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 . הקדמה1
PubMed  הוא אחת הגרסאות של מאגר המידעMedlineתקצירי מאמריםל . המאגר כול 

פותח ומתוחזק על ידי המרכז  PubMedרפואה בשפות שונות. -מכתבי עת בתחום הביו

(. NLM(, בספרייה הלאומית האמריקאית לרפואה )NCBIהלאומי למדעי ביוטכנולוגיה )

, יחד עם זאת גישה לטקסט המלא של המאמרים ניתנת במידה המאגר חופשי לכל

יש לאוניברסיטה מנוי לכתב העת. כדי לקבל שבמקרה המאמר הוא בגישה חופשית או ש

 יש להיכנס למאגר דרך האתר של הספרייהקישור למאמרים שהאוניברסיטה מנויה להם 

 יש קישור לטקסט מלא.PubMed -לחלק גדול מהמאמרים בולא דרך חיפוש חופשי בגוגל. 

 ואילך. 1946כיסוי שנים: משנת 

 עדכון: יומי. 
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 . כניסה למאגר2

 לשונית חיפוש וניהול מידע בחרו ב .א

 , בחרו במאגרי מידע משאבי מידע אלקטרונייםתחת ב. 

 

 P-בחרו באות המבוקשת ג.

 

  

 

 בחרו את האות המבוקשת. ג

לשונית בחרו בא. 

 חיפוש וניהול מידע

  מידע במאגרי. בחרו ב
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 PubMedעל לחצו שהתקבלה, ברשימת המאגרים  ד.

 

  

 ד. לחצו על
PubMed  
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 . חיפוש3
 . חיפוש פשוט3.1

לחצו ו cancer gene therapy :. לדוגמאהנושא לחיפושקלידו בתיבת החיפוש את ה

Search הנמצא מימין לשורת החיפוש. 

. AND האופרטור באמצעות המונחיםהיא לקשר בין  מאגר, ברירת המחדל של השימו לב

באותיות   ORהקלידו ,ORאם ברצונכם לקשור בין מונחי החיפוש באמצעות האופרטור 

 גדולות.

 

 הגעתם למסך תוצאות החיפוש:

 

  

הקלידו את  
 מילות החיפוש:
Cancer gene 

therapy 
 Searchצו חול



7 
 

 . חיפוש מתקדם3.2

שר להגביל חיפוש לפי שדות נוספים כגון כתב עת, שם מאפ PubMedחיפוש מתקדם ב 

מחבר, שנת פרסום ועוד. בנוסף, בעזרת חיפוש מתקדם ניתן לשלב בין חיפושים שונים 

 ולעקוב אחר היסטוריית חיפוש.

 .מתחת לשורת החיפוש Advancedא. לכניסה לחיפוש מתקדם לחצו על 

 

ת בשוראחד מונח חיפוש  בכל פעם דוהקלי. Query Boxבנו את אסטרטגיית החיפוש ב ב. 

 .החיפוש

למשל, מחבר,  את המונח, תרצו לחפשאיזה שדה בחרו במשמאל לתיבת החיפוש, ג. 

 תאריך, סוג פרסום ועוד. 

ובחרו  ADDהממוקם מתחת לשדה החיפוש. לחצו על  Query Box- הוסיפו את המונח לד. 

 את  המונח.  ( באמצעותו תרצו להוסיףAND, OR, NOTאת האופרטור )

 

  

. לכניסה א

לחיפוש מתקדם 

לחצו על 

Advanced 

בחרו בשדה . ג

 החיפוש

הקלידו את מונח . ב

 cancerהחיפוש 

ד. בחרו את האופרטור 

והוסיפו את מונח החיפוש ל 

Query Box 



8 
 

  Query box -הוסיפו את מונחי החיפוש הנוספים לה. 

 

 . Searchלחצו על  הוספת כל המונחיםלאחר . ו

 

 הגעתם למסך תוצאות החיפוש:

 

  

לאחר הוספת כל  ו.

המונחים לחצו על 

Search 
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 (MeSH Database) מונחים מבוקרחיפוש באמצעות מילון  .3.3

 .MeSH Database -בחרו ב Exploreמתחת לאזור החיפוש בצד ימין תחת תפריט א. 

 

 מימין לשורת החיפוש.  Searchבשורת החיפוש ולחצו  cancerהקלידו את מונח החיפוש ב. 

 

  

 -א. בחרו ב

MeSH 

Database 

החיפוש  ב. הקלידו את מונח

cancer  בשורת החיפוש ולחצו על

Search. 
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 התקבלה רשימה של נושאים מהמילון. ניתן לראות שהמונח Search resultsתחת ג. 

לחצו על המונח כדי . Neoplasmsהוא  MeSHבמילון המונחים  cancerעבור  המבוקר

 ים המוצעים במילון המונחים המבוקר.לצפות בתתי הנושא

 

הנושא, חפשו את המונח המתאים ביותר מתוך רשימת  מצאתם לאששימו לב, במקרה 

 הנושאים שהתקבלה.

. תחת הנושא התקבלה הגדרה קצרה ומתחתיה תתי נושאים. על מנת למקד את החיפוש ד

מתאים לנושא  therapy. לדוגמא תת הנושא תת הנושא אחד או יותר ניתן לבחור בתת נושא

 החיפוש שלנו. 

 Add toלחצו על,  PubMed Search Builder-בחלקו הימני של המסך מתחת ל. ה

Search builder .על מנת לבנות את החיפוש 

 

  

לחצו על . ג

המונח כדי 

לצפות בתתי 

הנושאים 

המוצעים 

במילון 

ד. בחרו בתת 

 therapyהנושא 

 Add toלחצו על ה.

Search builder  על

מנת לבנות את 

 .החיפוש
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 Searchולאחר מכן לחצו על  בשורת החיפוש gene therapy. הקלידו את המונח השני ו 

 . Genetic Therapyהנושא  הערך שלמיד  התקבלהיש נושא אחד מתאים שמאחר 

 PubMed Search-מתחת ל :בצד ימין של המסך Search builderהוסיפו את המונח ל. ז

Builder מילת הקישור הרצויה, לדוגמא בחרו בAnd לאחר מכן לחצו עלוAdd to search 

builderלחצו על החיפוש,  . לאחר שהמונח נוסף לאסטרטגייתSearch PubMed  הנמצא

 . Add to Search Builder-תחת למ

 

  

ז. הוסיפו את 

 Searchהמונח ל

builder בחרו .

ולחצו על  Andב

Add to search 

builder לאחר .

מכן לחצו על 

Search 

PubMed  

הקלידו את המונח ו. 

 gene השני

therapy  בשורת

ר מכן החיפוש ולאח

 Searchלחצו על 
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  MeSH -אפשרויות נוספות ב .3.4

המונח . מונחים כלליים יותר ומונחים ספציפיים עץ מונחים הכולל יש MeSH-ב יםלמונח •

Genetic therapy  .בראשון המונח הרחב יותר הוא משתייך לשני עצי מונחים

Biological Therapy  והצרים יותר הםRNAi Therapeuticsו-Targeted Gene 

Repair בעץ המונחים השני המונח הרחב הוא .Genetic Engineering  והמונח הצר

 .תוצאות יותר נקודתיות מונח צר יותר ייתן. Targeted Gene Repairהוא 

לפי נושא מרכזי, דהיינו המונח חייב להופיע   - MeSHניתן להגביל חיפוש כל מונח ב •

ן מונח ככזה יצמצם את תוצאות החיפוש ויאפשר מיקוד רב כרעיון מרכזי במאמר. סימו

 .Restrict to MeSH Major Topicליד  Vיותר. בתחתית רשימת תתי הנושא, יש לסמן 

 הקרובים שהמונח את המונחים Entry Termsתחת מעל עץ המונחים ניתן לראות  •

Genetic Therapy תחת , הוא המונח המועדף עבורםpervious Indexing  מה היה

 See Alsoתחת ( וGenetic interventionהמונח הקודם ששימש עבור נושא זה )

 . MeSH-הקיימים ב נושאים קרובים נוספים

הגבלת החיפוש למונח 

 כנושא מרכזי

 Geneticמונחים שהמונח 

Therapy  הוא המונח

 המועדף עבורם

מונחים קשורים נוספים 

 MeSH-הקיימים ב

 היררכיית עצי המונחים

המונח ששימש בעבר כמונח 

 מועדף
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 תוצאות חיפוששימוש ב. 4
 מיון תוצאות החיפוש  .4.1

: לבחור את את תצוגת תוצאות החיפוש שנותניתן ל ,בצד ימין ,מתחת לתיבת החיפוש

 .תאריך ולבחור כמה תוצאות יוצגו בכל מסךלפי י רלוונטיות, פורמט התצוגה, למיין לפ

 Display optionsא. לחצו על 

 הרצויה. רו את התצוגההגדי Display options -למתחת  נפתחהב. בתיבה ש

 

  

. לחצו על א

Display 

options  

רו הגדיב. 

 את התצוגה

 הרצויה
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. צמצום תוצאות החיפוש   4.2

ניתן לצמצם את החיפוש ולהגבילו על ידי פרמטרים שונים. למשל: שפה, סוג מאמר, מגדר, 

קבוצות גיל ועוד. הפרמטרים לצמצום נמצאים משמאל למסך התוצאות. 

שימו לב, כל הגבלה תופעל על כל החיפושים שיבוצעו בהמשך

א. כדי לצמצם לחצו על האפשרויות הרצויות לצמצום. 

 ב. ניתן להוסיף אפשרויות צמצום על ידי לחיצה על Additional filters , הנמצא 

מתחת לפרמטרים לצמצום. 

.Reset all filters ג. לביטול הצמצומים וחזרה לרשימת התוצאות המלאה לחצו על 

א. לחצו על 

האפשרויות הרצויות 

 לצמצום התוצאות 

ב. לחצו על 

Additional filters 

להוספת פרמטרים 

לצמצום

 Resetג. לחצו על 

all filters  לביטול

 הצמצומים 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=asthma#more_filter_groups
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חלון של  יפתח .Additional filtersאם ברצונכם להוסיף אפשרויות סינון נוספות לחצו על . ד

את  V-ובחלון הימני הקטן סמנו בהרצויה בצד שמאל של המסך בחרו בקטגוריה  .ויותאפשר

  .ות הצמצום שתרצו להוסיףויאפשר

 בתחתית המסך מימין.  Showלחצו על  שתסמנו את האפשרויות אותן תרצו להוסיף ה. אחרי

 

קביל. ו. האפשרות נוספה לסרגל משמאל. ניתן לבחור אותה ואפשרויות סינון נוספות במ

 . הסינון יופעל אוטומטית.Vסמנו את אפשרויות הסינון הרצויות ב 

  

  

ד. בחרו בקטגוריה, 

 V-לאחר מכן סמנו ב

את האפשרות אותה 

 תרצו להוסיף. 

ה. לחצו על 

Show. 

סמנו את . ו

אפשרויות הסינון 

. Vהרצויות ב 

הסינון יופעל 

 אוטומטית.
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 מלאטקסט . 4.3

 לקבלת מאמר בטקסט מלא:

 כותר המאמר לחצו על לאחר החיפוש, א. 

 

 ב. בחרו באחד הקישורים הנמצאים מימין למסך

 

  

 א. לחצו על כותר המאמר

ב. בחרו באחד 

   הקישורים
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 , במקרה זה הקישור הוא אחת הלשוניות PDFג. חפשו את הקישור לקובץ 

 

 תקבל הטקסט המלא:ה

 

  

ג. מצאו במסך 

את הקישור 

 pdf-לקובץ ה
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 ת תוצאותשליח/ת.שמיר5
 בקובץשמירת מאמרים  .5.1

 .את המאמרים הרצויים V-א. סמנו ב

 .  Saveב. באפשרויות הנמצאות מעל תוצאות החיפוש לחצו על

 כום המאמר וכדומה.י. בחרו את פורמט הצגת התוצאות: תקציר, סג

 Create file. לחצו ד 

 

  

לחצו על . ב

Save 

חרו את פורמט הצגת ב. ג

 התוצאות

 Createלחצו על . ד

file 

את  V-א. סמנו ב

המאמרים 

  הרצויים
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 א"לשליחת תוצאות בדו .5.2

 את המאמרים הרצויים V-א. סמנו ב

. מלאו את הפרטים ובחרו  Emailב. באפשרויות הנמצאות מעל תוצאות החיפוש לחצו על

  פורמט.

 . Send emailג. לחצו על 

 

  

,  Emailלחצו עלב. 

מלאו את הפרטים ובחרו 

 פורמט.

את  V-א. סמנו ב

המאמרים 

  הרצויים

 Sendלחצו על ג. 

email 
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 וייצוא לתוכנה ביבליוגרפית תוצאות נבחרות מירה זמנית שלש .5.3

 8ה זמנית של עד רשר שמיהמאפ Clipboardללוח גם את תוצאות החיפוש  מורניתן לש

 ולייצא תוצאות נבחרות לתוכנה ביבליוגרפית. בהםעתידי שעות של פריטים נבחרים ושימוש 

 את המאמרים הרצויים V-ב סמנוא. 

בתפריט שנפתח בחרו .  send toעל חצולבאפשרויות הנמצאות מעל תוצאות החיפוש ב. 

לייצוא לתוכנה Citation manager -לשמירה זמנית ו Clipboard. אפשרות הרצויהב

 ביבליוגרפית. 

 

  

את  V-א. סמנו ב

המאמרים 

 הרצויים

 Send toב. לחצו על 

ו ובתפריט שנפתח  בחר

 באפשרות הרצויה
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 My-פתיחת חשבון אישי ב .6

NCBI 
 רישום לחשבון אישי . 6.1

: שמירת של המאגר כמו נוספות גישה לאפשרויותמאפשרת  NCBIיצירת חשבון אישי ב 

(, קבלת עדכונים, שמירת רשימות Alertחיפושים ועדכון שוטף למאמרים חדשים )

 רת אוספי מאמרים ועוד.ביבליוגרפיות, יצי

 . Log inבמאגר בצד הימני העליון, לחצו על כפתור בכל מסך  .א

 

 בתחתית המסך. Sign up -בחלון שנפתח בחרו ב .ב

 

 Log in. לחצו עלא

 Sign upב. לחצו על 
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 Create new NCBI Account -בחרו ב .ג

 

. לאחר מכן תבכתובת דוא"ל אוניברסיטאי להשתמשיש שימו לב מלאו את הפרטים.  .ד

 .Sign upלחצו על 

 

 Create -ג. בחרו ב

new NCBI Account 

 Sign upמלאו את הפרטים ולחצו על . ד
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 (Alertמאמרים חדשים )בעדכון שוטף ת חיפושים ושמיר. 6.2

ולקבל התראות לדוא"ל על תוצאות חדשות אחר הרישום ניתן לשמור את החיפוש ל

ניתן לקבל עדכון שוטף של תקצירי מאמרים חדשים על פי שאילתות המתקבלות לחיפוש. 

 . החיפוש הנשמרות במאגר

הממוקם מתחת לשורת  Create alertכדי לשמור את החיפוש הנוכחי, לחצו על  .א

 החיפוש.

 

במסך שהתקבל מלאו את הפרמטרים הנדרשים: תדירות, יום בשבוע, פורמט ומספר  .ב

 .Saveתוצאות החיפוש ולחצו 

  

  Create alertלחצו על א. 

במסך שמתקבל  ב.

מלאו את הפרטים 

תדירות, יום  הנדרשים:

ומספר  בשבוע , פורמט

ולחצו  החיפושתוצאות 

Save 
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 פריטים ברשימה ביבליוגרפית ובאוספים שמירת  .6.3

אוסף  .Clipboard-. בדומה לCollections -מאפשר ליצור אוספי מאמרים  NCBIחשבון 

 Myאוספים בחשבון שמירת המאמרים בדרך לשמור מגוון מאמרים שונים בבת אחת. הוא 

NCBI ת בזמן.לא מוגבל 

לשמור  תמאפשר. הרשימה My Bibliographyבנוסף ניתן ליצור רשימה ביבליוגרפית 

 רשימת פרסומים בצורת ביבליוגרפיה.

 את המאמרים הרצויים V-א. סמנו ב

. בתפריט שנפתח בחרו  send toות החיפוש לחצו עלב. באפשרויות הנמצאות מעל תוצא

ליצירת My Bibliography ו/או לשמירת הפריטים באוסף  Collectionsבאפשרות הרצויה. 

 רשימה ביבליוגרפית.

 

   

 V-א. סמנו ב

את המאמרים 

 הרצויים

 Send toב. לחצו על 

ובתפריט שנפתח 

באפשרות בחרו 

 הרצויה
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RSS חיפוש ב שאילתת. שמירת 6.4

במחשב שלכם. RSSהגדירו קורא 

שורת החיפוש, הנמצא מתחת לCreate RSSבמסך תוצאות החיפוש, לחצו על  .א

בחרו במספר הפריטים אותם תרצו בחלונית שנפתחה מתחת לתיבת החיפוש  .ב

 .Create RSSוהגדירו שם לפיד. בסיום לחצו על  ,לקבל

19:00-8:30ה' -בימים א' בספרייה והיעץ לעזרה נוספת ניתן לפנות לצוות ההדרכה

  03-6407975טלפון: 

  medlibl@tauex.tau.ac.ilדואר אלקטרוני: 

לחצו על א. 

Create RSS

ב. הגדירו את מספר 

הפריטים ושם לפיד ובסיום 

 Create RSSלחצו על 

mailto:medlibl@tauex.tau.ac.il
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