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הקדמה  .1
מפתח חיפה הוא מאגר ביבליוגרפי רב תחומי, בעזרתו ניתן למצוא חומרים התפרסמים  

המאגר מכיל הפניות למאמרים מתוך  רמות שונות. בבעברית ובערבית במגוון תחומי ידע ו

 ומבחר מאמרים מתוך עיתונים יומיים. כתבי עת שוטפים 

המאגר כולל מידע ביבליוגרפי גישה לטקסט מלא תתאפשר במידה שהאוניברסיטה מנויה  

 עליו או שיש אליו גישה חופשית.  
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. כניסה למאגר2
 לשונית חיפוש וניהול מידע  . בחרו ב 1

. תחת משאבי מידע אלקטרוניים, בחרו במאגרי מידע  2

ת - ל-באותיות המבוקשות בחרו  .3

לשונית בחרו ב. 1

חיפוש וניהול מידע

. בחרו 2
במאגרי 

מידע

המבוקשות האותיות. בחרו את 3
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על מפתח חיפהלחצו שהתקבלה, ברשימת המאגרים  .4

 . לחצו על4
 מפתח חיפה
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חיפוש לפי נושא. 3
 בחירת מאגר לחיפוש  .3.1

בתחילת החיפוש תוכלו לבחור את סוג המאמרים המבוקש מתוך מאגר מוגדר. לדוגמה:  

מאמרים מכתבי עת אקדמיים, מחקריים ומקצועיים, מאמרים מכתבי עת שפיטים, מאמרים  

 מעיתונות יומית, מאמרים בערבית ועוד.

 . לחצו על החץ בצידה השמאלי של תיבת החיפוש  1

בחרו את סוג המאמרים המבוקש מתוך הרשימה . 2

על  לחצו. 1
החץ

בחרו את סוג . 2
המאמרים 

  המבוקש
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   חיפוש .3.2

   . הקלידו את מונחי החיפוש. לדוגמה: הדרכת מטופלים.1

 . לחצו על סימן זכוכית המגדלת בצידה השמאלי של תיבת החיפוש.  2

. תוכלו גם לבצע חיפוש קולי. לחצו על סימן המיקרופון בצידה השמאלי של תיבת החיפוש 3

 והקליטו את מונח החיפוש.  

התקבלו תוצאות החיפוש: 

הקלידו את  .1
מונחי החיפוש

לחצו על סימן . 2
 זכוכית המגדלת

לחצו על . 3
המיקרופון לביצוע 

 חיפוש קולי
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 החיפושצמצום תוצאות   .3.3

מופיעות בצד שמאל של  האפשרויות הצמצום ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש בעזרת 

. תוכלו לצמצם את תוצאות החיפוש לפי רצונכם: לפי גישה, סוג החומר, שנת  התוצאות

פרסום, שפה, מיקום בספריות, נושא, מאגר, מחבר, כתב עת או פריטים חדשים. נצמצם  

 ואילך.   2000ים משנת  לדוגמה: מאמרים מכתבי עת שפיט

 ליד אפשרות הסינון המבוקשת.    Vתחת כל אחת מהקטגוריות, סמנו . 1

 תוצאות.  ה. לאחר סימון כל אפשרויות הסינון הרצויות לחצו על צמצום 2

 

  

ליד  Vסמנו . 1
האפשרות 
 המבוקשת

לחצו על צמצום . 2
 התוצאות
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 התקבל מסך התוצאות לאחר צמצום התוצאות.  

. עמדו עם סמן העכבר על המסנן המסננים. לאחר הצמצום תוכלו לקבע את אחד או יותר מ3

הרצוי עד להופעת סימן המנעול ולחצו עליו. מסנן מקובע יופיע בצהוב. לביטול הקיבוע לחצו 

 שוב על המנעול.  

 הצמצום.  . על מנת לאפס את הסינון, לחצו על ביטול  4

 

  

לחצו על המנעול . 3
לקיבוע או ביטול 
 הקיבוע של המסנן

לחצו על ביטול . 4
 הצמצום לאיפוס
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 וצפייה ברשומה לטקסט מלאגישה  .3.4

אם למאמר יש גישה אלקטרונית תוכלו ללחוץ על הקישור גישה מקוונת. מאמרים שאין להם 

גישה אלקטרונית דרך מפתח חיפה, תוכלו לבדוק במערכת דעת"א של ספריות אוניברסיטת 

תל אביב אם קיימת אליהם גישה אלקטרונית דרך האוניברסיטה או אם המאמר קיים בעותק 

 קשיח על המדף.  

   ט המלא לחצו על גישה מקוונת.לגישה לטקס .1

 

 : תוכלו גם לצפות בפרטי המאמר המלאים

 .  מאמר לחצו על כותר הלפרטי הרשומה  . 1

 

  

לחצו על גישה . 1

 מקוונת

לחצו על כותר . 1
 המאמר
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 שבצד ימין.   X-המידע המלא אודות המאמר. ליציאה לחצו על ה  ם . תפתח חלונית ע2

 

  

ליציאה מהמסך . 2
 Xלחצו על 
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 פעולות נוספות. 4
4.1. שמירה, הדפסה, שליחה וייצוא  

1. כדי לקבל פעולות שניתן לבצע עם תוצאות החיפוש לחצו על סימן שלוש הנקודו ת לצד  

הפריט 

 

 .'וכו שמירה, הדפסה, שליחה וייצואכמו  . בחרו את הפעולה אותה תרצו לבצע,  2

 

  

לחצו על סימן . 1
 הנקודותשלוש 

בחרו את . 2
 הפעולה הרצויה 
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 מועדפים רשימת ה שמירה ב .4.2

 שבשורת הפריט.   כדי להוסיף פריט לרשימת המועדפים, לחצו על סימן הנעץ  

 הוא יצבע בצהוב.  לרשימת המועדפים לאחר הוספת הפריט 

 

בצדו השמאלי העליון של המסך ליד   לחצו על סימן הנעץ  לצפייה ברשימת המועדפים 

 שם המשתמש.  

 

 לחצו על הנעץ

 לחצו על הנעץ 



 

14 

 : ממסך המועדפים תוכלו לבחור את הפריטים עליהם תרצו לבצע פעולות

 . בחרו את הפריטים המבוקשים.  1

 

 .. לחצו על סימן שלוש הנקודות  2

 

  

בחרו את . 1
הפריטים 
 המבוקשים

לחצו על סימן . 2

 שלוש הנקודות



 

15 

 . בחרו בפעולה הרצויה.  3

 

 הדרכה בספרייה: ו  היעץלעזרה נוספת אפשר לפנות לספרני 

 19:00-8:30ה' -בימים א'

  medlibl@tauex.tau.ac.ilאו בדואר אלקטרוני: 

 בחרו בפעולה הרצויה. 3
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