
סביבת העבודה של 
הספרייה

המכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל
18.10.22יום קליטה 

ג  "ל תשפ"שנה

שרון סופר

1



אתר הספרייה

:הגישה לאתר הספרייה•

:ספרייה< קישורים < סטודנטים < אתר המכללה 

https://w3.braude.ac.il/students/library/service/

2

https://w3.braude.ac.il/students/library/service/


ספרים מודפסים וספרים אלקטרוניים

ניתן לאתר ספרים  , באמצעות קטלוג הספרייה, באתר הספרייה•
:  מודפסים וספרים אלקטרוניים

http://braude.exlibris.co.il/F/?&pds_handle=GUEST

.ספרים אלקטרוניים150,000-לספרייה יש כ•

.מרבית ספרי הלימוד הם בפורמט מודפס•
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http://braude.exlibris.co.il/F/?&pds_handle=GUEST


השאלת ספרים

.ניתן להזמין ספרים מושאלים. ימים7-השאלת ספר היא ל•

.הספרייה אינה משאילה ספר מראש לסמסטר שלם•

שם ניתן לשאול ספרים  , קיים אוסף השאלה מתמדת במכלול•
.  מסוימים לסמסטר בעלות סמלית

הארכת תאריך החזרת הספר נעשית באופן אוטומטי יום לפני תאריך•

.  כל עוד אין הזמנות לספר, ההחזרה המקורי
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השאלת ספרים

".  כרטיס הקורא"עליכם לעקוב אחרי הארכת תאריך החזרת הספר ב•

:הגישה הישירה אליו היא
מאתר הספרייה. 1
.או מהסרגל העליון של דף הבית של המכללה. 2

.או מהקישורים השימושיים בהמשך דף הבית של המכללה. 3

.  שם המשתמש הוא התחילית של כתובת הדואר האלקטרוני שלכם•
אם כתובת הדואר  : דוגמה)יש להזין את שם המשתמש בלבד 

.(israelאז שם המשתמש יהיהisrael@e.braude.ac.ilהאלקטרוני היא 
.והסיסמה היא הסיסמה לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם
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המשך-השאלת ספרים 
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המשך-השאלת ספרים 
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המשך-השאלת ספרים 

6-במקרה שסטודנט מעוניין לשאול ספר מעבר ל. חודשים6מקסימום זמן ההשאלה הוא •
.עליו להגיע לספרייה ולשאול אותו מחדש, חודשים

.עליכם לעדכנה בדלפק ההשאלה בספרייה, כאשר משנים כתובת מייל•
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איתור ספרים על המדפים
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בוידאוהרצאות 
הנגיש  בוידאובאתר הספרייה קיים אוסף דיגיטלי של הרצאות •

לצפייה בהרצאות הוידאו  . לצפייה בתחומי המכללה ומחוצה לה
מחוץ למכללה יש להזדהות עם שם משתמש וסיסמה המשמשים  

.גם לכניסה לרשת המחשבים במכללה

,  נושא ההרצאה, חיפוש הרצאת וידאו נעשה לפי שם ההרצאה•
.'וכוהמרצה 

.  Microsoftשל Streamההרצאות המצולמות נגישות בפלטפורמת •
.פלטפורמה זו נגישה לצפייה גם בניידים
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המשך-בוידאוהרצאות 
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המשך-בוידאוהרצאות 
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המשך-בוידאוהרצאות 
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המשך-בוידאוהרצאות 
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חומרי לימוד לפי קורסים

'  לפי מס" בפרימו"וניתן לחפש את ספרות הקורסים בקטלוג הספרייה •
.  קורס
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המשך-חומרי לימוד לפי קורסים 
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המשך-חומרי לימוד לפי קורסים 
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המשך-חומרי לימוד לפי קורסים 
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חדר לימוד קבוצתי
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קשר אל הספרייה

אנא פנו  ( הזמנות ועוד, הארכת השאלה, יעץ)בכל דבר ועניין •
צוות הספרייהבאמצעות הדואר האלקטרוני אל

04-9901952, 04-9901967אפשר ליצור קשר גם בטלפונים •

.053-9259539: בטלפוןווטסאפאו באמצעות 
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https://w3.braude.ac.il/students/library/staff/?official_cat=142&search_param=


!צוות הספרייה מאחל לכם שנת לימודים מוצלחת ומהנה
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