
המפתח בראי המציאות



מהו המפתח למאמרים בעברית

שבעזרתו ניתן למצוא חומרים  , תחומי-המפתח הוא מאגר מידע ביבליוגרפי רב

.המתפרסמים בעברית במגוון תחומי ידע וברמות שונות

המאגר מכיל:
 מאמרים  940,000-לכהפניות

1340עת שוטפים-כתבי430כ מהם , כתבי עת

 קבצים560-מלמעלה

מבחר מאמרים מתוך עיתונים יומיים

המאגרים המרכיבים את המפתח למאמרים בעברית:
 עת בעברית-למאמרים מכתביהמפתח

ישראל-מאגר מידע ארץ

חי לעיתונות יומית-מפתח תל

אילן למוספים ספרותיים-מפתח בר

 ירושלמי–מאגר האישים



קהל היעד

 המפתח מיועד לקהלים שונים ומגוונים ולכן מאגד תחתיו כתבי

:עת מגוונים בתחומי ידע שונים

        מחקריים

פופולריים

מקצועיים

.רשומות בממוצע1,500בכל חודש מתווספות למפתח כ 



המפתוחתהליך 

רישום

כתב העת מגיע לספריה ונרשם•

כתב העת עובר למחלקת המפתח•

קטלוג

:שדות רבים כגוןהקיטלוגלרשימת •
' וכד, קישור לטקסט אלקטרוני, ת"קוד ות, שם כתב העת, מחבר, כותר

חלוקה לפי תחומי ידע•

מפתוח

המפתוח נעשה תוך חשיבה על משתמשי הקצה וצרכי המידע שלהם•

בכתבי עת מחקריים ממופתחים כל המאמרים בגליון•
בכתבי עת פופולריים ומקצועיים ממופתחים מאמרים בהתאם לרמתם ואורכם •

הגהה

ועריכה תוכנית( דפוס ושפה, שגיאות הקלדה)שלב אחרון בתהליך המפתוח הוא הגהה טכנית •

י ספרני מחלקת המפתוח"ההגהה מתבצעת ע•

https://www.youtube.com/watch?v=grnkswmVP1w


והתפתחותו  התזארוס

התזאורוס הינו מערכת מבוקרת והיררכית של נושאים.

 לתכני רשימת הנושאים מתעדכנת ומתחדשת בהתאם
.המאמרים ולפי צרכי המשתמשים

צוות המפתוח יוצר ובונה  , במידה ונוצר צורך בנושא חדש

הקשורים לנושא החדש מאותרים  מאמרים . הנושאאת 
.ומעודכנים

 למציאותקיימים מתפתחים ומתעדכנים בהתאם נושאים.



:נדגים זאת באמצעות מספר דוגמאות



1999על ידי קווין אשטון ב נטבע המונח 
The term "the Internet of things" was coined by Kevin Ashton of Procter 

& Gamble, later MIT's Auto-ID Center, in 1999

2013הקונגרס יש ספרים בנושא משנת  בספריית 
מאמרים באנגלית אנחנו מוצאים מאמרים שקיבלו את לחיפוש  EDSבמערכת 

.2013הנושא משנת 

https://youtu.be/5Jxo7AGZmMw


בחיפוש במפתח לפי נושא
" עתיקה"ה–רשומות 8מתקבלות 

כשיש קפיצה בין , 2005ביותר משנת 

ורק אז מצטרפים  2011ל 2005

.  מאמרים רבים יותר בנושא
את הנושא למאמרים  אנחנו מוסיפים 

,  למפתחשפורסמו לפני הכנסת הנושא 

אבל זה אפשרי רק כשהמונח מופיע 

.ברשומהכך בשדה כלשהו 



משפחה חד הורית

משפחה

יחסים בין דוריים
משפחה רב דורית

משפחה חד מינית

ללא ילדיםמשפחה 





 2011המחאה החברתית

2010, השריפה בכרמל

 של ילדים  העלמותםפרשת בעניןועדת החקירה הממלכתית

מבין עולי תימן

 ( מבצע)איתן צוק

הדתה

 1950-י"תש, (נזקי עזים)חוק להגנת הצומח

 (ארגון טרור)המדינה האסלמית

 תנועת הBDS
חקלאות נתמכת קהילה

קיימות עירונית

:מונחים נוספים שנוצרים בעקבות שינויי המציאות

:למציאות בישראליחודייםומונחים 



לקבל הצעות לנושאים , נשמח לענות על שאלות

, כפי שחלקכם כבר עשה בעבר, חסרים במפתח /חדשים

.עם צרוף של מאמרים שמתאימים לנושא הנדרש


