
(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

ר מיקי קריץ ואורנה פליקס  "ד, עינת רוזנר: יעוץ מקצועי
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חלוקת תחומי הדעת לפי שיטת דיואי

.  כשמיון הספרים נעשה על פי נושאים, היא שיטה למיון וסימון ספרים הנהוגה בספריותשיטת דיואי

.  הבריתבארצות 1876-בשיטת דיואי מבוססת על השיטה העשרונית את השיטה הגה מלוויל דיואי 

שקשה היה לאתרם בספריות  , פתרון לבעיה שהתעוררה עם ריבוי הספרים והנושאיםדיואי נתן 

.19-הובמאגרי הספרים לקראת סוף המאה 
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(  Dewey)דיואי שונים המבוססים על שיטת דעת דוגמאות לתחומי 
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המדפיםאופן סידור הספרים על 

בתוך המדף הספרים מסודרים מימין לשמאל בסדר עשרוני  . אופן הסידור של הספרים בכוננית הוא מראש הכוננית כלפי מטה1.

.  בסיום המדף העליון  ממשיכים למדף הבא אחריו. עולה

:  דוגמה לסדר עשרוני עולה

TIM649.: יבוא לפני ספר שמספרותמי 649: ספר שמספרו, לדוגמה: הספרים בעברית מסודרים לפני הספרים באנגלית. 2

1

501   ,501.1    ,12.501   ,501.123   ,501.124
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:  מספר המדף של הספר מורכב מספרות ושלוש אותיות ראשונות של שם משפחתו של המחבר או

.שלוש אותיות של שם הספר כאשר לספר יש עורך

מספר המדף מופיע על גב הספר
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מספר המדף של הספר
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דוגמאות למקורות מידע מגוונים בספריה
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.  מאמר המוגשים לקורא כקובץ טקסט, תדפיס, ספר

.  קובץ זה נגיש באמצעות המחשב בגישה מקוונת

תדפיס הוא טקסט אלקטרוני שהמרצה מכין עבור הסטודנטים  

.פרק מספר ועוד, ויכול להיות מאמר

?מהו משאב אלקטרוני 
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תדפיס

דוגמאות למשאבים אלקטרוניים

ספר

הספר האלקטרוני או המאמר  , כדי לקרוא  את התדפיס

"גישה מקוונת:"יש להקיש על 

מאמר
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"  חיפוש אחד"כניסה ל
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–חיפוש אחד 

?מהו חיפוש אחד

הן באוספי  , מערכת חיפוש אחד מאפשרת חיפוש בשפה חופשית

.  זמנית-הספריה והן במאגרי מידע מקוונים בו

.  לחשבון משתמשכל השירותים והמידע יש להיכנס תחילה לקבלת 

,  "מדף אישי"שימוש ב, ההזדהות מאפשרת כניסה לכרטיס הקורא

.  הגדרת העדפות אישיות ועוד
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.חיפוש משולב הוא ברירת המחדל

ניתן לחפש באופן אינטואיטיבי  .  זמניתזה ניתן למצוא ספרים ומאמרים בו בחיפוש 

.כאשר לכל מילה יש  השפעה על תוצאות החיפוש, בדומה לגוגל בשפה חופשית

.  תציג מאמרים בעברית וספרים בעברית ובאנגלית-מילת חיפוש בעברית 

.תציג מאמרים וספרים באנגלית בלבד-מילת חיפוש באנגלית 

–חיפוש אחד 

...יש להקליד את מילות החיפוש 

חיפוש משולב

?איך מתחילים חיפוש 
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נדלרשנכתב על ידי אריה " מבוא לפסיכולוגיה: "את הספר" חיפוש המשולב"בחיפוש זה נחפש ב

.  תוצאות187התקבלו 

.

נמשיך למסך הבא
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(שם ספר)חיפוש כותר 
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(שם ספר)המשך חיפוש כותר 

.כדי להקטין את מספר התוצאות למספר פריטים מצומצם ורלבנטי נצרף את שם המחבר לשם הספר

"  מבוא לפסיכולוגיה": כעת נחפש את הספר: דוגמה

.          נדלר אריה:  מחבר הספר

.אחרי כתיבת הכותר נרשום גם את שם המחבר

"חפש"על  נקליק 

מבוא לפסיכולוגיה נדלר אריה

14
(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


אריה  נדלרמבוא לפסיכולוגיה : המשך חיפוש כותר< מסך תוצאות 

.  תוצאות הכוללות ספרים ומאמרים בעברית5התקבלו  

.הפריט השני ברשימה מתאים לחיפוש שלנו

"רלוונטיות"ידי שימוש ב-באפשרותך למיין את התוצאות על

מבוא לפסיכולוגיה: נקליק על  הכותר

ביותרמהחדש -תאריך

פופולריות

יוצר/מחבר

כותר
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"מבוא לפסיכולוגיה":המשך חיפוש כותר< מסך תוצאות 
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רשימת הנושאים בספר-הגענו לפירוט הנוסף  

:  עלנמשיך ונקליק כעת 

לבדיקת העותקים" מיקום הפריט והזמנתו"
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"מבוא לפסיכולוגיה": המשך חיפוש כותר< מסך תוצאות 

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

"מיקום הפריט והזמנתו"-כדי להגיע ל ספריה מרכזית        + :   נקליק על

מיקום-
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העותקים-<המשך חיפוש כותר< מסך תוצאות 

.כל שורה מציינת עותק. במסך מוצגים העותקים של הספר

.  אוסף הכולל ספרים שיש להם מספר רב של עותקים-אוסף העותקים 

.  מספר המדף של הספר המורכב מספרות ואותיות-מבו   150

.הוא פס חום שנמצא על גב הספר" אוסף העותקים"סימן ההיכר של 

.  ניתן להזמין עותק שאינו מושאללא 

.מועד החזרה: יופיע תאריך החזרה בסעיף, במידה וספר מושאל

נמשיך לנושא הלימוד הבא
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עותק

עותק

עותק

עותק

עותק

מבו150

"מיקום הפריט והזמנתו
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.תוצאות327התקבלו . פסיכולוגיה התפתחותית: נקליד את צירוף המילים

.  נסתכל באפשרויות הצמצום המופיעות בסרגל הימני

.נגלול את המסך כלפי מטה כדי להגיע לרשימת הנושאים

נמשיך למסך הבא

פסיכולוגיה התפתחותית
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ספריה

צמצום תוצאות

אוסף

מסך תוצאות< חיפוש נושא 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


"  פסיכולוגיה התפתחותית":  המשך חיפוש  נושא<מסך תוצאות 

:  באפשרויות הצמצום בסרגל הימני אנו רואים כי קיים נושא בשם זה

".פסיכולוגיה התפתחותית"

"פסיכולוגיה התפתחותית: "נקליק על הנושא
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נושא

שפה

חומרהסוג 

שנת פרסום

פסיכולוגיה התפתחותית
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"  פסיכולוגיה התפתחותית": המשך חיפוש  נושא< מסך תוצאות 

(.292)במסך זה ניתן לראות את מספר הפריטים שהתקבלו בנושא 

.בסרגל הימני למטה ניתן לראות את המשך אפשרויות הצמצום

נמשיך למסך הבא
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אוסף

ספריה

נושא
"תוכן העניינים"חזרה ל 
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292

<  "  פסיכולוגיה התפתחותית": המשך חיפוש  נושא< מסך תוצאות 

רלוונטיות

.אפשרויות שונות למיון הפריטים": רלבנטיות"ניתן להשתמש ב( 292)כדי למיין את התוצאות שהתקבלו 

נקליק על תאריך  , לדוגמה

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 
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<  "  פסיכולוגיה התפתחותית": המשך חיפוש  נושא< מסך תוצאות 

מיון לפי תאריך

הפריטים סודרו לפי תאריך יורד

נמשיך לנושא הלימוד הבא

292
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<  רום אניטה: מחבר< יוצר / חיפוש  ספרים לפי מחבר 

מסך תוצאות

.  של המחברת אניטה רום" על התפתחות שפה אצל ילדים: ילד מה הוא אומר: "נחפש את שם הספר

נפתח את תיבת הגלילה ונבחר  , רום אניטה(: שם משפחה תחילה)בתיבת החיפוש נרשום את שם המחברת 

(.בצמצום תוצאות בסרגל הימני" )ספריה מרכזית"שהתקבלו נבחר ב התוצאות במסך "יוצר/מחבר"ב

נמשיך למסך הבא

רום אניטה
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.אלקטרוני שיש לו עותק בדפוסספר הפריט שאותו חיפשנו הוא 

גישה  "לגישה לעותק האלקטרוני יש להקיש על . לפריט זה קיים עותק בנייר: ניתן לדעת זאת לפי הצלמית ולפי ההערה

"  מיקום הפריט והזמנתו"ולאיתור העותק המודפס יש להקיש על " מקוונת

נקליק על מיקום הפריט והזמנתו                  

<  רום אניטה : מחבר< יוצר / חיפוש  ספרים לפי מחבר 

מסך תוצאות< " ילד מה הוא אומר"

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 
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על התפתחות שפה : ילד מה הוא אומר: "המשך חיפוש< מסך תוצאות 

רום אניטה  : מחברת" אצל ילדים

.קיימים עותקים בספריית משעול ובספריה המרכזית

נקליק תחילה על ספריית משעול לבירור מצב העותקים  

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

ילד מה הוא אומר רום אניטה

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


29 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

ספריה מרכזית+ 

על התפתחות שפה : ילד מה הוא אומר: "המשך חיפוש< מסך תוצאות 

עותקים בספריית משעול  < רום אניטה: מחברת" אצל ילדים

ספריית משעול אינה ספריית השאלה ולכן לא  )בספריית משעול קיים עותק אחד לא להשאלה 

נקליק על הספריה המרכזית(.ניתן לשאול בה ספרים

ילד מה הוא אומר רום אניטה

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


גב הספר  אדום על פס )שני עותקים אינם להשאלה אלא לעיון בלבד . בספריה המרכזית קיימים מספר רב של עותקים

(.  כאשר לא קיים פס אדום על גב הספר)שאר העותקים להשאלה (. להשאלהמסמן שאינו 

בספרלבירור הנושאים " פירוט נוסף"נקליק על כעת 

30 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

על התפתחות שפה : ילד מה הוא אומר: "המשך חיפוש< מסך תוצאות 

עותקים בספריה המרכזית  < רום אניטה" אצל ילדים

ילד מה הוא אומר רום אניטה

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


;  נרטיביות; ילדים בגיל הרך; תינוקות; שפת ילדים; לשוניות-רב: ילדים; התפתחות לשונית: פירוט הנושאים בספר 

נמשיך לנושא הלימוד הבא(.                       בני שנתיים שלוש)פעוטות 

:  ילד מה הוא אומר: "חיפוש הנושאים בספר< מסך תוצאות 

רום אניטה" על התפתחות שפה אצל ילדים

31 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

ילד מה הוא אומר רום אניטה

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


32 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


.יוצר כנושא/מחברנוכל למקד את החיפוש גם לפי שם 

.ידלה פריטים שנכתבו על  יצירותיו והוא הנושא המרכזי בהם, יוצר כנושא/ חיפוש המשלב את שם המחבר 

בנושאנפתח את תיבת הגלילה ונבחר , בתיבת החיפוש( שם משפחה תחילה)נרשום עוז עמוס 

עוז עמוס

33

נושא

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

יוצר /חיפוש  שם מחבר

כנושא

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


"  עוז עמוס"נוכל לראות כיצד בא לידי ביטוי הנושא ( בסרגל הימני)בהמשך גלילת מסך התוצאות 

נמשיך למסך הבא

34 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

מסך תוצאות< יוצר כנושא /שם מחבר< המשך חיפוש 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


35

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

.ישנו פירוט על יצירותיו של הסופר( בתפריט מצד ימין במסך)אנו רואים כי בצמצום לפי נושא 

.  פריטים62נמצאו –" ספור על אהבה וחושך: "על היצירה, לדוגמה

".אפשרויות נוספות"וב( המצב השלישי, מיכאל שלי)ניתן לראות חומר על יצירות נוספות 

ת/ה וזמר/חיפוש מלחין: לנושא הבאנמשיך 

62

מסך תוצאות< יוצר כנושא /שם מחבר<  המשך חיפוש 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


36
(הספריהקישור לאתר" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL
http://primo-seminarhakibbutzim.exlibris.co.il:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


מסך תוצאות< ה /המשך חיפוש מלחין

37 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

.  פריטים655נמצאו . שמר נעמי מלחיןנקליד בתיבת החיפוש 

בסרגל הימני נקיש על ספריית המולטימדיה

נמשיך למסך הבא

שמר נעמי מלחין

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


בספריית המולטימדיה< מסך תוצאות< ה /המשך חיפוש מלחין

38 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

שפה וסוג חומר                                        , נושא: בסרגל הימני ניתן להמשיך ולצמצם לפי

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


39 (קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


40

"  רקע מעבדות ונסויים: התפתחות ולמידה מוטורית: "נחפש את הספר

מסך תוצאות  < של המחברת רוני לידור

כדי לבדוק אם ישנו עותק פנוי וכדי לברר את מספר המדף שלו" מיקום הפריט והזמנתו: "נקליק על

רקע מעבדות ונסויים: התפתחות ולמידה מוטורית

נמשיך למסך הבא

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


41

.  ניתן להזמין ספר רק כאשר אין עותק פנוי להשאלה

.על המדף: ובמועד ההחזרה שלו רשום( במקרה זה לשבוע)עותק שבתקופת ההשאלה שלו רשום טווח הזמן ? מהו עותק פנוי 

.שלו מצויין תאריך ההחזרה" מועד ההחזרה"ב-אם העותק מושאל 

כדי לבצע את ההזמנה נקליק על אחד משלושת העותקים המושאלים

רקע מעבדות  : התפתחות ולמידה מוטורית: "המשך מסך תוצאות

עותקים  < מיקום הפריט והזמנתו< " ונסויים

רקע מעבדות ונסויים: התפתחות ולמידה מוטורית

נמשיך למסך הבא

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


42

:בחלון ההזדהות יש לרשום

NAME =מספר תעודת זהות

PASSWORD = (010194: לדוגמה)ספרות 6תאריך לידה בן

ENTERלסיום יש להקיש 

הזנת פרטים בחלון הזדהות  < המשך ביצוע ההזמנה

נמשיך למסך הבא

לא יופיעהחלון המופיע מטה  נכנסת כבר לחשבון משתמש אם 

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


43

ישראל ישראלי

"  אישור"ולאחר מכן על , "שמור"יש להקליק תחילה על . פרטי הקורא מופיעים כעת בסרגל העליון במסך

המשך הזנת פרטים  < המשך ביצוע ההזמנה

נמשיך למסך הבא

1

2

שמור

אישור

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


44

עיבוד הבקשה  < המשך ביצוע ההזמנה

הבקשה בטיפול

ישראל ישראלי

משיך למסך הבאנ

אישור

שמור

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


45

" חשבון שלי"עיבוד ההזמנה הסתיים וניתן לראות את פרטי ההזמנה ב

כל עוד אין הזמנות לפריט מועד ההחזרה מתארך אוטומטית לפרק זמן  ". הארכה אוטומטית"בספריה נהוגה שיטת ה

.המצוייןעל הקורא לבדוק באופן שוטף את מועד ההחזרה ולהחזיר את הספר לא יאוחר מהתאריך .  נוסף

המשך הזנת פרטים  < "חשבון שלי"בדיקת ההזמנה ב

ישראל ישראלי סיום

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


46

תוכן העניינים

3שקופית –דוגמאות לתחומי ידע שונים המבוססים על שיטת דיואי .            1

4שקופית –סידור הספרים על המדפים אופן 2.

5שקופית המדף של הספר מספר .            3

6שקופית -מגוונים בספריה מידע דוגמאות למקורות .            4

7שקופית -? משאב אלקטרוני מהו .            5

8שקופית -דוגמאות למשאבים אלקטרוניים .            6

9-10שקופית -" חיפוש אחד"לכניסה .            7

11שקופית -?מתחילים חיפוש איך .            8

12שקופית –( שם ספר)כותר חיפוש .            9

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


47

המשך תוכן העניינים  

19שקופית –נושא חיפוש .  10

25שקופית -יוצר /חיפוש מחבר.  11

32שקופית -יוצר כנושא /מחברחיפוש . 12

36שקופית -ה /מלחיןחיפוש . 13

39שקופית –הזמנת ספר . 14

ניתן לחזור לתרגיל ולמבחן  * 

(קישור לאתר הספריה" )חיפוש אחד"מערכת 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKL


-סוף -

אנו מקווים שבעזרת הלומדה תוכלו 

,לאתר פריטים בספריה ביתר קלות

תודה ובהצלחה


