שירותי הספריות בתקופת שגרת הקורונה
הספריות ומשעול פתוחים לקהל בימים א' -ה' בין השעות 8:00-16:00
מומלץ להזמין מקום מראש .להזמנת מקום ישיבה בספריות ובמשעול היכנסו לקישור .
אנו נותנים מענה באופן מקוון כמפורט להלן:
ספריות
משעול

הספריות
כל תאריכי החזרת הספרים נדחים באופן שוטף עד לחזרה לשגרה.
השירותים הניתנים מרחוק:
 השאלת ספרים בהזמנה מרחוק
 יעץ מרחוק באמצעות הטלפון
 יעץ באמצעות ZOOM
 סריקה של חומרים הדרושים ללמידה ומחקר (בכפוף לכללי שימוש הוגן)
 השאלה בין-ספרייתית
לקבלת השרות אנא פנו:
לספרייה המרכזית בטלפון  03-6901260 ,03-6902327ובדוא"ל skl.lib@smkb.ac.il
לספריית אמנויות בטלפון  03-6905493ובדוא"ל lib.art@smkb.ac.il
להשאלה בין-ספרייתית בדוא"ל ill.skl@smkb.ac.il
להשאלת ספרים השאלת ספרים בהזמנה מרחוק
כל מאגרי המידע של הספרייה ,הכוללים כתבי עת וספרים דיגיטליים בעברית ובאנגלית,
נגישים מרחוק מאתר הספרייה .לקבלת תוצאות חיפוש מלאות ,יש להיכנס לחשבון האישי
(הזדהות באמצעות דוא"ל של המכללה והסיסמה אישית).

סרטוני הדרכה בנושא חיפוש מידע
חיפוש במערכת הספרייה "חיפוש אחד"
חיפוש מאמר באנגלית במאגר מידע אקדמי

נתקלתם בבעיית הזדהות? פעלו על פי ההוראות שלהלן:
הוראות הזדהות לספרייה לקבלת תוצאות מלאות:
הכניסה לכל מערכות הספרייה (מערכת "חיפוש אחד" ומאגרי המידע) הינה באמצעות שם
המשתמש והסיסמה שלכם ,שבהם אתם משתמשים כדי להיכנס לכל מערכות המידע במכללה.
א .בדף הספרייה היכנסו למערכת החיפוש על ידי לחיצה על "חיפוש אחד"

ב .כדי להזדהות במערכת לחצו על "התחברות לחשבון האישי"

ג .במסך שנפתח ,הקלידו את שם המשתמש והסיסמה
שם משתמש :כתובת הדואר האישי במכללה ,לדוגמא levya.student@smkb.ac.il
סיסמה :הסיסמה בה אתם משתמשים כדי להיכנס לפורטל הסטודנטים ולכל מערכות המידע
במכללה.
אם אינכם זוכרים את הסיסמה ,תוכלו לשחזר אותה בקישור שלהלן:
https://portal.smkb.ac.il/Michlol3/StudentPortalWap/Pt_Login.aspx
לקבלת עזרה הנכם מוזמנים לפנות למרכז התמיכה בכל שאלה:
בטלפון  03-6902345בדוא"ל  support@smkb.ac.ilאו באמצעות טופס פנייה

משעול
לקבלת השרות מרחוק אנא פנו:
למולטימדיה  -טל'  03-6902636דוא"ל

Multimedia.mishol@smkb.ac.il

למשאבי למידה והוראה – טל'  03-6901271דוא"ל yaatz.mashabim@smkb.ac.il
השירותים הניתנים
יעץ מרחוק :תכנון מערכי שעור ,רעיונות לפעילויות וכד'
סריקה של חומרים (בכפוף לכללי השימוש ההוגן)
תמיכה טכנולוגית ביישומי מחשב וכלים דיגיטליים

לסדנת העיצוב – טל'  03-6902397 ; 03-6901293דוא"ל sadna.mishol@smkb.ac.il

