


 מה במצגת?

 .האוסף ומיקומו בספרייה

 .א"דעת –מערכת החיפוש של הספריות 

 .  א"גישה מרחוק והזדהות למערכת החיפוש דעת

 .מאגרי מידע בתחום הלימוד

 .שירותים שונים בספרייה

 .דרכי יצירת קשר



 ?מה כולל האוסף

 ת"המזהנמצא האוסף ללימודי ', בקומה א

כולל שפה , לימודי הערבית והאסלאם, ואפריקה

 .  וספרות ערבית

תולדות  : האוסף המגוון כולל נושאים כגון

דת ומשפט  , לאומיות ערבית, מדינות האסלאם

 .יחסי חוץ במדינות ערב ועוד, אסלאמי

.  א.עבודות מ, מילונים, ע"כ, ספרים: באוסף

האוסף בשפות  . אנציקלופדיות, ודוקטורט

 .  אנגלית ועוד, ערבית, עברית: שונות



 מה כולל האוסף?

  להשאלה ניתנים באוסף הספרים כל

 .(ומילונים לאנציקלופדיות פרט)

  הספרים את למצוא תוכלו ,2 'א בקומה

 (CL) המוגבלת ההשאלה באוסף

 .בתחום העוסקים



 ?מה כולל האוסף

 .שאלה בכל לסייע ישמח בקומה הספרנים צוות

 .הנלמד הקורס במסגרת ,הקריאה באולמות התמצאות סיורי לקיים ניתן

 



 ספריות ואוספים נוספים

,  ('קומה ב)ארץ ישראל ואמנות , אישים, פוליטיקה: נוספים כגוןנושאים 

בספרייה המרכזית ובספריות  נוספים למצוא באוספים מגדר ועוד ניתן 

 :  לדוגמה, אחרות בקמפוס

היסטוריה ודת במזרח התיכון מימי הביניים  - אוסף ברנרד לואיס

 קומת האוספים )ימינו ועד 

 (בבניין וינר

   ספריית מדעי החברה

 ספריית מרכז משה דיין

https://cenlib.tau.ac.il/special-collection/Bernard-Lewis
https://soclib.tau.ac.il/
https://dayan.org/content/about-mdc-library-and-information-center


ספריות נוספות 

בספרייה אוסף כתבי עת, מאמרים, קטעי עיתונות, ספרים, סרטים,  

חומרים מגוונים נוספים בנושאי המזרח התיכון, אפריקה והאסלאם  

ומקורות ראשוניים )ארכיוניים( של הספרייה הלאומית הבריטית. 

ספריית מרכז משה דיין 

)בנין גילמן חדר 419( 

https://dayan.org/content/about-mdc-library-and-information-center
https://dayan.org/content/about-mdc-library-and-information-center


האוסף גדל ומתחדש כל הזמן ואתם מוזמנים להציע 

הצעות לרכישת ספרים בתחום 

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


 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 ) בינספרייתיתהשאלה 



חיפוש ספר  דעת"א 

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

 :במסך התוצאות יופיע הספר ואפשרויות הגישה אליו2.



 ספרחיפוש  א"דעת

 .בטקסט מלאתאפשר לקבל את הספר , טקסט מלא נגישלחיצה על 1.

 .לטקסט המלא תתאפשר רק אם בוצעו הגדרות הגישה מרחוקגישה  

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

 .משתנה מספר לספרעמודים  



 ספרחיפוש  א"דעת

 :אתמציגה  נמצאלחיצה על 

 הספרמיקום 1.

 ספריות



 ספרחיפוש  א"דעת

 מידע מפורט2.

  נושא באותו נוספים פריטים

  על בלחיצה לקבל ניתן

 .הנושאים

 :אתמציגה  נמצאלחיצה על 



 מאמרחיפוש  א"דעת

 .המאמרת /ומחבראת כותר המאמר הקלידו בשורת החיפוש 1.

 .התוצאות יוצגו פרטי המאמרבמסך 2.

 .תוביל לקבלת הטקסט, נגישטקסט מלא לחיצה על 3.



חיפוש מאמר  דעת"א 

 תציג  , לחיצה על הכותר4.

 אפשרויות גישה   ( במידה ויש)       

 נוספות לקבלת המאמר בטקסט         

 מלא       



 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



 מרכז דיין א"דעת

  לחומרים להגיע ניתן א"דעת החיפוש מערכת דרך

   .דיין משה מרכז בספריית הנמצאים

 החיפוש מילות את נקליד1.

  נבחר ,החיפוש תוצאות סינון -התוצאות במסך2.

  ספריית על ונלחץ מיוחדים ואוספים בארכיונים

 .דיין משה מרכז



 נושאחיפוש  א"דעת

 !שימו לב

מאגרי המידע עליהם הספרייה מנויה נמצאים    כללא 

 א"במערכת החיפוש דעת

.  תוצאותלמספר רב של   יוביל, א"נושא במערכת דעתחיפוש 

יוביל לתוצאות   במאגר מידע ספציפי לתחום לעיתים חיפוש

 .ממוקדות יותר ויחסוך זמן חיפוש

 א"דעת

 מאגרים 

+ 

 א"דעת

 מאגרים



 מאגרי מידע

  למצוא ניתן בהם ,בינלאומיים מאגרים הינם ,המידע מאגרי רוב

  ,ספרים ,עיתונים ,אקדמיים עת מכתבי הנלקחים פרסומים

 דוקטורט עבודות ,אנציקלופדיים ערכים ,מספרים פרקים

 .ועוד מלא בטקסט ספרותיים טקסטים



 פורטל מאגרי המידע

 !שימו לב

לא ניתן לאתר בספריות  , חלק מהפרסומים המופיעים במאגרי המידע

ניתן לנסות ולאתר את אותם פרסומים בספריות . אוניברסיטת תל אביב

 .  להזמנתם ספרייתית-ביןהבהשאלה ולהיעזר ל "אחרות בארץ או בספריות בחו

https://cenlib.tau.ac.il/Array_3455
https://cenlib.tau.ac.il/Array_3455
https://cenlib.tau.ac.il/Array_3455
http://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?sortby=rank&vid=ULI&lang=en_US


 פורטל מאגרי המידע

 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


 פורטל מאגרי המידע

 :בנושאמאגרי המידע נבחר בדף 

 ת ואפריקה"לימודי מזה< 



 פורטל מאגרי המידע

 :רשימת המאגרים מוצגת תחת שתי קטגוריות

 מזרח תיכון ואפריקהבתחום  מפתחמאגרי . 1

 (תחומייםחלקם רב ), מידע נוספיםמאגרי . 2

 .להיות רלוונטיים לנושא המבוקששעשויים      

 .'פרטים'לקבלת מידע על המאגר לחצו על . 3

 .בחרו את המאגר המבוקש -לחיפוש . 4

1 

2 

4 3 



 חיפוש במאגר מידע

 .ספק אותו של נוספים מאגרים במספר זמנית בו לחפש ניתן

 Choose Databases על לחצו המאגרים לבחירת



 חיפוש במאגר מידע

  הרצויים המאגרים את סמנו
 OK ולחצו



 חיפוש במאגר מידע

 Search על ולחצו החיפוש מילות את הקלידו



 חיפוש במאגר מידע

1 

2 

4 

3 

במסך התוצאות יתקבלו  1.

 תוצאות מהמאגרים המבוקשים

  הפרסום על מלאים לפרטים2.

 .הכותר על לחצו

   הפריט את לאתר מנת על3.

  ,בדפוס או מלא בטקסט
 .Find Text על לחצו

לחלק מהתוצאות  מצורף  4.

קובץ או קישור לטקסט מלא  

 .של המאמר



 חיפוש במאגר מידע

  :הפריט סוג מופיע תוצאה כל ליד

 .וכדומה תזה ,ספר ,מאמר

  השונים במסננים להיעזר ,מומלץ

  מסך של השמאלי בצדו המופיעים

   .החיפוש

  עת מכתבי מאמרים לקבלת

 - את נסמן ,אקדמיים
Academic Journals 



 מאגרי מידע מומלצים

Encyclopaedia of Islam 

,  מבחינה דתית, מקור אמין ומקיף לכל האספקטים של האסלאם והעולם המוסלמי

 .פוליטית ואמנותית, חברתית, תרבותית, היסטורית

המהדורה השלישית עדיין לא הסתיימה ולה כיסוי  . לאנציקלופדיה שלוש מהדורות

 .בכל העולםמוסלמים ושל מיעוטים  20 -המקיף של האסלאם במאה 

 .'אמודפסת בקומה מהדורה  :לספרייה

 ושלישית שנייה, ראשונה: למהדורהאלקטרונית גישה  

http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-1
http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-2
http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3


 מאגרי מידע מומלצים

Qur`anof the  Encyclopaedia 

, שמות מקומות, אישים, מושגים. המאגר כולל ערכים אנציקלופדיים בנושא הקוראן

 .מערביתבשפה היסטוריה תרבותית ופרשנות מורחבת על מחקרים בתחום הקוראן 

 '  אמודפסת בקומה מהדורה  :לספריה
 מהדורה אלקטרונית 

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-the-quran
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-the-quran
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-the-quran
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-the-quran


 מאגרי מידע מומלצים

IslamicusIndex  

,  בשפות אירופאיותהמאגר כולל ביבליוגרפיה של פרסומים 

,  היסטוריה .והעולם המוסלמיהיבטי האסלאם על כל 

 .  ועודספרות , שפות, תרבויות, חברות, אמונות

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=ich
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=ich


 מאגרי מידע מומלצים

TextHistorical Abstracts with Full  

   .ועד ימינו 1450המאגר מכסה את ההיסטוריה של העולם  מ 

studiesIslamic  -Oxford Bibliographies  

,  פילוסופיה, דת, היסטוריה: ביבליוגרפיה מחקרית בנושאים הקשורים לאסלאם

   .שפה וספרות ערבית ועוד, אנתרופולוגיה

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=30h
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=30h
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/


 מאגרי מידע מומלצים

ATLASerialsATLA Religion Database with  

   .המאגר עוסק בתחום הדת וכולל פרסומים העוסקים באסלאם

CompletePolitical Science  

המאגר עוסק בכל מה שקשור למדע המדינה ומשקף את הגלובליזציה של שיח 

   .פוליטי עכשווי

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


 מאגרי מידע מומלצים

JSTOR 

 ת ואפריקה"הכוללים כתבי עת בתחום מזה, ארכיבים של כתבי עת אלקטרונים

BiographyDictionary of African  

מילון אפריקאי ביוגרפי המספק סקירה מקיפה של חיי הגברים והנשים שעיצבו את 

   .ההיסטוריה של אפריקה

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195382075.001.0001/acref-9780195382075
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195382075.001.0001/acref-9780195382075
http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch?acc=on&wc=on


 מאגרי מידע מומלצים

StudiesAfrican  

 :את הפרסומים הבאיםמכיל 

 OnlineAfrican Studies Companion  -  תרבותי והיסטורי  , פוליטי, קרטוגרפימידע

מקורות מהארכיבים הלאומיים של , מדריכים ועלונים, עיתונים, מתוך כתבי עת

 .מהמרכזים ללימודי אפריקה ועוד, אפריקה

OnlineAfrica Yearbook  -   כולל מאמרים המשקפים את ההתפתחויות הפוליטיות

 .ואת המגמות הסוציו כלכליות במדינות אפריקה

http://referenceworks.brillonline.com/subjects/African Studies
http://referenceworks.brillonline.com/subjects/African Studies


שירותים נוספים בספרייה המרכזית 

 הזמנת חדרי לימוד

 הדפסה וסריקה, צילום

 בנייד SOURASKYאפליקציית 

 הזמנת סריקה מאוספי הספרייה

 סיוע בעיצוב עבודות ובהכנת מצגות

 מכירת ציוד משרדי בעמדת הביקורת

 ...אוזניות, מטענים לטלפונים, השאלת מחשבים ניידים

 !איתנודברו ? שאלות נוספות

https://cenlib.tau.ac.il/computing
https://cenlib.tau.ac.il/computers-in-library
https://schedule.tau.ac.il/cenlib/Web/index.php?redirect=/cenlib/Web/schedule.php?
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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