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 JSTOR כתבי עת בעבריתפרויקט? 
 

 ?מה זה



JSTOR  (Journal Storage )כתבי עת אקדמיים   40 -כ, בין היתר, היא ספריה דיגיטלית הכוללת

 .  בטקסט מלא בעברית

 
 :כתבי עת לדוגמא

 
  
  

 

What is JSTOR? 
JSTOR ?מה זה? 



 :JSTOR -השימוש ב

 ?כיצד מחפשים



 חיפוש בסיסי

 JSTORהחיפוש הבסיסי מופיע בעמוד הראשי של  

 וכן בצד ימין למעלה של כל עמוד אחר באתר
 



 נסו את הטיפים שלהלן לחיפוש בסיסי יעיל: 
 מדוייקיםכדי לחפש ביטויים )""(  במרכאותהשתמשו  : 

"משל המערה" 

"קשב וריכוז" 

 

השתמשו באופרטורים בוליאניים :AND (וגם) ,OR (או) ,NOT (ולא )  לצמצום
 .  החיפוש או מיקודו

 אחיםAND  המילים 2יימצאו טקסטים בהן מופיעות  –הורים 

"הפרעות שפה "OR "יימצאו טקסטים בהם מופיעים אחד  -" ליקויי שפה
 .  מהביטויים

 אחיםNOT  בלבד" אחים"טקסטים בהם מופיעה המילה  ייימצאו -הורים. 

 

השתמשו בקיצורים הבאים כדי לחפש כותרים או מחברים במהירות: 

ti" :לחיפוש בכותרות מאמרים –" ספר דברים. 

au" :על פי שם המחברלחיפוש  –" מנחם בן ששון. 

 

 

 

 טיפים לחיפוש בסיסי



 

 חיפוש בסיסי



 חיפוש מתקדם(Advanced Search ) במיוחד  שימושי
החיפוש לנושאים או לתכנים למקד את כאשר רוצים 

 .  ספציפיים
הוסיפו שורות חיפוש נוספות כדי לבנות שאילתא מורכבת . 

 בחצים שמימין לחלונית החיפוש כדי להגביל את  השתמשו
תקציר או לכיתוב של  , כותר, מילת החיפוש למחבר

 .גרף/תמונה

 באופציית השתמשו "Narrow by "  כדי להגביל את החיפוש
 .  שנה או לפי שם כתב העתלפי 

 ברשימת התחומים שבתחתית העמוד היעזרו("Narrow by 
Discipline" )כדי למקד את החיפוש לתחום מסויים  . 

 

 

 

 טיפים לחיפוש מתקדם



 מסך התוצאות



 ולסידורןבעמוד התוצאות מגוון אפשרויות למיון התוצאות  : 

 פי רלוונטיות או לסדרן  -למיין את התוצאות עלבאפשרותכם

 (.Oldest)או מהישן לחדש ( Newest)מהחדש לישן 

 להגיע אל הטקסט המלא של המאמר ממסך התוצאותתוכלו: 

 על כותר המאמר כדי לקרוא אותו ישירות בטקסט  הקליקו

 .מלא

 בחרו"Download PDF"  כדי לקרוא את המאמר בגרסתPDF  

בהקלקה על השורה בה אתם מאשרים את  מותנה ) אותוולשמור 

 (.JSTOR -תנאי השימוש ב

 

 

 מסך התוצאות



בעמוד הצפייה בתוצאה תוכלו: 

 

 להוריד את המאמר( כקובץPDF)  ,  לשמור אותו וכן לשמור או
באמצעות ארגז הכלים   –לייצא את מראה המקום של המאמר 

(Tools.) 

 

 לקרוא את תקציר המאמר(abstract )  וכן את רשימת המקורות

 .Summaryשבמאמר באמצעות הקלקה על הלשונית 

 

 בצדו הימני של המסך -לתכנים נוספים רלוונטייםלמצוא קישורים  . 

 

 

 עמוד הצפייה בתוצאה



 עמוד הצפייה בתוצאה



 
 efrata.ac.il -ganor@emuna:לעזרה בכל עת צרו עמנו קשר

 

 אתר הספריהבקרו אותנו ב

 

 פייסבוקאו ב

 

 

 

 !בהצלחה
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