
 

 

 שלום לסגל החוקרות והחוקרים,

  ליקטנו במידעון מספר נושאים חשובים שתמצאו בהם עניין ותועלת.

 כדאי לגלול עד סוף המידעון.

 נשמח לשמוע הערות והארות.

 ימים של בריאות,

 .נעמי וצוות הספרייה

 

 : תכני המידעון

  Nomad  LibKey תוסף - המלא לטקסט הגישה את מייעלים 

 לקורס ספרייה חומרי מערכת 

 בסילבוס סרטונים שילוב 

 אלקטרוניים ספרים בעזרת קורסים רענון 

 Access Open- ב פרסום 

  

 ולחוקרים לחוקרות השירותים עשרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LibKey Nomadתוסף  –מייעלים את הגישה לטקסט המלא 

  גישה לטקסט המלא מכל מקום. שירות חדש שמציעה הספרייה מאפשר

ניתנת גישה מהירה ופשוטה לתכנים הדיגיטליים  LibKey Nomadבעזרת התוסף 

 שהספרייה מנוייה עליהם, ללא תלות במיקום או באופן איתור המידע.

או  ,אם אין לספרייה מינוי, התוסף יבדוק אם יש גרסאות בגישה חופשית לתוכן המבוקש

   ספרייתית.-יאפשר לכם להזמין את הפריט דרך שירות השאלה בין

 

 באופן הבא:ההתקנה מתבצעת 

 ,בו רוצים להתקין את התוסףשפותחים את הדפדפן 

 /https://thirdiron.com/downloadnomad נכנסים לאתר:

תו נכנסתם לאתר, לוחצים על כפתור ההתקנה )הוספה יוחרים באייקון של הדפדפן שאב

 ,לדפדפן(

 ומוכנים לעבודה. ,בוחרים את ספריית אוניברסיטת חיפה מהרשימה

 .הבא בקישור להורדת התוסף, מדריכים וסרטון קישורים נוספים 
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 ספרייה לקורסמערכת חומרי 

תשפ"א הספרייה רכשה מערכת חדשה לניהול רשימות קריאה ת הלימודים בתחילת שנ

של כל הקורסים,  Moodle המשולבת כרכיב ב ,לקורסים. המערכת "חומרי ספרייה לקורס"

 .תחליף את מערכת ה"שמורים לקורס" של הספרייה

ואנו שמחים לעדכן שהעבודה  ,במהלך סמסטר א' נערך פיילוט במספר מצומצם של קורסים

לקראת סמסטר ב' השימוש במערכת יורחב לכלל הקורסים  במערכת נוחה וקלה.

 .באוניברסיטה

מערכת ה"שמורים לקורס" תיסגר בתחילת סמסטר ב'. כל החומרים הועברו למערכת 

בעזרת המערכת ניתן יהיה לנהל את חומרי הקורס בקלות,  החדשה ונגישים עבורכם.

לסטודנטים  צים, מאמרים וסרטונים מהמחשב האישי, מהספרייה או מהרשת.להוסיף קב

 .תתאפשר גישה נוחה לכל חומרי הקורס

, הספרייה תמשיך לטפל בסילבוסים, באיתור וסריקה של מאמרים ופרקים, שיוך לכך נוסף

 .הבא בקישור סרטון קצר סרטים ושילובם בתוך המערכת, תוך שמירה על זכויות יוצרים.

 

פנייה. תוכלו לפנות אלינו לכתובת יה לקורס יסייע בכל יצוות מערכת חומרי ספר

 dana@univ.haifa.ac.il  :הדוא"ל
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 שילוב סרטונים בסילבוס

 של  לאחרונה הרחיבה הספרייה את המינוי לאוספי הסרטונים

 .Journal of Visualized Experiments –JOVE    

 JOVE העובר ביקורת עמיתים ומפרסם פרוטוקולים מדעיים בפורמט עת מדעי -הוא כתב

הפורמט הייחודי מאפשר לתאר ולהמחיש פרוצדורות של מחקר וניסוי שלעיתים יהיה מורכב  וידאו.

 .להסביר אותן בכתב

כחלק מהשירות שנותן הספק, תוכלו להעביר לספרייה סילבוסים באנגלית כדי לשלב בהם את 

התוצאה  את הסילבוס ויציעו תכנים מתאימים. ימפו עבורכם ל החברהאנשי התוכן ש הסרטונים.

לחצו על שם  הבא בקישור ס.תהיה רשימת השמעה הכוללת את כל הסרטים שמתאימים לסילבו

 .ים הכלולים במינויהאוסף כדי להתרשם מהתכנ

 

   Academic Video Online -AVONמאגר -להזכירכם, לספרייה מינוי למאגר סרטים חשוב נוסף 

סרטים בתחומי ידע רבים המותאמים ללמידה מרחוק. תוכלו להטמיע ולשתף  66,000במאגר יותר מ 

 ליצור רשימות תכנים מותאמת אישית ועוד.  ,Moodle קטעי סרטונים במערכת

 .הבא בקישור ע נוסףמיד

 

עת -תחום כתבי ראשויסמן, -בשאלות אפשר לפנות לנטע סטרלסקי

  nwaisman@univ.haifa.ac.il :בדוא"ל
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 רענון קורסים בעזרת ספרים אלקטרוניים

  פרופ' דפנה רבן, הראש האקדמי של הספרייה - ית אישיתומזו

יתה לי "הצתה מאוחרת" בכל הנוגע לאוסף הספרים האלקטרוניים יה אתחיל בגילוי נאות:

כשעלו באופן אקראי בחיפושי מידע, אך  ,אמנם השתמשתי בספרים אלקטרוניים פה ושם  בספרייה.

כמו כולם גם   מאתנו יש העדפות והרגלי צריכת מידע שונים. ל אחדלכ לא כיוונתי אליהם ספציפית.

שירותים אלה   אני צרכנית נאמנה של גוגל, גוגל סקולר, גוגל בוקס ולעיתים מיקרוסופט אקדמיק.

החוויה של   שחלקו ענייני ואיכותי וחלקו פחות. ,חושפים אותנו לשפע אינסופי של מקורות מידע

זה  eat-can-you-all ידוע שאם סועדים במזנון נה תמיד יעילה.התמודדות עם "שפע אינסופי" אי

עלתה בי תחושה שגם חשיפה למזנון אינסופי של מידע לא מוסיפה לי יעילות  מתכון לעלייה במשקל.

כשהתיישבתי לעדכן את אחד הקורסים שאני מלמדת, חיפשתי דרך למקד  בהכנת חומרים להוראה.

 . ולייעל את החיפוש שלי

 

סיון לשחזר את חוויית הסיור ליד המדפים הרלוונטיים והעלעול בספרים ילאתר הספרייה בננכנסתי 

ואין אפשרות לסייר פיזית, סיירתי באוסף הספרים  ,מאחר שאלה ימי קורונה וסגר שנראים מעניינים.

יה ימדובר בספרים שסיור פיזי בספר  ונפתח בפני עולם ומלואו של ידע איכותי ועדכני. ,האלקטרוניים

מכאן קצרה הדרך לאיתור ספרים עדכניים ואיכותיים בנושאים רלוונטיים להוראת הקורס   לא יחשוף.

ניתן ובקלות  ,, קל מאד לקבל עותק דיגיטלי של ספר שלם או של פרקים ספציפייםלכך נוסף שלי.

 .oodleM -בלהוסיף את החומרים לרשימות הקריאה ולמשאבי הקורס 

האלקטרוניים מאפשרים לנו גישה למגוון גדול של ספרים ללא צורך ברכישה של ספר אוספי הספרים 

הדיגיטלית הולך ומתממש. כל מה שצריך לעשות הוא מספר -יה הגלובליתיחזון הספר ספציפי.

 :פעולות פשוטות

 הספרייה של הבית לדף כניסה .1

 בחירה בלשונית "ספרים ועוד" מעל לחלונית החיפוש. 2

 הקלדת מילות החיפוש .3

 צמצום החיפוש לשנים המבוקשות. 4

 צמצום החיפוש לספרים אלקטרוניים. 5

 oodleM -בבחירת ספרים שלמים או פרקים מתוכם לשילוב . 6
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 Open Access-פרסום ב

שונים המאפשרים לכם לפרסם אצלם ללא תשלום או בתשלום מופחת.  הסכמים עם מו"לים לספרייה

השימוש בהם עולה, וכך גם כמות רבה,  מאמרים המתפרסמים בגישה חופשית זוכים לנראות

ת בפרסום בגישה פתוחה רשימת מו"לים המאפשרים הנחו מופיעה הבא בקישור  ם.הציטוטים מתוכ

ויסמן, ראש -בכל שאלה תוכלו לפנות לנטע סטרלסקי אוניברסיטת חיפה.ות וחוקרי לחוקר

 nwaisman@univ.haifa.ac.il עת בדוא"ל: -כתבי תחום

 

 

 

 שירותים שהספרייה יכולה לעשות בשבילכם 10 –חוקרות וחוקרים 

  הספרייה מסייעת ותומכת במגוון שירותים הנחוצים למחקר ולהוראה. עשרה שירותים חיוניים

 בקישור הבא
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