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 . הקדמה1

ClinicalKey המיוצר ע"י טיפולי מקיף ומבוסס ראיות בתחום המידע הקליני  כלי אוהElsevier :וכולל 

 כתבי עת אלקטרוניים .1

 ספרים אלקטרוניים .2

 וסרטונים רפואיים וכירורגיםמולטימדיה , תמונות .3

 בווידאו ובמאמריםנהלי ייעוץ  .4

 מידע למטופל .5

 סקירות קליניות/ סיכומי נושאים .6

 הנחיות קליניות .7

 Medlineתקצירי  .8

 אפליקציה לנייד .9
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 ClinicalKey - . כניסה ל2

  lib.tau.ac.il-https://med :אתר הספרייהדרך  אהי ClinicalKey - הכניסה ל

 .הצביעו על חיפוש וניהול מידע .1

  במאגרי מידעבחרו  מתחת לעמודה ניהול מידע ביבליוגרפי .2

 

 Cבחרו באות המבוקשת  .3

 ClinicalKeyברשימת המאגרים שהתקבלה לחצו על  .4

 

  

הצביעו על חיפוש .1
 וניהול מידע

 . בחרו במאגרי מידע2

בחרו באות  .3

 המבוקשת

לחצו על . 4

ClinicalKey 

https://med-lib.tau.ac.il/
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 תיחת חשבון משתמשפ .3

כדי שתוכלו להשתמש בכל האפשרויות  אישיחשבון משתמש לפתוח  מומלץבכניסה ראשונה למערכת 

 Presentation Maker -פתיחת פרקי ספרים, שמירת פריטים, שימוש ב :ClinicalKeyשמציע 

 Reigisterלחצו על  חדש לפתיחת חשבון משתמש אישי .1

 

 .דוא"ל אוניברסיטאי טישימוש בתוכנה מותנה בהכנסת פר. מלאו את הפרטים .2

 

 . אשרו את ההודעה.האוניברסיטאי שלכם דוא"לל לאחר פתיחת החשבון תישלח הודעת פתיחת חשבון

  

לפתיחת חשבון .1

משתמש אישי 

חדש לחצו על 

Register  

מלאו את . 2

יש . הפרטים

דוא"ל להשתמש ב

 אוניברסיטאי
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 ההרשמה הושלמה בהצלחה .3
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  חיפוש. 4

מילה או ביטוי בתיבת החיפוש. השלמה אוטומטית תציע מונחים תוך כדי הקלדה. ניתן  ודיהקל .1

 להשתמש במילים חלקיות או מלאות. 

 סוגי הפריטים או להגביל את החיפוש לסוג מסוים, כגון ספרים או כתבי עת.ניתן לחפש בכל  .2

אם ברצונכם  AND. ברירת המחדל של המאגר היא לקשר בין המונחים באמצעות האופרטור :שימו לב

 .באותיות גדולות OR הקלידו, OR לקשור בין מונחי החיפוש באמצעות האופרטור

 

  

. ניתן לחפש בכל 2

סוגי הפריטים או 

להגביל את החיפוש 

 לסוג מסוים.

. הקלידו מילה או 1

ביטוי בתיבת החיפוש. 

אוטומטית  השלמה

תציע מונחים תוך כדי 

 הקלדה.
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 . תוצאות 5

 דף התוצאות מחולק לשלושה: •

o מידע כללי בנושא - בצד ימין 

o פי מידת הרלבנטיות או התאריך.ללמיין את התוצאות  תוכלות החיפוש. תוצאו - באמצע 

o הגביל את החיפוש שלכםצמצם ולרשימת מסננים. השתמשו בהם כדי ל - בצד שמאל. 

 סרטונים ועוד.  ,תמונות ,סקירות שיטתיות :למקורות שונים, כמולהגביל את החיפוש  תוכלו

הרלוונטי לכם, וגם להגביל את התאריך של פרסום  להגביל לתחום מומחיות מסויםתוכלו 

 התוצאות שהתקבלו.

  PDF - ל הסמלקבלת המאמר בטקסט מלא לחצו על  •

  .או לשמור את המאמר א"לדולהדפיס, לשלוח ב תוכלו •

 

 

 הגבלה לסוגי מקורות

 הגבלת תאריך

 מידע כללי על הנושא

תוצאות לפי מיון 

 רלוונטיות או תאריך

  הגבלה לתחום מומחיות

 תוצאות

לקבלת המאמר 

 בטקסט מלא

הדפסה, שליחה 

 ושמירה דוא"לב
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 שמירה. 6

 בחרו פריטים שאותם תרצו לשמור  .1

  כוכבהסימן לאחר מכן לחצו על  .2

 .יותתגליצור תוכלו  .3

 . Doneלסיום השמירה לחצו על  .4

 לגישה לפריטים השמורים לחצו על תפריט שלושת הקווים  .5

  Saved Contentתיבתיקי נמצאיםהפריטים  .6

 

  

 . שמירה4 . אפשר ליצור תגיות.3

 פריטים שמוריםה. 6

 Savedבתיקיית

Content 

בחרו פריטים .1

 לשמירה

 לחצו על סימן.2

  כוכבה

לגישה לפריטים . 5

 סימןהשמורים לחצו על 

 שלושת הקווים



 

10 
 

 דפדוף. 7

 :שונים כליםבב' -לפי סדר ה א'אפשרות לדפדף יש   ClinicalKeyבדף הבית של

הדרכת מדריכים,  , סקירות שיטתיות, מונוגרפיות של תרופות, מחשבונים,כותרות ספרים או כתבי העת

 רפואיות ומולטימדיה., סרטונים של פרוצדורות מטופלים

 

  

כותרות 

 ספרים

 סרטונים של 

 פרוצדורות רפואיות
 כתבי עת

 הדרכת

 יםמטופל

סקירות 

 שיטתיות

מונוגרפיות 

של 

 תרופות

 מחשבונים מדריכים

 מולטימדיה
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 : אפשר לחפש ספרים באחת משלוש דרכיםלדוגמה, 

 ד את שם הכותר המבוקש קלילה .א

 ל עד לכותר הרצויוגללבאות ו לבחור .ב

 ר ספרים על פי תחומי התמחותלבחו .ג

  

  

 לבחור באות הרצויהב. 

 עד לכותר הרצוי לוגללו

לפי ספרים  . לבחורג

 תחומי התמחות

שם הכותר  להקליד את.א

 המבוקש
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 . הצגת תמונות ושמירה במצגת8

 ייצא ישירות לתוך המצגת.ל, אפשר שהתקבלו בחיפוש תמונות או סרטונים

 ייצא את התמונות או הסרטונים צריך ליצור חשבון אישי.לכדי 

 לחצו על התמונה הרצויה  .1

 

  

 לחצו על התמונה הרצויה.1
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 .לחצו על הוספה למצגת .2

 בחרו מצגת קיימת או צרו מצגת חדשה .3

 

  

  . בחרו מצגת קיימת או3

 צרו מצגת חדשה

. לחצו על הוספה 2

 למצגת
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 My Presentationsבתוך  Presentation Maker -המצגת תשמר ב .4

 PowerPoint -כדי להציג שקופיות בודדות ב Exportלחצו על  .5

 

 :לציטוט יופיע מקור התמונה קופיתשבתחתית ה ,PowerPoint -הצגת השקופית בב

 

 

 לצורך שימוש לא מסחרי מותר,  ClinicalKeyשימוש בתמונות מתוך 

  תוך הקפדה על שמירת זכויות היוצרים!

. לחצו על 5

Export 

כדי להציג שקופיות 

 -בודדות ב

PowerPoint 

-. המצגת תשמר ב4

Presentation Maker  בתוך

Presentations My 

מקור התמונה 

 לציטוט
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 :לגישה עתידית למצגות

  לחצו על סימן שלושת הקווים .1

 Presentations - בחרו ב .2

 

 לעזרה נוספת ניתן לפנות לצוות ההדרכה בספרייה:

 19:00 – 8:30ה' בשעות  - בדלפק ההדרכה, בימים א'

 03-6407975בטלפון: 

WhatsApp :6226977-050 

 medlibl@tauex.tau.ac.ilבדואר אלקטרוני: 

 לחצו על הסימן.1

 - . בחרו ב2

Presentations 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506226977
mailto:medlibl@tauex.tau.ac.il
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