
CDIמעבר ל 

•CDI מבחינת התוכן ומנגנון החיפוש, חדשהוא אינדקס.

•Single Activation : רשומותCDI ב מאוקטביופיעו אם האוסףSFX:

.CDIאין צורך באקטיבציה מיוחדת עבור 

.CDIיופיע גם לאחר המעבר ב , סנטרלבפרימוכל מה שהיה אקטיבי •



CDIשלבי המעבר ל 

•Enablement:
searchCDI=true&כל המוסדות יכולים לחפש ולבדוק עם הוספת 

•Switch Over:
DateEnvironments

July 25, 2021SFX EU01 - SFX EU03, SFX EU05 -
SFX EU09

August, 1, 2021SFX EU10 - SFX EU12, SFX EU14 -
SFX EU18



?CDIאז מה חדש ב 
•CDIכאשר הן מתאימות לאקטיבציה , מציג רשומות מכל המקורות והספקים

.  SFXבעלמא ו 

.EBSCOאוסף של : לדוגמא. Alternative Coverageאין צורך באקטיבציה ל •

.שעות72משפיעים תוך באקטיבציותשינויים •

•Single Activation :  מידע על רשומות האינדקס מופיע על האוסף ב עלמא ו

SFX



אוספים
ישראליים

מפתח חיפה
י"רמב

אוניברסיטת תל אביב-מרכז משה דיין 
פרסומים–מכון סאלד 
כלי מחקר-מכון סאלד 

מפתח בית אריאלה לעיתונות יומית
מטח-כותר 

מטח-כותר כתבי עת 
מאגנס

אוצר החכמה

IDGC-מאגר לחקר ההזדקנות 

רשות העתיקות



CDIשיפורים שבוצעו במאגרים הישראליים ב 

במפתח חיפהOpen Accessאינדיקציית •

שיפורים בחיפוש בעברית•

backlinksהוספת קישורים ישירים ו •



CDI-חיפוש ראשון וחיפוש שני ב
Filtered, בפרימוחיפוש ראשון  search ,מחזיר תוצאות שמסומנות

full-text-כ

Expanded, בפרימוחיפוש שני • search , מחזיר תוצאות ללאfull-text



Citation Available Collections
מספר מסוים של אוספים בעברית סומנו כאוספים שחוזרים תמיד  , לבקשת הקהילה

האוספים  . אף אם הרשומה אינה מנגישה טקסט מלא של התוכן, בחיפוש ראשון
:הם

•Moshe Dayan Center - Tel Aviv University- אוניברסיטת תל -מרכז משה דיין
אביב

•Szold Institute - Research Tools- כלי מחקר-מכון סאלד
•Szold Institute - Publications- פרסומים-מכון סאלד
•Beit Ariela Index of Daily Newspapers-מפתח בית אריאלה לעיתונות יומית
•IHP - Index to Hebrew Periodicals-מפתח חיפה למאמרים בעברית
•Rambi - Index of Articles on Jewish Studies–רמבי



Citation Available Collections
ובכל מקרה  , אוספים אלו עדיין מאפשרים בחלק מהמקרים גישה לטקסט המלא

.תוצאות יחזרו תמיד בחיפוש ראשון

:'דוגמא א
.הרשומה כוללת לינק ישיר לטקסט המלא

אמת או בדיה: היסטוריה יהודית

https://na02.primo.exlibrisgroup.com/permalink/TRIAL_1_INST/5n0evu/cdi_natlibisrael_rambi_990005354280705171


Citation Available Collections
:'דוגמא ב

.OpenURLהרשומה כוללת לינק לטקסט המלא באמצעות 
מפגש בין התאטרון המקצועי לתאטרון  ": מלמטה"היסטוריה 

הקהילתי

https://na02.primo.exlibrisgroup.com/permalink/TRIAL_1_INST/5n0evu/cdi_natlibisrael_rambi_990004586940705171


Citation Available Collections
:'דוגמא ג

-ותחזור בחיפוש ראשון מסומנת כ, הרשומה אינה כוללת לינק לטקסט המלא
Citation Available

?כלום מוצדק לדבר על ערבית יהודית ועל ערבית נוצרית

https://na02.primo.exlibrisgroup.com/permalink/TRIAL_1_INST/5n0evu/cdi_natlibisrael_rambi_990005990640705171


Backlinks
יכולות להכיל לינקים שימושיים , גם רשומות שאינן כוללות טקסט מלא

.Backlinksלינקים אלו קרויים . בתחתית המאמר
:לדוגמא

מקומיתערבית יהודית לערביתבין: של יהודי פקיעיןהערבית

https://na02.primo.exlibrisgroup.com/permalink/TRIAL_1_INST/5n0evu/cdi_hebrewperiodicals_primary_99126583002792


תתי האוספים של מאגר חיפה
.  בעלמאלאקטיביציההניתנים , אוספים-למאגר חיפה ישנם שלושה תתי

.  בנפרד מהאוסף המרכזי למאגר חיפהלאקטיביצהאוספים אלו לא נועדו 
יאפשר לספריות המעוניינות בכך לסנן תוצאות חיפוש על בסיס  איקטובם

:שמות תתי המאגרים הם. מאגרים-אותם תתי
IHP-מפתח חיפה לכתבי עת אקדמיים ומחקריים 1.
IHP-מפתח חיפה לכתבי עת מקצועיים 2.
IHP-שפיטיםמפתח חיפה לכתבי עת 3.
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