות .      4
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 3 רשימת התוצאות
  ;ברשימת התוצאות יוצגו כל סוגי הפריטים המתאימים להוראות החיפוש

יוצגו פריטים בטקסט מלא ופריטים  . יוצגו פריטים בעברית ובאנגלית
 (.  דוגמאות בשקופיות הבאות. )המופיעים בכתבי עת או קבצים שונים

 .  יש ללחוץ על המספר שלה, בכדי להיכנס לרשומה



   -טקסט מלא
 .  ברשומה יופיע קישור לטקסט המלא

 .ייתכן קישור מוגבל למנויים



   -מציאת כתב עת בקטלוג הספרייה
המאוחד של כל המוסדות האקדמיים  קטלוג כתבי העת ) ULSברשומה יופיע קישור ל . 1

 (.בישראל
 .יש ללחוץ על הקישור, אם מופיעה. ברשימה –TCL" תלפיות"יש לחפש את מכללת .2
 .יש לבדוק האם מצויה בספרייה שנת פרסום המאמר. 3
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 -מציאת קובץ בקטלוג הספרייה
 ULSאך לא מופיעה האפשרות של  קישור ל, ברשומה מופיע המקור של המאמר. 1
 .  יש לחפש בקטלוג הספרייה את שם המקור ולהיכנס לרשומה. 2
 .ייתכן שהקובץ קיים על מדף הספרייה". טקסט מלא"ייתכן שהקובץ קיים  כ. 3
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 4 חיפוש מתקדם
 .ניתן לבצע חיפוש מתקדם

 .יש לכתוב בכל שדה את המילים המבוקשות
.  באה הכוכבית לעזרנו, אם אנו מתלבטים כיצד לכתוב מילה*. ניתן להשתמש ב 

סיומות  , (א הידיעה "ה) נוכל להתגבר כך על בעיות של תחיליות דקדוקיות 
 .  וכתיב מלא וחסר( ילד או ילדים ) דקדוקיות 

 .וכן תוצאה של שילוב השדות, מתקבלת תוצאה של מספר רשומות לכל שדה
 



 .ניתן להגביל את החיפוש לפי שפה . 1
 .שנת ההוצאהניתן להגביל את החיפוש לפי . 2
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