
היכרות עם  

ספריית המכון

וחיפוש מקורות  

מידע

ץ  ר 2מ 0 2 3



בתוכנית

הכרות קצרה עם הספרייה •

שירותים לסטודנט•

חיפוש ושימוש בקטלוג•

מקורות מידע נוספים•

הערכת מידע•

סיור בספרייה•



קצת על הספרייה

מרכז  -ספרייה לימודית ומחקרית
וסגל   מידע ומשאבים לסטודנט
אך גם , המחקרי של המכון והחוג

ארכאולוגיה  וחוקר לחובב
.עצמאי

פועלת בשיתוף פעולה עם ספריות  
(.חליפין)דומות בעולם 

חלק ממערך הספריות של  
.האוניברסיטה



התמצאות בספרייה

תחומים גיאוגרפים

נושאי חתך

זיהוי אתרים קבוע
דוחות חפירה של ישראל וירדן1350

דוחות חפירה של ירושלים1335

האנציקלופדיה לחפירות6310



שירותים הניתנים בספרייה

!ועוד

סורק/מכונת צילום•

עזרה טכנלוגית•

חדר למידה בהזמנה•

,אוסף הספרייה

ספרי קורסים•

סריקות מאוסף הספרייה•

,דלפק היעץ

איתור חומרים•

בניית ביבליוגרפיה•

התמצאות במאגרי מידע•

https://outlook.office365.com/owa/calendar/LibraryStudyRoom@tauex.onmicrosoft.com/bookings/


א"דעת
קטלוג ספריות  

א"אוניברסיטת ת

ולא לשכוח להגדיר גישה מרחוק

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TAU&sortby=rank&lang=iw_IL
https://libraries.tau.ac.il/remote-access-h


חיפוש מידע

•Proquest

•Ebsco

•Jstor

•Internet Archive

•GoogleScholar

מאגרי מידע במינוי הספרייה המרכזית•

*קטלוג מאמרים בעברית-מפתחיפה•

2/1/20XX

https://www.proquest.com/advanced
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&groupid=main&defaultdb=hmh&authtype=ip,uid&custid=s7347354
https://www.jstor.org/
https://archive.org/
https://scholar.google.co.il/
https://libraries.tau.ac.il/databases
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=IHP&lang=iw_IL


חיפוש מידע
המהדורה הארכאולוגית

קטלוג רשות העתיקותם"חרסי•

הסקר הארכיאולוגי של ישראל  •

אוצרות המדינה•

קטלוג מאמרים במדעי -י"רמב•

*היהדות ובארץ ישראל

2/1/20XX

https://il-antiquities-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972IAA_V1
http://survey.antiquities.org.il/#/
https://www.antiquities.org.il/t/
https://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?vid=NLI_Rambi&sortby=rank&lang=iw_IL&_ga=2.27311615.2133618151.1614676024-512257832.1604310326&_gl=1*1y62f6d*_ga*NTEyMjU3ODMyLjE2MDQzMTAzMjY.*_ga_8P5PPG5E6Z*MTYxNDc1ODQ4NS42Ny4xLjE2MTQ3NTkxNTAuMjU.


מאגרי מידע מחולקים על פי נושאים-

ריכוז כתבי עת בגישה חופשית-

ריכוז מאגרי ספרים בגישה חופשית-

כלים נוספים לשימוש סטודנטים-

אתר הספרייה

https://www.libarc.sites.tau.ac.il/?lang=he


הערכת מידע

ות/הן המחבר/מי•

(הוצאה לאור/כתב עת)היכן פורסם •

מה ערכו של הפרסום הנדון•

:נקודות למחשבה

•Citation indexו-Impact factor

סמכות•

דיוק ואמינות•

אובייקטיביות•

עדכניות•



אינטליגנציה  
מלאכותית  

?בשירות האקדמיה

•ChatGPT
,  ייצור הטקסט מתרחש מילה אחרי מילה

כשהתוכנה בוחרת את המילה שהכי 
סבירה שתעקוב אחרי המילה הנוכחית 

.  בקונטקסט המסוים
עובדות לא רלוונטיות לו•
אין הבחנה בין עיקר וטפל•
ההטיה מובנית בטקסט שנכתב•
חברה מסחרית עומדת מאחוריו•

•Keenious

https://keenious.com/explore






לסיכום

הספרניות והספרנים  , הספרייה
אל תהססו  -כאן כדי לעזור לכם

☺לפנות אלינו 

03-640-9023

libarc@tauex.tau.ac.il

224גילמן 
אוניברסיטת תל אביב



!חשוב לדעת
ואופיסחלונות

חינם  
לסטודנטים

https://computing.tau.ac.il/helpdesk/operating-systems/windows/win10-for-students
https://computing.tau.ac.il/helpdesk/operating-systems/windows/office-for-students
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