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 פדוף בקטלוג, חיפוש פשוט וחיפוש מתקדם. : דהארכיוני שלוש אפשרויות לאיתור החומר קיימות

 דפדוף בקטלוג
 

ולגבי מבנה  תוכנםמספק תמונה כללית לגבי וארכיוניות  תיקיםת דפדוף בקטלוג מאפשר דפדוף ברשימו
 ←תיקים  ←ארכיונים  ←מדורים  רמות הבאות:המסמכים בארכיון מסודרים בצורה היררכית ע"פ ה הארכיון.
 )אגרות ז'בוטינסקי בלבד( מסמכים

 

 :מתקבלת רשימה של מדורים בכניסה לדפדוף בקטלוג

 בוטינסקי ובני משפחתוארכיונים אישיים של זאב ז' -א 

 ארכיונים ואוספים של תנועת בית"ר -ב 

 ארכיונים ואוספים של ברית הציונים הרויזיוניסטים )הצה"ר( וההסתדרות הציונית החדשה )הצ"ח( -ג 

 ארכיונים של ארגונים ומוסדות של תנועת העבודה הלאומית -ד 

 , המפלגה הליברלית, הליכוד(גח"ל) ת תנועת החרות, גוש חרות ליברליםארכיונים של מוסדו -ה 

 ארכיונים של ועדים, ליגות, חומר משפטי -ח 

 בית"ר-ארכיונים ואוספים של משקי חרות -ט 

מאורעות, השואה,    ארכיונים ואוספים של הגדודים, ניל"י, ברית הבריונים, הגנה, אצ"ל, לח"י, חי"ל,  -כ 

 עליה ב'

 ות שקשורים בתנועה הלאומיתארכיונים ואוספים של ארגונים ומוסד -ל 

 ארכיונים ואוספים אישיים -פ 

 

 

 

 

 



  

 

 

  פותחת רשימת ארכיונים )חטיבות( השייכים לאותו מדור. יםמדוראחד הכניסה ל

 

 

  ".כרטיס פריטראו גם סעיף ". השייכים לותיקים הרשימת את תחת ארכיון פוה לחיצה על  שם

 

 



  

 

פרד בליווי איגרת רשומה בנקיימת סידרת תיקי איגרות. כל  (1מולו א)שסי בארכיונו האישי של זאב ז'בוטינסקי

  סריקת המכתב המקורי.טקסט מלא של האיגרת בעברית או תמצית וכן 

 חיפוש פשוט
 בסוג חומר אחד או יותר.   צירוף מיליםהחיפוש הפשוט מאפשר חיפוש לפי מילה או 

", או", "וגםלקשר בין המילים על ידי תנאים בוליאניים: ", ניתן צירוף מיליםהערך לחיפוש יכול להיות מילה או 

 ."ליד" ו"ולא"

 ."שימוש בתנאים בוליאנייםשימוש בתנאים הבוליאניים ראו סעיף "אופן הל

 

החיפוש הפשוט מאפשר חיפוש במספר סוגי חומר בו זמנית. יש לסמן סוג חומר אחד או יותר מתוך רשימת 

הסר " ולבטל את כל הסימונים בלחיצה על "סמן הכלגי החומר בלחיצה על "סוגי החומר. ניתן לבחור את כל סו

 ".הכל

 מתקדםחיפוש 
מתקדם ניתן לבצע חיפושים מורכבים המאפשרים חיתוכים לפי שדות שונים. חיפוש זה מתבצע על הבחיפוש 

תיקי ינסקי, הבאים:  תיקים, אגרות ז'בוטסוגי החומר ניתן להשתמש בחיפוש מתקדם בסוג חומר אחד בלבד. 

/סלילים, קלטות מאמרי ז'בוטינסקי, תצלומים, קלטות שמעחללים, ספרים, כתבי עת/עתונים, עבודות מחקר, 

 .וידאו/סרטים

 

חיפוש ערכי שדות ייחודיים. ניתן להכניס  יש סוג חומרלכל  מסך לחיפוש מתקדם.פותחת  לחיצה על סוג החומר

הערך לחיפוש יכול .   זכוכית מגדלת פתחת בלחיצה על ערכים הנבכתיבה חופשית או בבחירה מרשימת 

 ."ליד" ו"ולא", "או", "וגם, ניתן לקשר בין המילים על ידי תנאים בוליאניים: "צירוף מיליםלהיות מילה או 

 ."שימוש בתנאים בוליאנייםשימוש בתנאים הבוליאניים ראו סעיף "אופן הל

 

המופיע בצדו  "סימן שאלה"להסבר בלחיצה על  כניסהבשדה.  אות והסבר לשימושבחלק מן השדות ניתנו דוגמ

 . השמאלי של השדה 

 שימוש בתנאים בוליאניים
 ( כדי לבנות שאילתה מורכבת: וגם, או, ולא, ליד)ניתן להשתמש בתנאים הבוליאניים חיפוש  בכל

 מופיעים גם אצ"ל וגם לח"י.   םבה כל הפריטים צגווברשימת התוצאות י – אצ"ל וגם לח"י

 שניהם ביחד.  כל הרשומות בהן מופיע או אצ"ל  או לח"י או  התוצאות יוצגוברשימת  – אצ"ל אולח"י 

 אצ"ל בגולה  לא כוללכל הרשומות בהן מופיעה המילה אצ"ל  התוצאות יוצגוברשימת  – גולה ולאאצ"ל 

ת בהן מופיעים הצירופים "יצחק שמיר" או "שמיר כל הרשומו התוצאות יוצגוברשימת  – שמיר לידיצחק 

 לפי שמות אנשים. בחיפוש.  התנאי שימושי מאוד יצחק"

 לדוגמה: שאילתות בוליאניות מורכבותניתן לבנות 



  

 

 מבצעים וגםלח"י(  או)אצ"ל 

 פרסומים ולאגולה(  וגם)אצ"ל 

 שימוש בפונקציות לשוניות
 :  את החיפוש להרחיב או לצמצםיות בכדי בחיפוש המתקדם ניתן להשתמש בפונקציות לשונ

לדוגמה חיפוש לפי כולל הטיות המילה. המופיעים בשדה חיפוש  צירוף מיליםמילה או  חיפושל מילולי .1

 .וכד' תקד, מפהפקדבמ ,מפקדההייתן גם את התוצאות הכוללות:  מפקדההמילה 

בכל ההטיות ה, כינוי גוף וא הידיע"מילות יחס, ה צירוף מילים עםמילה או  חיפושל גזע מילוני .2

, למפלגה, המפלגהייתן גם את התוצאות הכוללות:  מפלגהחיפוש לפי המילה  :לדוגמה .האפשריות

 .פלגי, פלג  , אבל גםוכד' , מפלגתבמפלגה

יאחזר גם את  עיתוןחיפוש לפי  :לדוגמה .קיימות במערכת בכתיב חסרהמילים  חיפושל כתיב חסר .3

 .עתוןהתוצאות הכוללות 

 

בחירת הפונקציה הלשונית קיימת בחיפוש  יתן לבחור את הפונקציה המתאימה מתוך הרשימה הנפתחת.נ

 מתקדם בלבד.

 

 

 תוצאות החיפושרשימת 
שם הפריט, תאריך את הרשימה כוללת פריטים העונים לתנאי החיפוש. ה מציגה את ת תוצאות החיפושרשימ

גם  מוצגותהתאם לסוג החומר. בחיפוש במאגר התצלומים או טווח התאריכים, סימול הפריט ופרטים אחרים ב

 תמונות ממוזערות.

 

פרטים נוספים אודות הפריט וכן קישור לקבצי חומר דיגיטלי  המכילשם הפריט מהווה קישור לכרטיס פריט 

 במידה וקיימים. ראו סעיף "כרטיס פריט".



  

 

 כרטיס פריט
, מילות מפתח ןרוט התוכיפ - שייךהוא החומר אליו  כרטיס פריט מהווה תיאור מפורט של פריט בהתאם לסוג

ניתן להיכנס לכרטיס פריט מתוך רשימת תוצאות החיפוש על ידי לחיצה  לי במידה וקיימים.וקבצי חומר דיגיט

  על שם הפריט.

 

לחיצה על רשומות תוכן ארוכות יש לפתוח על ידי  :שימו לבתמצית מפורטת של תוכן הפריט או תיאורו.  – תוכן

 קישור.

 

בהם עוסק הארכיון מילות מפתח היא להבהיר ולהבליט את הנושאים המרכזיים  ן שלמטרת – מילות מפתח

 .תיהול מוסדותיה ושלוחעשל מכון ז'בוטינסקי: משנתו של זאב ז'בוטינסקי ומורשת התנועה הרוויזיוניסטית 

נוספים )מאותו סוג פריטים  רשימתמציגה לחיצה על מילת מפתח  .מילות המפתח ערוכות לפי כללי כתיב חסר

 שיש להם אותה מילת מפתח. חומר(

 

 קישור.לחיצה על ת  ארוכות יש לפתוח על ידי ורשימ :שימו לב

 

. סוגי החומר בהם למסמך הדיגיטלי )הסרוק( של אותו פריטקישור בכרטיס פריט נמצא   - מולטימדיהקבצי 

  ותצלומים. ספרים ,ז'בוטינסקי, אגרות ז'בוטינסקי להיות קבצים מצורפים הם: תיקים, מאמרי יםעשוי

 

 

 
 הקבצים נמצאים באתר ברזולוציה נמוכה המאפשרת להעלות אותם מהר יחסית. על כל המסמכים והתצלומים

 .למסמכים pdf-לתצלומים ו jpegהקבצים קיימים בפורמט  מוטבעים סימני מים. הדיגיטליים

 

 


