להזמנת חומרים באופן מקוון עליכם לפתוח כרטיס קורא באתר הספרייה הלאומית.
http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/Pages/registration.aspx

חיפוש
ניתן להזמין חומרים בשני אופנים .הראשון הוא דרך האתר של הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.
http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/personalsites/CAHJP/Pages/default.aspx
השני הוא חיפוש באמצעות הקטלוג של הספרייה הלאומית שכולל בתוכו חומרים של הארכיון המרכזי לתולדות העם
היהודי וחומרים של הספרייה הלאומית.
http://web.nli.org.il/sites/NLI/english/Pages/default.aspx
את החיפוש יש לבצע על ידי כתיבת מילת החיפוש בשורת החיפוש ולסיום יש ללחוץ על זכוכית המגדלת.

ניתן לבצע חיפוש באמצעות הזנת קריטריונים נוספים כגון :שנים ,מספר האוסף ועוד...

על מנת לבצע חיפוש בחומרי הארכיון המרכזי בלבד ,יש ללחוץ בצד שמאל של המסך על הלשונית "הארכיון המרכזי
לתולדות העם היהודי".

תוצאות חיפוש
אם לא נמצאו תוצאות חיפוש ,יש לבדוק איות ,או לנסות לכתוב מילות חיפוש אחרות
זכרו :מערכת החיפוש משתמשת במינוח המדויק שהוזן בשורת החיפוש .אם המילים לא נמצאות ברשומה
הקטלוגית של הפריט ,הפריט לא יעלה בתוצאות החיפוש.

חשוב מאוד!

מילות החיפוש צריכות להיות באותה השפה של החומרים המבוקשים .דוגמא :אם החומרים

המבוקשים בשפה הגרמנית ,על מילות החיפוש להיות בשפה הגרמנית.

מצד ימין ,בלשונית שמורכבת משלוש נקודות ,ניתן לשמור או להדפיס את תוצאות החיפוש.

בלחיצה על "מידע מפורט" ,יתקבל תיאור מלא אודות הפריט הנבחר.

הזמנת חומרים
שימו לב כי הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי נמצא בבניין נפרד מהספרייה הלאומית ,בקצה השני
של הקמפוס.

על מנת לבצע את ההזמנה בפועל ,עליך להתחבר לאתר באמצעות שם המשתמש
והסיסמא שלך.
לחצו על הפריט שאתם מעוניינים להזמין .על המסך יופיע מידע מפורט על הפריט.
בצד הימני של המסך לחצו על הלשונית "מיקומים" .על המסך יופיע חלון ובו נתוני המיקום של הפריט.
לחצו על "הזמנה" .על המסך יופיע חלון ובו אפשרות לבחור את מקום האיסוף.
בחרו את מקום האיסוף ,קרי הארכיון המרכזי ,ולחצו על "הזמן".
הפריט מוזמן .דואר אלקטרוני יישלח אליכם כאשר יגיע הפריט למקום האיסוף שבחרתם ושם הוא ימתין לכם.
נתוני ההזמנה יישמרו במדף האלקטרוני האישי שלכם.

ההזמנה מגיעה בטווח של בין  03ל 54 -דקות בשעות קבלת הקהל .הזמנה המגיעה מחוץ לשעות העבודה ,תטופל
ביום העבודה הבא.

שימו לב!
חלק מחומרי הארכיון שמורים במחסן מרוחק ועל כן טיפול בהזמנות הללו עלול לקחת עד  0ימי עבודה.

צמצום תוצאות חיפוש
באמצעות לחיצה על לשונית "מיין לפי" ניתן לסנן את תוצאות החיפוש באמצעות רלוונטיות ,זמן כרונולוגי ,שם האוסף.
ועוד..

מיקוד החיפוש ,יאפשר לקבל תוצאות חיפוש מדויקות יותר שיענו על צרכי החיפוש באופן מיטבי.

בעזרת הקטגוריות השונות ,תתקבל רשימה מדויקת ,וזאת באמצעות חיפוש מדינה מסוימת ,תאריכים ,שפה ,נושא
וכו'..

המועדפים שלי
ניתן להוסיף את תוצאות חיפוש למועדפים לשימוש עתידי.

פריטים נעוצים יישמרו במועדפים וניתן יהיה לגשת אליהם בכל עת.

בנוסף ,ניתן להדפיס את התוצאות בכל עת.

לתשומת לבכם:
עזרי חיפוש של חלק מאוספי הארכיון המרכזי אינם זמינים עדיין במערכת החיפוש .אם החומרים המבוקשים לא
נמצאו ,ניתן לפנות לארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בדוא"ל או בטלפון

