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JSTOR 
 

 עת אקדמיים בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והמדעים המדויקים.-מאגר ארכיוני של כתבי

כתבי עת בטקסט מלא מראשית הופעתם ועד לשנים האחרונות (לא עדכון שוטף),   1000-מכיל למעלה מ
ממשלתיים, תמונות בנוסף לכנסים, סקירות ספרים ומקורות ראשוניים כגון: כתבי יד, תכתובות, מסמכים  

 ועוד. 

 (JSTOR)  -בנושאי יהדות    תעכתבי    -ריט מאגרי מידע  כניסה ישירה למאגר מאתר הספרייה באמצעות תפ
Jewish Studies או ישירות :discipline=43693406http://www.jstor.org/action/showJournals? 

 Basic Search –חיפוש בסיסי  
החיפוש  שדות  בכל  מפתח  מילות  לפי  פרסומים  לאיתור  למאגר,  בכניסה  החיפוש  בתיבת    השתמשו 

   AND, OR, NOTברשומה.  ניתן לבצע הצלבה בין מילות המפתח באמצעות האופרטורים הבוליאניים: 

 Hebrew letters  לדוגמא:

 מימין לתיבה לביצוע החיפוש.   Searchהקישו על 

 תוצאות החיפוש

 –את תוצאות החיפוש ניתן לקבל מסודרות עפ"י הרלוונטיות או שנת ההופעה, עם הקישור לטקסט מלא  
   .אליו גישה [במידה ואין צלמית משמאל לכותר] אם יש

 יש גישה רק לציטטה     ישנן תוצאות באתר חיצוני 

 

http://www.jstor.org/action/showJournals?discipline=43693406
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 מתחת לפרטי המאמר יופיעו הקישורים הבאים: 

• Page Scan  -    בפורמט סרוק  כפי   .   HTML מאמר  המאמר  של  מלא  לטקסט  כניסה  מאפשר 
 שמירה. /שנסרק מתוך המקור לצורך הדפסה/משלוח בדוא"ל

• Article PDF -   בפורמט מאמרPDF . יש לאשר את תנאי הצגתPDF .בפעם הראשונה שנכנסים 
• Article Summary - .כניסה לתקציר המאמר 

Citation Tool 

 משמאל לכל פריט.   √לבחירת פרסומים מתוך התוצאות סמנו  -

 Save הקישו על לשמירת התוצאות  -

 Email למשלוח התוצאות באמצעות דוא"ל, הקישו על  -

 Export להדפסת התוצאות הקישו על   -

ה  במסך  (לידיעתכם:  זה  לשירות  להירשם  יש  לקבלת My JSTORבא  וסיסמא,  באמצעות שם משתמש   (
 של החיפושים, שמירת תוצאות נבחרות ועוד.  ההיסטוריהכגון: שמירת  ייחודייםשירותים 

:  תוצאות שיש לנו גישה אליהםלהציג מעל התוצאות  בחרומלא,  טקסט שיש להםתוצאות רק  לקבלת

 

 

 Search Advanced – מתקדםחיפוש 
 מאפשר להצליב בין מספר מילות מפתח או ביטויים וכן, להצליב בין שדות חיפוש שונים.

 Advanced Search  באפשרות, ובחרו  בראש המסך SEARCH חיפוש מתקדם הקישו על  למסך עברלמ

 

 :באמצעות האופרטורים הבוליאניים ניתן לבצע הצלבה בין מילות המפתח באותה תיבת חיפוש -

 AND, OR, NOT 
   .רכאותי במלקבלת מונח המורכב ממספר מילים לפי סדר הופעתן, השתמשו  -

 " "Hebrew letters: לדוגמא

 *Bible הבסיס לקבלת נגזרות שונות. לדוגמא:ניתן להצמיד כוכבית (*) אחרי מילת  -

 .ועוד  Bible, Biblical, Biblioיניב תוצאות בהן יופיעו המילים:  

 Item Title ניתן להגביל את מילות המפתח לשדה החיפוש הרצוי. לדוגמא:  -
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 . זמנית ניתן להצליב בין מספר שדות בו  -

פי סוג פרסום, טווח שנים, שפה ותחום כתבי ל  NARROW BY  קבוע את ההגבלות הרצויות בחלקניתן ל  -
 העת או לפי שם כתב עת ידוע מראש. 

המלא יש   טובטקס  Hebrew letters    המיליםצירוף  בכותרתם יש את  שלדוגמא: איתור מאמרים באנגלית  
 *biblנגזרות של המילה 

 

 
 

  Citation Locator – חיפוש ציטוטים

 חלקי הידוע מראש.  ביבליוגרפי חיפוש זה מאפשר לאתר מאמרים עפ"י מידע 

 .Citation Locator  , ובחרו באפשרותבראש המסך  SEARCH חיפוש מתקדם הקישו על  למסך עברלמ

 

: חלק מתוך שם מאמר, שם מחבר, שם כתב העת, מספר      ת המידע הידוע לכם בתיבות החיפושהקלידו א
ISSN.כרך, חוברת, שנה ועוד , 
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ילות המפתח בשדות הקלידו את מ  ,Hebrew Studiesבכתב העת    אברבךלדוגמא: איתור מאמר שכתב  
  .החיפוש הרצויים

 לביצוע החיפוש.  Searchהקישו על  

 

  Browse – אפשרויות דפדוף

בתוכן   של דפדוף  א"ב  סדר  לפי  המסודרים  המאגר,  של  האלקטרוניים  העת  כתבי  אוסף  של  העניינים 
 שמות המו"לים. / שמות כתבי עת / תחומים

 שם המו"ל ידוע מראש.  / שם כתב העת / הדפדוף בסדר א"ב יעיל כאשר התחום

 בראש המסך.   Browse  מעבר לדפדוף הקישו עלל

 

 בחרו באחת מהאפשרויות הבאות: 

• by Subject -  שנבחרכתבי העת בתחום רשימת  דפדוף בקטגוריות הנושאים של המאגר, מפנה ל 
• by Title -  דפדוף בסדר א"ב המסודר לפי שמות כתבי העת במאגר 
• By Publisher  - ים של כתבי העת במאגר ל" דפדוף בסדר א"ב של המו 
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 לדוגמא:  
 Alephובכתב העת   Jewish Studiesבנושא    Area Studies  בקטגורייתדפדוף 

 

 מימין לשם כתב העת מופיע פירוט גישה לטקסט המלא לפי טווח שנים.

 

 y JSTORM  – יצירת פרופיל משתמש

שמירת  נבחרות,  תוצאות  שמירת  כגון:  ייחודיים  שירותים  לקבלת  וסיסמא  משתמש  שם  עם  הרשמה 
ועוד. החיפושים  של  על  ההיסטוריה  להקיש  יש  תקפה,   My JSTOR  להרשמה  דוא"ל  כתובת  ולהקליד 

 בצירוף שם משתמש וסיסמא.

 

  


