
מדריך למשתמש–מאגר כלי מחקר 



?איך מחפשים כלי מחקר
.הביטוי עבור כלי המחקר שברצונכם למצוא/יש להקליד בתיבת החיפוש את מילות החיפוש

.enter-לביצוע החיפוש יש ללחוץ על זכוכית המגדלת הירוקה      או על מקש ה

תוצאות
.שהתקבלו( כלי המחקר)מתחת לתיבת החיפוש יופיע מספר התוצאות 



.יתכן שזה בגלל שאתם לא מחוברים למאגר,  אם לא קיבלתם תוצאות בחיפוש

.מתחת לתיבת החיפוש תופיעה הודעה בצבע צהוב שמציינת שיש להיכנס לחשבון המשתמש, במקרה זה

.אם אין לכם  את פרטי המשתמש אנא פנו לצוות המאגר(. בהודעה על המאגר)פרטי חשבון המשתמש נשלחו אליכם במייל 



מידע קצר על כלי המחקר

.בצד ימין מופיעה צלמית תואמת לכל אחד מסוגי הכלים". פרק משאלון"או " שאלון"יופיע  –סוג הכלי 

.יוצג גם שם השאלון המלא ממנו לקוח הפרק" פרק משאלון"לגבי .  יוצג שם השאלון או שם הפרק מהשאלון–כותר הכלי



.יוצג תיאור קצר של מטרת הכלי–תיאור הכלי 

.  תקשר לכלי עצמו"גישה ישירה"לחיצה על 



שיתוף ושמירה של התוצאות
:  מופיע סרגל עם אפשרויות פעולה( בתצוגה המקוצרת או המלאה)לצד כל פריט 

.שמירה למועדפים, ל"שליחה בדוא, ציטוט

.הדפסהRefWorksיצוא לתוכנה ביבליוגרפית :  כוללאפשרויות פעולה נוספות בסימן



תוצאות החיפושצימצום
.  שנת פרסום ועוד, מחברים, נושאים, סוג החומר:  ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש על פי סוגים שונים של מסננים 

.יש ללחוץ על המסנן הרלוונטי, לצמצום התוצאות



.ליד המסנן הפעיל שאותו רוצים לבטלxיש ללחוץ על ה  -לביטול מסנן  שנבחר 

".איפוס מסננים"יש ללחוץ על -לביטול כל המסננים שנבחרו  



תצוגה מלאה של כלי המחקר
.  אפשרויות שיתוף ושמירה וקישורים לכלים, (אוכלוסיית המחקר ועוד, נושאים, מחברים) כולל  מידע ביבליוגרפי ומתודולוגי על הכלי 

.של הכליכותרלתצוגה מלאה  על הכלי יש ללחוץ על ה



קישורים
(.אם קיים)לכלים נוספים ולדוח המחקר , הקישורים שמופיעים בתחתית הדף של התצוגה המלאה מובילים לכלי הספציפי

.הקישורים משתנים בהתאם לסוג הכלי

:כאשר הפריט הוא שאלון

.ולפרקים נוספים מתוך השאלון המלא, לדוח המחקר הרלוונטי, ( הקישור הראשון בצבע ירוק)הקישורים יובילו לשאלון המלא 



:ן כאשר הפריט הוא פרק משאלו

לדף עם מידע על השאלון בתוך  -(  דף פריט)לשאלון , לשאלון המלא–לשאלון קובץ , ( הקישור הראשון בצבע ירוק)הקישורים יובילו לפרק עצמו 

.הלרוונטיולדוח המחקר , המאגר



.בצד ימין של המסךX-יש ללחוץ על ה,  לצאת מתצוגת מידע מפורט על הכלי



חיפוש מתקדם  
.מאפשר שילוב מראש של מספר מאפייני חיפוש והגבלת תוצאות החיפוש

:לביצוע חיפוש מתקדם יש

להקליד את מונחי המפתח▪

למשל כותר, להגביל לשדה החיפוש הרצוי▪
ואת השדה הנוסף למשל מחבר AND,לבחור את האופרטור הרצוי למשל ▪



:ניתן לבחור בהגבלות נוספות מתוך האפשרויות הקיימות



שמירת תוצאות החיפוש  

.יש להיות מחוברים לחשבון משתמש, או פריטים מסוימים מתוכן לשימוש עתידי/ו, על מנת לשמור את תוצאות החיפוש

.אך במקרה כזה הפריטים ישמרו במהלך החיפוש הנוכחי בלבד, ניתן לשמור פריטים בודדים גם ללא כניסה לחשבון משתמש



.לשמירת פריטים בודדים והעברתם למועדפים יש ללחוץ על אייקון הנעץ

.הפריטים שנבחרו ישנו את צבעם לצהוב

.לביטול הבחירה יש ללחוץ על הנעץ בשנית



.יש ללחוץ על סימן הנעץ הנמצא בראש העמוד, "מועדפים שלי"-לצפייה בפריטים שנשמרו ב 

.התוויות מאפשרות לקבץ יחדיו רשומות לרשימה אישית לשימוש עתידי. יש אפשרות להוסיף תוויות לפריטים השמורים



שמירת החיפוש שלי  

.יש להיות מחוברים לחשבון משתמש, על מנת לשמור את שאילת החיפוש לשימוש חוזר וצפייה ברשימת התוצאות המלאה

."שמירה של החיפוש שלי"י לחיצה על "ניתן לשמור אותו ע, לאחר ביצוע החיפוש



.תציג הודעה בראש הדף בה ניתן ליצור גם התראה לחיפוש' שמירה של החיפוש שלי'לחיצה על 

.תחת חיפושים שמורים, שאילתת החיפוש נשמרת בתוך המועדפים שלי

.לחיצה על שאילתת החיפוש תוביל לרשימת התוצאות המלאה עבור החיפוש



:עבור החיפושים השמורים ניתן להגדיר

.ידי לחיצה על סימן הפעמון ומילוי המייל האישי-בקשה להתראות דרך הודעות במייל על

–ידי לחיצה על סימן ה -אודות החיפוש על RSSעדכוני 

:בעמוד זה ניתן גם 

למחוק פריטים או חיפושים בודדים

לצפות בהיסטוריית החיפוש עד סגירת הדפדפן


