
הכירו את

המידע מאגרי 
.הספרייהלאתר המקושרים 



?מהו מאגר מידע
מאגר מידע הוא ריכוז של מידע בתחום 

.  מסוים המאוחסן בזיכרון המחשב
הוא מרשם האוכלוסין : דוגמאות

המכיל נתונים על כל תושביה מידעמאגר
קטלוג של ספרייה  . ואזרחיה של המדינה

המכיל את רשימת  מידעהוא מאגר
ומאפשר  , בספרייההפריטים הנמצאים 

.איתור כל פריט



מאגרי מידע  נציג לפניכם 
אחדים המקושרים לאתר 

עיתונות יהודית  : הספרייה
, מפתח חיפה, היסטורית

.כותר ספרי עיון ועוד



ה"לידתחילה היכנסו לאתר ספריית 

https://leyada.library.org.il/

https://leyada.library.org.il/


".מאגרי מידע":נבחר את התפריט
.'וכוספרות עברית , עיתונות וכתבי עת: י נושאים"מאגרי המידע מחולקים עפ



:  ניכנס אל הקבוצה הראשונה של מאגרי המידע

".ספריות וארכיונים לאומיים, קטלוגים מקוונים"
.  בתוכה כלולים תשעה מאגרי מידע



נתחיל את החיפוש 

באתר הספרייה הלאומית של ישראל



זהו אתר הספרייה הלאומית

https://www.nli.org.il/he



כדי לסנן את נתוני החיפוש נבחר

"חיפוש מתקדם"



מומלץ מאוד לבקר באתר : לגולשים תושבי ירושלים

. "קטלוג הספריות העירוניות בירושלים"

.כך תקבלו מידע על הימצאות הספר בקרבת מקום מגוריכם



ניכנס כעת לקבוצת מאגרי המידע

"עיתונות וכתבי עת"



:מומלץ מאוד להכיר את האתר

". עיתונות יהודית היסטורית"
.אפשרויות החיפוש זהות לאלו הקיימות באתר הספרייה הלאומית



ניכנס כעת אל מאגר המידע

"  מפתח חיפה למאמרים מכתבי עת"



.כאןנמצא "מפתח חיפה"המדריך המעודכן של 

https://leyada.library.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94/740-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


":  מפתח חיפה"גישה מהבית אל 
דף הביתניכנס אל 

חדשות הספרייהאלכ"ואח



".עיתונות יומית ואקטואליה": דוגמה נוספת
: כמו, זהו מאגר מידע המכיל קישורים לעיתוני היום

.ועוד" ישראל היום", "ידיעות אחרונות", "הארץ"



?"ספרי עיון-כותר "היכן נמצא את 
: ניכנס אל קבוצת מאגרי המידע

".מאמרים וספרים בתחומים מגוונים"



,"ספרי עיון-כותר "בוחרים את 
. ח"מאגר המידע המקוון של מט



ומלאו פרטים  " הזדהות משרד החינוך"לחצו על 
.כך תוכלו לצפות בטקסט המלא. אישיים



בחרנו לציין גם את מאגר המידע 

" ארכיון הסרטים הישראלי"
.ארץ ישראלהמגוללים את סיפור , אוספי קולנועאשר שמורים בתוכו מאות 

 ".קולנוע"לשם כך נבחר את קבוצת מאגרי המידע 



".ארכיון הסרטים הישראלי"ניכנס אל 



מתוך ארכיון הסרטים הישראלי תוכלו לבחור למשל את 

.ולחזור בזמן אל ישראל של פעם" המבט ההיסטורי"



.נשמח לסייע בכל עת

ה"לידצוות ספריית 

אילנה ומירב, נטלי

library.leyada@gmail.com


