
מדריך לתלמידי  
 מזרח אסיה



 ?מה במצגת

 .האוסף ומיקומו בספרייה

 .  א"גישה מרחוק והזדהות למערכת החיפוש דעת

 .א"דעת –מערכת החיפוש של הספריות 

 .מאגרי מידע בתחום מזרח אסיה

 .שירותים שונים בספרייה

 .דרכי יצירת קשר



 ?מה כולל האוסף

 ,  האוסף בשפות שונות וכולל ספרים

,  א ודוקטורט"עבודות מ, כתבי עת

ומילונים בדפוס ובגרסה  אנציקלופדיות 

 אלקטרונית



 ?מה כולל האוסף

 האוסף גדל ומתחדש כל הזמן

 בתחום   הצעות לרכישת ספריםואתם מוזמנים להציע 

https://cenlib.tau.ac.il/form/acquisition


 מיקום האוסף

קומה א' 

בחברה  ובפולקלור  , בפילוסופיה, פרסומים  העוסקים בהיסטוריה

 .אסיהשל מדינות מזרח 

 'בקומה 

מוסיקה ואוספים  , קולנוע, אמנות, ספרות, פרסומים העוסקים בדת

 .וסיניתבשפות יפנית 

 (  CL)מוגבלת השאלה 

 .הם עוסקיםבהם לפי התחומים ' ב -ו' אבקומות הפריטים ימצאו 



 גישה מרחוק

 !בכל זמן ובכל מקום -למשאבי הספרייה האלקטרוניים התחברו 

ניידים  , לקבלת גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס ממחשבים נייחים

 גישה מרחוק יש לבצע הוראות, וממכשירים חכמים

https://cenlib.tau.ac.il/Array_3585


 א"דעת

 א"דעתחיפוש בספריות ומאגרים דרך מערכת 

 .  אביבתל א הינה מערכת החיפוש של ספריות אוניברסיטת "דעת

 .ברוב משאבי הספרייהקל ונוח המאפשר חיפוש ממשק 

 א"בדעתמדריך לחיפוש 

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TAU&lang=iw_IL&sortby=rank
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TAU&lang=iw_IL&sortby=rank
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TAU&lang=iw_IL&sortby=rank
https://cenlib.tau.ac.il/DaTA-guides


 הזדהות למערכת

 :מאפשרת א"בדעתהזדהות 

 ההשאלה משך את לראות

 מושאלים ספרים להזמין

   ביצעתם אותם חיפושים לשמור

 (הזמנות, קנסות, השאלות)לבדוק את כרטיס הקורא שלכם 

 חיפושהיסטוריית 

 (2019חינם עד נובמבר ) בינספרייתיתהשאלה 



 ספרחיפוש  א"דעת

 .או כותר הספר/ות /המחברבשורת החיפוש הקלידו את שם 1.

 :במסך התוצאות יופיע הספר ואפשרויות הגישה אליו2.



 ספרחיפוש  א"דעת

 .גישה לספר בטקסט מלאתאפשר לקבל , טקסט מלא נגישלחיצה על 1.

הגישה  לטקסט המלא תתאפשר רק אם בוצעו הגדרות גישה 

 .מרחוק

, זכויות יוצרים לא ניתן לשמור או להדפיס ספר שלםבשל 

 .משתנה מספר לספרעמודים הדפסה או שמירת 



 ספרחיפוש  א"דעת

 :אתמציגה  נמצאלחיצה על 

 *הספרמיקום 

 .  בממשק בעברית תצוגת המיקום תופיע הפוך, שימו לב* 

 .LIA (51)320.9במקרה זה המיקום הנכון הוא , לדוגמה *



 ספרחיפוש  א"דעת

 :מציגה נמצאלחיצה על 

 מידע מפורט

  באותו נוספים פריטים

 בלחיצה לקבל ניתן נושא

 .הנושאים על



 מאמרחיפוש  א"דעת

 .המאמרת /ומחבראת כותר המאמר הקלידו בשורת החיפוש 1.

 .התוצאות יוצגו פרטי המאמרבמסך 2.

,  נגישטקסט מלא לחיצה על 3.

 .לקבלת הטקסטתוביל 



מאמר שאינו אלקטרוני  דעת"א 

,  גישה בידקולחצו על ? הגעתם למאמר ללא טקסט מלא

 .לבדיקה האם כתב העת קיים בדפוס בספרייה

 ?  הקלדתם מאמר ולא קיבלתם תוצאות

 .העתלחפש לפי שם כתב יש . 1

 יש לחפש לפי שם הספר –במקרה של פרק מספר : שימו לב



 מאמר שאינו אלקטרוני א"דעת

לחיצה על נמצא תוביל למיקום ופירוט 

 הכרכים והשנים של כתב העת

2. 



 מספר גרסאות א"דעת

 :הכוונה היא, לפריט' מספר גרסאות'כאשר מופיע 

 . שונותלפריט מהדורות . 1

 .פורמט בדפוס או אלקטרוני. 2

ולבחור ' גרסאות לפריט זה Xקיימות 'לצפייה בפריט יש ללחוץ על 

 .באפשרות הרצויה



 נושאחיפוש  א"דעת

 .  בשורת החיפוש הקלידו את הנושא המבוקש

 (באנגליתמומלץ לחפש )

, ספרים: יתקבלו פרסומים רבים, במסך התוצאות

 .  תזות ועוד, פרקים מספרים, מאמרים

השתמשו בתפריט סינון  , לצמצום תוצאות החיפוש

 .שנה ועוד, שפה, התוצאות לפי סוגי חומר



 נושאחיפוש  א"דעת

 !שימו לב

למספר רב של    יוביל, א"נושא במערכת דעתחיפוש 

יוביל  במאגר מידע ספציפי לתחום לעיתים חיפוש. תוצאות

 .לתוצאות ממוקדות יותר ויחסוך זמן חיפוש

נמצאים הספריות מנויות מאגרי המידע עליהם   כללא 

 א"במערכת החיפוש דעת

 א"דעת
  מאגרים

+ 

 א"דעת

 מאגרים



 חיפוש במאגר מידע

רוב מאגרי המידע הינם מאגרים בינלאומיים הכוללים גם פרסומים  

עת  מאמרים שהתפרסמו בכתבי בהם ניתן למצוא , בטקסט מלא

,  עבודות דוקטורט, פרקים מספרים, ספרים, עיתונים, אקדמיים

 .סרטים ותמונות, אנציקלופדייםערכים 



 חיפוש במאגר מידע

 אתר דרך ,אביב תל אוניברסיטת של המידע מאגרי לפורטל הגישה

 .הספרייה של הבית

https://cenlib.tau.ac.il/databases
https://cenlib.tau.ac.il/databases
https://cenlib.tau.ac.il/databases


 חיפוש במאגר מידע

 :בנושאמאגרי המידע נבחר בדף 

 לימודי מזרח אסיה  < 



חיפוש במאגר מידע 

 :במסך זה המאגרים מוצגים באופן הבא
 

 .מזרח אסיהבתחום  מפתחמאגרי . 1

חלקם רב ), מידע נוספיםמאגרי . 2

  ( תחומיים

בחרו במאגר  , להתחלת חיפוש. 4

שעשויים להיות רלוונטיים

 .לנושא המבוקש

על המאגר לחצו על  לקבלת מידע . 3

 .'פרטים'

 .המבוקש



 חיפוש במאגר מידע

 Search על ולחצו החיפוש מילות את הקלידו



 חיפוש במאגר מידע

 בצדו השמאלי של המסך, ניתן להיעזר במסננים השונים

 הפרסום על מלאים לפרטים

 .הכותר על לחצו

 קובץ מצורף  מהתוצאות לחלק

 של מלא לטקסט קישור או

 .המאמר

לבדיקה האם   , Find Textלחצו על 

על כתב העת הספרייה מנויה 
 .בגרסה אלקטרוניתבדפוס או 



 חיפוש במאגר מידע

קיימת אפשרות לחפש במספר מאגרים בו זמנית, במידה ולהם אות ו 

ספק מידע 

 .Bibliography of Asian Studiesבמאגר נבחר .   1

לקבלת רשימת מאגרים  , Choose Databasesנלחץ על , החיפושבמסך 2.

 (Ebsco)של אותו ספק 

 .  הרצוייםליד המאגרים   נסמן 3.

 .OKנלחץ על 4.



 חיפוש במאגר מידע

 .נקליד את מילות החיפוש. 5

במסך התוצאות יתקבלו  . 6

 .פרסומים מהמאגרים שנבחרו



 חיפוש במאגר מידע

מאגרים מומלצים 

 Bibliography of Asian Studies (BAS)

בעיקר  )מכיל פרסומים על כל הנושאים . מאגר מקיף בשפה מערבית

ודרום אסיה  , דרום מזרח, הנוגעים למזרח( במדעי הרוח ובמדעי החברה

 .ועד ימינו 1971שפורסמו ברחבי העולם משנת 

 Philosopher`s Index

  של העיקריים התחומים בכל האקדמי המחקר של ומכסה מקיף מאגר

 .הפילוסופיה

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bas
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bas
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=phl
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=phl
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=phl


 חיפוש במאגר מידע

 מאגרים מומלצים

 ATLA Religion Database with ATLASerials

 המאגר עוסק בתחום הדת וכולל פרסומים העוסקים במדינות  מזרח אסיה.

 

 Oxford Bibliographies - Buddhism

 .ערכים אנציקלופדיים ורשומות ביבליוגרפיות בנושא בודהיזם

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=rfh
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=rfh
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordbibliographies.com/browse?module_0=obo-9780195393521
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordbibliographies.com/browse?module_0=obo-9780195393521
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordbibliographies.com/browse?module_0=obo-9780195393521
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordbibliographies.com/browse?module_0=obo-9780195393521


 חיפוש במאגר מידע

 מאגרים מומלצים

 Brill`s Encyclopedia of China

 התקופה המודרנית מן המאה על עם דגש , ערכים על סין מראשיתה

, כלכלה, חברה, גיאוגרפיה, מכסה היסטוריה  21-למאה ה 19-ה

 .  ותרבות של סין, מדע, פוליטיקה

 Brill`s Encyclopedia of Hinduism

אנציקלופדיה מדעית ומחקרית המכסה את כל ההיבטים של המסורת  

 .ההינדית

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-china
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-china
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-encyclopedia-of-hinduism
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-encyclopedia-of-hinduism


 חיפוש במאגר מידע

 מאגרים מומלצים

 JSTOR

 ארכיבים של כתבי עת אלקטרונים הכוללים כתבי עת בתחום מזרח אסיה.
 

 Sociological Abstracts

,  כנסיםחות "דו, מידע ביבליוגרפי ותקצירים של מאמרים מכתבי עתכולל 

 .בתחום הסוציולוגיה ומדעי ההתנהגות, דיסרטציות וסקירות של ספרים

https://rproxy.tau.ac.il/login?&url=http://www.jstor.org/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/socabs/index?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/socabs/index?accountid=14765


 חיפוש במאגר מידע

 מאגרים מומלצים

 Scripta Sinica

, מאגר בשפה הסינית המכיל כמעט את כל הקלאסיקה הסינית החשובה

 .הסיניתבהיסטוריה במיוחד זו הקשורה 

 Siku Quanshu

  המאה עד שנכתבו הסינית בשפה סרוקים טקסטים הכולל ,מקיף מאגר

 .ומדעים החברה מדעי ,הרוח במדעי נושאים של רחב מגוון מכסה .18 -ה

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://v3.skqs.com/skqs/download/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://v3.skqs.com/skqs/download/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://v3.skqs.com/skqs/download/


 שירותים נוספים בספרייה המרכזית

מטענים , מחשבים ניידיםהשאלת 

 ...אוזניות, לטלפונים

 הדפסה וסריקה, צילום

 לימודהזמנת חדרי 

 הזמנת סריקה מאוספי הספרייה

 בנייד Souraskyאפליקציית 

 סיוע בעיצוב עבודות ובהכנת מצגות

 משרדי בעמדת הביקורתמכירת ציוד 

 איתנודברו ? שאלות נוספות

https://cenlib.tau.ac.il/computing
https://cenlib.tau.ac.il/computers-in-library
https://cenlib.tau.ac.il/Array_3522
https://cenlib.tau.ac.il/Scan-on-Demand
https://cenlib.tau.ac.il/library-app
https://cenlib.tau.ac.il/digital-gallery-form
https://cenlib.tau.ac.il/contact-us-new
https://cenlib.tau.ac.il/contact-us-new





