רמב"י – רשימת מאמרים במדעי היהדות )(RAMBI

התחברות למדריך באנגלית

רמב"י – רשימת מאמרים במדעי היהדות :הינו מפתח סלקטיבי של מאמרים בתחומי מדעי היהדות,
לימודי ארץ-ישראל ומדינת ישראל.
המאגר המקוון מכיל חומר משנת  1966ואילך ,עם השלמות משנים קודמות ומתעדכן בכל יום.
המאמרים לקוחים מכתבי-עת מדעיים ,מספרי יובל וזכרון ומאסופות מחקרים בעברית ובשפות לועזיות שונות.
לעיתים קיים קישור לטקסט המלא של המאמרים.

כניסה ישירה למאגר מאתר הספריות היא באמצעות התפריט בצד ימין.
הקישו על משאבים אלקטרוניים.
בחרו במאגרי מידע.
הקישו על האות  ,Rובחרו ב.RAMBI- Index of Articles on Jewish Studies (JNUL) :
הזדהו באמצעות .Athens

אפשרות נוספת לכניסה למאגר:
הקישו על קטלוגים
תחת הכותרת מפתחות למאמרים בחרו ב :רמב"י  -רשימת מאמרים במדעי היהדות ).(RAMBI

חיפוש בסיסי – Basic Search
לחיפוש לפי נושא יש לפנות לתיבת אפשרויות חיפוש ולבחור באפשרות :נושא מתחיל...
הקלידו את הנושא בתיבת הקלד מילה או מילים.
לדוגמה :לבנון.
הקישו על חפש לביצוע החיפוש.

מתקבל הנושא ונושאים אחרים בסדר א"ב.
הקישו על הנושא הרצוי מתוך רשימת הנושאים המוצגים.
לדוגמה כאן :לבנון :הסכסוך הערבי-ישראלי.

תוצאות החיפוש:
תוצאות החיפוש מסודרות בעמודות לפי:
מחבר – שם מחבר המאמר
כותר – שם המאמר
בתוך – שם המקור בו פורסם המאמר )שם כתב העת או הקובץ(
שנה – שנת פרסום המאמר
 – Textקישור לטקסט מלא )אם יש(

-

לבחירת פריטים מתוך התוצאות ,סמנו √ בתיבת הסימון שמשמאל לכל פריט.

-

לקבלת רשימת הפרסומים הנבחרים הקישו על הקישור מדף אלקטרוני בראש המסך מימין.

-

לקבלת הקישור לטקסט מלא של מאמר )אם יש( ,הקישו על מספר המאמר.
לדוגמה :מאמר מספר  :2אילנד ,גיורא" ,מלחמת לבנון השלישית :המטרה – לבנון".

הקישו בשורת טקסט מלא על קישור לטקסט מלא )תיתכן הגבלה לבעלי מנוי בלבד(.
לתשומת לבכם :הגישה לטקסט מלא מותנית במנוי האוניברסיטה על כתב-העת במתכונתו האלקטרונית.

את המאמר ניתן להדפיס ,לשמור ,או לשלוח אל כתובת הדוא"ל.

כשאין למאמר קישור לטקסט מלא ,והמאמר הוא מתוך כתב עת ולא מתוך ספר ,יש לבדוק באמצעות
הקטלוג המאוחד לכתבי-עת ) ,(ULSהיכן נמצא כתב העת בספריות בארץ.
לקישור לקטלוג המאוחד לכתבי-עת הקישו על מספר המאמר.
לדוגמה :מאמר מספר  :6מגן ,ארז" ,ההשלכות של נסיגת צה"ל מדרום לבנון על יישובי קו העימות".

הקישו בשורת קישור  ULSעל פרטי העתון בקטלוג המאוחד לכתבי-עת.

הקישו על  Bar Ilan U. BARלכניסה לקטלוג באוניברסיטת בר-אילן.

הקישו על היכן בספריות /האם מושאל לקבלת מיקום כתב-העת בספריות בקמפוס.

חיפוש לפי מלים:
השתמשו בחיפוש זה לאיתור מאמרים ,בהם מופיעים הביטוי או צירוף המילים המבוקש בכל שדה ברשומה.
מומלץ להשתמש בחיפוש לפי מלים ,כאשר התחום המבוקש לא אותר בחיפוש לפי נושא.
-

הגבילו את מילות החיפוש לשדה מלים בתיבת אפשרויות חיפוש.

-

הקלידו את מילות החיפוש בתיבת הקלד מילה או מילים.
לדוגמה :גבולות הארץ.

-

הקישו על חפש לביצוע החיפוש.

במסך התוצאות מוצגות הפניות למאמרים רלוונטיים.
בחרו במאמר הרצוי והקישו על מספרו לקבלת פרטים נוספים.
לדוגמה :מאמר מספר .4

בין הנושאים שניתנו למאמר נמצאת ההגדרה המקצועית שנתן המאגר לנושא.
לדוגמה כאן :ארץ ישראל :גבולות.
הקישו על הנושא הרצוי לקבלת מאמרים נוספים העוסקים בנושא.

חיפוש באנגלית ושפות זרות
למעבר לחיפוש מאמרים באנגלית ושפות זרות ,הקישו על  Englishבסרגל העליון במסך החיפוש.

חיפוש מתקדם – Advanced Search
השתמשו בחיפוש מתקדם לבניית חיפוש הכולל הצלבה בין כמה מילות מפתח או ביטויים ,וכן הצלבה בין
שדות חיפוש שונים.
למעבר למסך חיפוש מתקדם ,הקישו על חיפוש מתקדם או על  Advancedבראש המסך.
הקלידו את מילות החיפוש בתיבת הקלד מילה או צירוף מילים ,ובחרו בשדה החיפוש הרצוי.
לדוגמא :הגדה של פסח בשדה נושא ,וגם אמנות בשדה נושא.
-

ניתן לבחור באפשרות מילים סמוכות ,להגבלת תוצאות החיפוש למונח המורכב ממספר מילים
בצמידות.
לדוגמה :הגדה של פסח.

-

הקישו על חפש לביצוע החיפוש.

לידיעתכם :ניתן להשתמש באופרטורים בוליאניים לחיבור בין מילות המפתח לשם הרחבה ומיקוד החיפוש:
 – ORאו :להרחבת תוצאות החיפוש  -התוצאות יכילו לפחות נושא אחד מתוך הנושאים ,או את כולם.
טוב לחיבור בין מילים נרדפות או נושאים קרובים.
לדוגמה :אמנות או ציור ידלה פרסומים בהם מופיע הנושא אמנות ,פרסומים בהם מופיע הנושא ציור ,וכן
פרסומים בהם מופיעים שני הנושאים ביחד.
 – ANDוגם :לצמצום תוצאות החיפוש  -התוצאות יכילו בהכרח את כל המונחים ביחד.
טוב להצלבה בין נושאים שונים.
לדוגמה :הגדה של פסח וגם אמנות ידלה פרסומים בהם מופיע הנושא הגדה של פסח
וכן הנושא אמנות ביחד.
 – NOTולא :מצמצם את תוצאות החיפוש  -התוצאות יכילו את המונח הראשון ולא את השני.
טוב לסילוק מונח לא רצוי מראש.
לדוגמה :כתבי יד ולא דפוס ידלה פרסומים בהם מופיע הנושא כתבי יד בלי הנושא דפוס.
בנוסף ,ניתן להוסיף כוכבית לסוף מילת הבסיס לחיפוש לפי קטעי מילים.
לדוגמה :ציור* ידלה פרסומים בהם מופיעים המונחים ציור ,ציורי ,ציורים ועוד.

