
 מדריך

 לתלמידי

 תיאטרון

 מחלקת יעץ



 ?מה במצגת

 האוסף ומיקומו בספרייה. 

גישה מרחוק והזדהות למערכת החיפוש דעת"א.   

 מערכת החיפוש של הספריות – דעת"א. 

 מאגרי מידע בתחום תיאטרון. 

המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה. 

 שירותים שונים בספרייה. 

 דרכי יצירת קשר. 



 ?מה כולל האוסף

אוסף התיאטרון מגוון וכולל נושאים רבים כמו : 

תולדות התיאטרון, תיאטרון אנגלי, מחזות , 

בימוי, משחק ועוד .  

האוסף בשפות שונות וכולל ספרים, כתבי עת , 

עבודות MA ודוקטורט, אנציקלופדיו ת 

ומילונים, בדפוס ובגרסה אלקטרונית .  



 מיקום האוסף

בקומה א' 

 .תולדות הבגד, פרסומים העוסקים בספרות ובתרבות הקלאסית

בקומה ב' 

פרסומים העוסקים בתיאטרון ותולדות התיאטרון, בימוי, הפקה, משחק , 

ספרות, מחזאות, אמנות ועוד. 

  ) CL( השאלה מוגבלת

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



 מתחדש ומתעדכן כל הזמן, האוסף גדל

   .בתחום הצעות לרכישת ספריםואתם מוזמנים להציע 

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


 גישה מרחוק

 !בכל זמן ובכל מקום -למשאבי הספרייה האלקטרוניים התחברו 

ניידים  , לקבלת גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס ממחשבים נייחים

 .מרחוקגישה  יש לבצע הוראות, וממכשירים חכמים

https://cenlib.tau.ac.il/Array_3585
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"בדעתלחיפוש מדריך כללי 

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
https://cenlib.tau.ac.il/DaTA-guides
https://cenlib.tau.ac.il/DaTA-guides
https://cenlib.tau.ac.il/DaTA-guides
https://cenlib.tau.ac.il/DaTA-guides


 הזדהות למערכת

יש צורך להתחבר לחשבון משתמש  , בכניסה למערכת החיפוש

 .  אוניברסיטאי

 :ההתחברות תאפשר

ההשאלה משך את לראות. 

מושאלים ספרים להזמין. 

ביצעתם אותם חיפושים לשמור.  

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

 חיפושהיסטוריית. 

 (2019חינם עד נובמבר ) בינספרייתיתהשאלה. 



 א"דעת ספרחיפוש 

ספר זה קיים הן בדפוס והן באלקטרוני. 

בשורת החיפוש הקלידו את שם המחבר/ת ו/או כותר הספר.  .1

במסך התוצאות יופיע הספר בדפוס ובגרסה אלקטרונית.  .2



 א"דעת ספרחיפוש 

לחיצה על טקסט מלא נגיש, תאפשר לקבל גישה לספר בטקסט מלא.  .1

גישה לטקסט המלא תתאפשר רק אם בוצעו הגדרות הגישה   

מרחוק. 

בשל זכויות יוצרים לא ניתן לשמור או להדפיס ספר שלם ,   

       הדפסה או שמירת עמודים משתנה מספר לספר. 



 א"דעת ספרחיפוש 

לחיצה על נמצא מציגה: 

1. מיקום הספר 



 א"דעת ספרחיפוש 

2. מידע מפורט 

 לקבל  באותו נושא ניתן נוספים פריטים

 .בלחיצה על הנושאים



 א"דעת מאמרחיפוש 

בשורת החיפוש הקלידו את כותר המאמר ומחבר/ת המאמר.  .1

במסך התוצאות יוצגו פרטי המאמר.  .2

לחיצה על טקסט מלא נגיש, תוביל לקבלת הטקסט.  .3







 א"דעת מאמר שאינו אלקטרוני

הגעתם למאמר ללא טקסט מלא? לחצו על בידקו גישה , 

לבדיקה האם כתב העת קיים בדפוס בספרייה. 

הקלדתם מאמר ולא קיבלתם תוצאות ?  

      1. יש לחפש לפי שם כתב העת. 

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



 א"דעת מאמר שאינו אלקטרוני

לחיצה על נמצא תובי ל   .2

למיקום ופירוט הכרכים  

והשנים של כתב העת. 



  

 

 א"דעת מספר גרסאות

כאשר מופיע 'מספר גרסאות' לפריט,

הכוונה היא: 

1. לפריט מהדורות שונות .  

2. פורמט בדפוס או אלקטרוני. 

    לצפייה בפריט יש ללחוץ על 

 '  גרסאות לפריט זה Xקיימות '      

 .ולבחור באפשרות הרצויה       



חיפוש נושא  דעת"א 

בשורת החיפוש הקלידו את הנושא המבוקש  . 

 .(באנגליתמומלץ לחפש )

סינון  "השתמשו בתפריט , לצמצום תוצאות החיפוש

 .שנה ועוד, שפה, סוגי חומרלפי " תוצאות החיפוש

ספרים: יתקבלו פרסומים רבים, במסך התוצאות  ,

 .  תזות ועוד, פרקים מספרים, מאמרים



 א"דעת חיפוש נושא

 !שימו לב

  לקבלת תוצאות חיפוש עם ביטוי מדויק בשלמותו וברצף, 

 .  מרכאותיש לכתוב את המונח בתוך       

  , )theatre-theater( לקבלת תוצאות בכתיב אמריקאי ובריטי  
  יש להשתמש באופרטור OR, כפי שמוצג בדוגמה. 



 א"דעת חיפוש נושא

 !שימו לב

חיפוש נושא במערכת דעת"א, יוביל למספר רב של תוצאות.  לעיתים  

חיפוש במאגר מידע ספציפי לתחום יוביל לתוצאות ממוקדות יו תר 

ויחסוך זמן חיפוש. 

לא כל  מאגרי המידע עליהם הספריות מנויות נמצאים במערכ ת  

החיפוש דעת"א. 



 חיפוש במאגרי מידע

בטקסט  רוב מאגרי המידע הינם מאגרים בינלאומיים הכוללים גם פרסומים 

,  עת אקדמייםמאמרים שהתפרסמו בכתבי בהם ניתן למצוא , מלא

,  אנציקלופדייםערכים , עבודות דוקטורט, פרקים מספרים, ספרים, עיתונים

 .סרטים ותמונות



 חיפוש במאגרי מידע

הגישה לפורטל מאגרי המידע של אוניברסיטת תל אביב, דרך אתר הבית  

של הספרייה. 

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


 חיפוש במאגרי מידע

בדף מאגרי המידע נבחר בנושא: 

 < תיאטרון   



 חיפוש במאגרי מידע

במסך זה המאגרים מוצגים באופן הבא: 

1. מאגרי מפתח בתחום התיאטרון. 

2. מאגרי מידע נוספים, )חלקם רב  

     תחומיים( שעשויים להיות 

     רלוונטיים לנושא המבוקש. 

3. לקבלת מידע על המאגר לחצו ע ל  

    'פרטים'. 

4. להתחלת חיפוש, בחרו במ אגר  

     המבוקש. 



 חיפוש במאגרי מידע

 Search הקלידו את מילות החיפוש ולחצו על



 חיפוש במאגרי מידע

לפרטים מלאים על הפרסום  

לחצו על הכותר. 

לחצו על  Find Text, לבדיקה   

האם הספרייה מנויה על כתב העת 
בדפוס או בגרסה אלקטרונית. 

לחלק מהתוצאות מצורף קובץ או  

קישור לטקסט מלא של המאמר. 

ניתן להיעזר במסננים השונים, בצידו השמאלי של המסך. 



 

 חיפוש במאגרי מידע

במידה ולהם אותו  , אפשרות לחפש במספר מאגרים בו זמניתקיימת 
 .(Ebsco , Proquest: כדוגמת)מידע ספק 

1.  נבחר במאגר: 

 .MLA International Bibliography 

במסך החיפוש, נלחץ על    .2

  ,Choose Databases          

     לקבלת  רשימת מאגרים  של  

 .)Ebsco( אותו  ספק     

3.  נסמן   ליד המאגרים הרצויים. 

 .OK 4.  נלחץ על



 חיפוש במאגרי מידע

5. נקליד את מילות החיפוש. 

6. במסך התוצאות יתקבלו פרסומים מהמאגרים שנבחרו .  



 חיפוש במאגרי מידע

מאגרים מומלצים 

מפתח חיפה למאמרים 

מתוך כתבי עת  , (בעיקר בשפה העברית)למאמרים הפניות מכיל 
 .וכן הפניות למבחר מאמרים מעיתונות יומית ישראליתוקבצים 

 

 MLA International Bibliography 

מכיל מידע מקיף בתחום ספרות כללית, בלשנות, תיאטרון ופולקלור . 

המידע נלקח מכתבי עת, ספרים, קבצים, עבודות דוקטורט ועוד. 

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=mzh
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=IHP&lang=iw_IL&fromRedirectFilter=true
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=IHP&lang=iw_IL&fromRedirectFilter=true


 חיפוש במאגרי מידע

מאגרים מומלצים 

Drama Online 

המאגר כולל טקסטים של מחזות, מחזות באודיו ובווידאו של מיטב  

המחזאים האירופאים החל מהעת העתיקה ועד ימנו. 

 Oxford Reference Online - Performing Arts

ערכים אנציקלופדיים ומילוניים בתחום אמנויות הבמה. מידע על תקופות , 

ז'אנרים, סגנונות, תאוריות, טכניקות, מחזאים, שחקנים, חברו ת 

וארגונים הקשורים בכל תחומי אמנויות הבמה-מימי קדם, הקלאסיקה  

של שייקספיר ועד תיאטרון ומחול במאה העשרים. 

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.dramaonlinelibrary.com/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.dramaonlinelibrary.com/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.dramaonlinelibrary.com/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordreference.com/browse?t1=ORO:AHU02650
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordreference.com/browse?t1=ORO:AHU02650
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordreference.com/browse?t1=ORO:AHU02650
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordreference.com/browse?t1=ORO:AHU02650
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.oxfordreference.com/browse?t1=ORO:AHU02650


 

 

 חיפוש במאגרי מידע

מאגרים מומלצים 

 Performing Arts Database

מכיל פרסומים מתוך כתבי עת העוסקים בתחום אמנויות הבמה, תיאטרון , 

מחול, קולנוע, וטלוויזיה, וידאו ועוד . 

 Berg Fashion Library

מכיל מידע מקיף ומעמיק על ההיסטוריה של הלבוש והאופנה  ברחבי 

העולם החל מהתקופה הפרהיסטורית ועד ימינו. 

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/iipa/advanced/arts/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/iipa/advanced/arts/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.bloomsburyfashioncentral.com/
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.bloomsburyfashioncentral.com/


 חיפוש במאגרי מידע

מאגרים מומלצים 

 Humanities International Complete

כולל חומר )בחלקו בטקסט מלא( בתחום מדעי הרוח, כמו אמנויו ת 

הבמה, ספרות, מוסיקה, מחול, קולנוע, פולקלור, לימודי מגדר ועוד. 

 Arts and Humanities Database

מאגר רב תחומי במדעי הרוח והאמנויות. מכסה את תחומי  אמנות , 

אדריכלות, עיצוב, היסטוריה, פילוסופיה, מוסיקה, ספרות, ת יאטרון 

ולימודי תרבות. 

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hlh
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hlh
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/artshumanities/advanced/arts/fromDatabasesLayer?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/artshumanities/advanced/arts/fromDatabasesLayer?accountid=14765


 חיפוש במאגרי מידע

מאגרים מומלצים 

 ARTbibliographies Modern

כולל ספרים, מאמרים, קטלוגים של תערוכות ביקורות ועבודות דוקטורט , 

בתחום אמנות עכשווית. ניתן למצוא חומר על אמנים, תנועות, וידאו ארט , 

אמנויות במה, אמנות הגוף, גרפיטי, אופנה, ציור, פיסול ועוד. 

 America: History and Life with Full Text

מכסה את ההיסטוריה והתרבות של ארצות הברית וקנדה מהתקופה 

 .הפרהיסטורית ועד ימינו

https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/artbibliographies/advanced?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/artbibliographies/advanced?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.proquest.com/artbibliographies/advanced?accountid=14765
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=31h


 המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה

  ובתולדות הישראלי התיאטרון בתולדות תיעודי חומר מצוי במרכז

  אמנויות למגוון מתייחס התיעודי החומר .בתפוצות היהודי התיאטרון

  של רובו .בידור ומופעי פנטומימה ,מחול ,אופרה ,תיאטרון כגון הבמה

 .בעברית התיעודי החומר

 .המרתף קומת – סוראסקי ש"ע המרכזית בספרייה ,נמצא המרכז

https://arts.tau.ac.il/Researches/archive/isr-cen


 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... 

 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





