


 ?מה במצגת

 .אוסף הקולנוע ומיקומו בספרייה

 .א"דעת –מערכת החיפוש של הספריות 

 .  א"גישה מרחוק והזדהות למערכת החיפוש דעת

 .מאגרי מידע בתחום הקולנוע

 .שירותים שונים בספרייה

 .דרכי יצירת קשר



מה כולל האוסף? 

האוסף כולל ספרים, כתבי עת, עיתונים,  

עבודות לתואר שני ושלישי ומאגרי מידע.  

תחומי האוסף עוסקים בתיאוריה, מגדר,  

תסריטים, פוליטיקה, קולנוע וטלוויזיה  

במדינות שונות בעולם ועוד. 



 ?מה כולל האוסף

 האוסף גדל ומתחדש כל הזמן

 בתחום   הצעות לרכישת ספריםואתם מוזמנים להציע 

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


 מיקום האוסף

 2' קומה ב

וכתבי עת משותפים לקולנוע ולתיאטרון  , 791-בשמספרם מתחיל ספרים 

 790.5שמספרם 

   (CL) השאלה מוגבלת
אולמות הקריאה - קומות א', ב'.   

ספרים שמשך ההשאלה שלהם מוגבל ל- 3 ימים או ללילה. 



 מיקום האוסף

 ספריות ואוספים נוספים

,  מדיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, פמיניזם ומגדר: נוספים כגוןנושאים 

בספרייה המרכזית ובספריות אחרות  נוספים למצוא באוספים ועוד ניתן 

 .ספריית מדעי החברה ניהול וחינוך: לדוגמה, בקמפוס



 גישה מרחוק

 !בכל זמן ובכל מקום -למשאבי הספרייה האלקטרוניים התחברו 

,  לקבלת גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס ממחשבים נייחים

 גישה מרחוק יש לבצע הוראות, ניידים וממכשירים חכמים

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


 א"דעת

 א"דעתחיפוש בספריות ומאגרים דרך מערכת 

   אוניברסיטת ספריות של החיפוש מערכת הינה א"דעת

  משאבי ברוב חיפוש המאפשר ונוח קל ממשק .אביב תל

 .הספרייה

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


 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 ) ספרייתית-השאלה בין



 ספרחיפוש  א"דעת

 .או כותר הספר/בשורת החיפוש הקלידו את שם המחבר ו1.

 :במסך התוצאות יופיע הספר ואפשרויות הגישה אליו2.



 ספרחיפוש  א"דעת

לחיצה על טקסט מלא נגיש, תאפשר לקבל את הספר בטקסט מלא.  .1

 גישה לטקסט המלא תתאפשר רק אם בוצעו הגדרות הגישה מרחוק. 

הדפסה או שמירת  , זכויות יוצרים לא ניתן לשמור או להדפיס ספר שלםבשל  

 .משתנה מספר לספרעמודים  



 ספרחיפוש  א"דעת

 :אתמציגה  נמצאלחיצה על 

 הספרמיקום 

 ספריות



 ספרחיפוש  א"דעת

 :מציגה נמצאלחיצה על 

 מידע מפורט

  נושא באותו נוספים פריטים

  על בלחיצה לקבל ניתן

 .הנושאים



 מאמרחיפוש  א"דעת

 .המאמרת /ומחבראת כותר המאמר הקלידו בשורת החיפוש 1.

 .התוצאות יוצגו פרטי המאמרבמסך 2.

,  נגישטקסט מלא לחיצה על 3.

 .לקבלת הטקסטתוביל 



 מאמרחיפוש  א"דעת

 ?  מלאלמאמר ללא טקסט הגעתם 

 .  בדפוס בספרייהכתב העת בו נמצא המאמר קיים אם לבדוק יש 

שם בשורת החיפוש לפי או חפשו גישה  בידקולחצו על , כךלשם 

 .כתב העת



 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

.  תוצאותלמספר רב של   יוביל, א"נושא במערכת דעתחיפוש 

יוביל לתוצאות   במאגר מידע ספציפי לתחום לעיתים חיפוש

 .ממוקדות יותר ויחסוך זמן חיפוש

מאגרי המידע עליהם הספרייה מנויה נמצאים    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 

   וטלביזיהקולנוע < 



 

 חיפוש במאגר מידע

 :רשימת המאגרים מוצגת תחת שתי קטגוריות

 בתחום הקולנוע והטלוויזיה מפתחמאגרי 

(  חלקם רב תחומיים), מידע נוספיםמאגרי 

 .שעשויים להיות רלוונטיים לנושא המבוקש

בחרו את המאגר המבוקש.

לקבלת מידע על המאגר לחצו על  

 .'פרטים'



 חיפוש במאגר מידע

 Search על ולחצו החיפוש מילות את הקלידו



 חיפוש במאגר מידע

  הפרסום על מלאים לפרטים

 .הכותר על לחצו

  או קובץ מצורף  מהתוצאות לחלק

 .המאמר של מלא לטקסט קישור

  נוספים פרטים לאתר מנת על

  על לחצו ,בדפוס או מלא בטקסט
Find Text. 



חיפוש במאגר מידע 

מאגרים מומלצים בקולנוע 

 Film and Television Literature Index with Full Text Publications

פרסומים בתחום הקולנוע והטלוויזיה, בקורות על סרטים וסדרות טלוויזיה, תיאוריות  

קולנועיות, תסריטאות, הפקה, היבטים טכניים וסקירות. 

 Screen Studies Collection

תיאוריות בנושא קולנוע, בקורות והיסטוריה של הקולנוע. 

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=f3h
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=f3h
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=f3h
https://search.proquest.com/screenstudies/advanced/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://search.proquest.com/screenstudies/advanced/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://search.proquest.com/screenstudies/advanced/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://search.proquest.com/screenstudies/advanced/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://search.proquest.com/screenstudies/advanced/fromDatabasesLayer?accountid=14765


 חיפוש במאגר מידע

מאגרים מומלצים בקולנוע 

 Film Platform

סרטים דקומנטריים בנושאים רבים כגון: מזרח-תיכון, להט"ב, קולנוע צרפתי, סביבה ועוד. 

מפתח חיפה: מפתח למאמרים בעברית   

כולל מאמרים בעיקר בתחום הקולנוע הישראלי. 

https://filmplatform.net/universities/tel-aviv-university/
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=IHP&lang=iw_IL&sortby=rank


 חיפוש במאגר מידע

 מאגרים מומלצים בקולנוע

 Communication and Mass Media Complete

הקשורים  בתחומים  ,נוספיםעת ופרסומים מחקרים איכותיים מכתבי 

 .  משחק ועוד, לימודי פולקלור, לימודי קולנוע ווידאו, מדיה, לתקשורת

 Academic Search Complete

 מאגר רב תחומי הכולל פרסומים בתחום הקולנוע והטלוויזיה

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,url,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h


שירותים נוספים בספרייה המרכזית 

אפליקציית Sourasky בנייד 

הזמנת סריקה מאוספי הספרייה 

סיוע בעיצוב עבודות ובהכנת מצגות 

הזמנת חדרי לימוד 

צילום, הדפסה וסריקה 

מכירת ציוד משרדי בעמדת הביקורת 

השאלת מחשבים ניידים, מטענים לטלפונים, אוזניות... 

שאלות נוספות? דברו איתנו 

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
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