כניסה למאגרים האלקטרונים של אוניברסיטת תל אביב
ולספריית מרכז דיין וחיפוש חומרים
להכנס לאתר האוניברסיטה דרך:
www.tau.ac.il
לבחור:
ספריות
לבחור:
דעת"א
לבחור:
חיפוש בסיסי )כאשר החיפוש פשוט(
או
חיפוש מתקדם )כאשר יש פרמטרים מרובים (
וגם לבחור שפת חיפוש :
אנגלית או עברית
חשוב לזכור שחיפוש באנגלית לעולם יניב תוצאות מרובות יותר  .את
התוצאות ניתן לצמצם אחר כך לפי שפה.
דוגמת חיפוש:
האחים המוסלמים במצרים
בוחרים  :חיפוש מתקדם כי יש שני פרמטרים )אחים מוסלמים+
מצרים( ושפת חיפוש אנגלית
במסך חיפוש מתקדם

נמלא באנגלית בשתי שורות נפרדות את הנושאים שלנו ,באנגלית
עדיף .אם לא מכירים את מילות המפתח ,אפשר גם בעברית .התוצאה
בהתאם.
לוחצים
SEARCH

קיבלנו  47514תוצאות.
נצמצם.
לפי ספריה – בצד ימין של המסך מופיעות אפשרויות צמצום רבות .נבחר כל
צמצום הגיוני  :לפי ספריית מרכז דיין ,לפי שפה ,אולי לפי סוג חומר.

בחרתי לצמצם לפי שפה ולפי ספריית מרכז דיין .נשארו  77תוצאות.
משמעות :כל הפריטים הללו עוסקים באחים המוסלמים והם נמצאים
בספריית מרכז דיין.

שימו לב :הפריט הראשון מופיע עם שורה ירוקה למטה:
Online access
זה אומר שהוא נגיש לתלמידים בטקסט מלא .לחיצת השורה תפתח אותו
כפ.ד.פ.
הפריט השני מופיע בלווית שורה ירוקה
Available
זה מצביע על נגישות בעותק ניר בלבד ,דרך הספריה.
בזמן קורונה ,רצוי להגיע לפריטים שנגישים און ליין) .הדוגמה הראשונה(

דוגמת חיפוש נוספת
חיפוש לפי מחבר ספציפי או כותרת ספציפית:
לבחור בתפריט הבסיסית
חיפוש פשוט
ולרשום את שם המחבר  /או הכותר.

חיפוש לפי :
Kostiner Joseph
מניב  556תוצאות .שוב :לצמצם לפי שפה או ספריה וכל דבר הגיוני אחר.
בהצלחה רבה

אני מזכירה  :אנחנו נעמוד לצדכם בכל שאלה או בעיה שתהיה לכם בחיפוש.
נא וודאו שסידרתם את הפרוקסי כדי לפתוח מאמרים בטקסט מלא )על ידי
פנייה למרכז החישוב  (03-6408888או בלינק הבא:
https://libraries.tau.ac.il/remote-access-h
אפשר להשיג אותנו במייל:
dayanlib@tauex.tau.ac.il
וגם בטלפון03-6409584 :
כל שינוי במצב תו סגול לגבי פתיחת הספריות ,אנא תעקבו בפייסבוק של
מרכז דיין ובאתר של מרכז דיין  .כמו כן גם באתר אוניברסיטת תל אביב/
ספריות.
בכל שאלה או התלבטות ,אנא פנו אלינו.
צוות ספריית מרכז דיין

