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 הקדמה. 1
Medline הינו מאגר ביבליוגרפי של ה- U.S. National Library of Medicine המאגר כולל .

החל משנת  ,שפות 30-ב עת כתבי 4,300-מאמרים מתוך כמידע ביבליוגרפי ותקצירים של 

בתחומי מדעי החיים והרפואה בהם רפואה קלינית, רפואה ניסויית, רפואת שיניים,  ,1950

נה, יקולוגיה, חינוך, סיעוד, פסיכיאטריה, פתולוגיה, תזורפואה וטרינרית, רוקחות, טוקס

 בחלק. , מדעי הסביבה, ביולוגיה ימית, ביופיזיקה וכימיהלוגיההיבטים מסוימים של ביו

 .מהרשומות יש קישור לטקסט מלא
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 כניסה למאגר. 2
 /lib.tau.ac.il-https://medה: יאתר הספרילכנסו יה. 1

 , נמצא בתפריט העליוןהמידע באתר הספריי ל. הצביעו על חיפוש וניהו2

 . לחצו על מאגרי מידע3

 

 הנמצאת מתחת לשורת החיפוש, M . בחרו באות4

 
  

. הצביעו על  2

  חיפוש וניהול מידע

 בתפריט העליון

. לחצו על  3

   מאגרי מידע

 ג

 

 . בחרו את האות המבוקשת4

https://med-lib.tau.ac.il/
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 Medline Completeמאגרב . בחרוM. נפתחת רשימת מאגרי מידע המתחילים באות 5

(EBSCO)  

 

. בחרו מתוך הרשימה את 5

 Medline Completeמאגר

(EBSCO) 
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  חיפוש. 3

 . חיפוש מתקדם3.1

 הכניסה למאגר מובילה ישירות אל מסך החיפוש המתקדם. 

 : גורמי סיכון לשבץלדוגמה נושא החיפוש

כל מונח בשדה  ,Risk Factors-ו Stroke את מונחי החיפוש הקלידובשדות הטקסט . 1

 טקסט נפרד. 

 שבין שורות החיפוש המחבר בין המונחים ,אופרטור הבוליאני )ההקשר הלוגי(ב בחרו. 2

(AND, OR, NOT)  

 ., הנמצא בסמוך לשורת החיפוש הראשונהSearchלחצו על כפתור . 3

  ניתן להגדיר עבור כל אחד מהמונחים את השדה בו יש לחפש את המונח )למשל

 מחבר, תקציר(.  בכותר, שם ה

  פלוס או להסיר שדות חיפוש על  הסימןעל ידי לחיצה על חיפוש ניתן להוסיף שדות

 ידי לחיצה על הסימן מינוס, הנמצאים בסמוך לשורת החיפוש השלישית

  ניתן לאפס את החיפוש באמצעות לחיצה על כפתורclearהנמצא מתחת ל ,-

Search 

 

  

את   הקלידו. 1

 מונחי החיפוש

 בחרו. 2

אופרטור  ב

  הבוליאני

 המתאים

לחצו . 3

על כפתור 

Search 

ניתן  

לאפס 

את 

 החיפוש

ניתן להגדיר 

את שדה  

 החיפוש

ניתן להוסיף שדות 

להסיר   או חיפוש

 שדות חיפוש
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 לכניסה להיסטוריית החיפוש, לחצו  :גם ממסך היסטוריית החיפושיתן להגיע למסך זה נ

Search Historyלשורות החיפוש , הנמצא מתחת 

 על  ולחצ :מחדשהתוצאות הגבלת את  לערוך ניתןEditהנמצא מעל תוצאות החיפוש ,. 

 

  

לכניסה להיסטוריית החיפוש לחצו  

 Search Historyעל 

להוספת הגבלות  

 Editלחיפוש לחצו על 
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 ((MeSH 2019 תזאורוס . חיפוש דרך3.2

 

 לחפש כל מונח בנפרד ולאחר מכן ישבעבודה עם התזאורוס, שימו לב! 

 .AND ,ORלקשור ביניהם באמצעות האופרטורים הבוליאניים 

 

 MeSHהתזאורוס מספק את מונחי המפתח המועדפים הקיימים במאגר. חיפוש לפי מונחי

 נותן תוצאות מדויקות יותר. 

 שמעל שורות החיפוש MeSH 2019כנסו לתזאורוס בעזרת לחיצה על הי .1

 

ולאחר מכן לחצו על  Stroke–את מונח החיפוש הראשון  בשדה החיפוש הקלידו תחילה .2

 מימין לשורת החיפוש ,Browseכפתור 

 

כנסו לתזאורוס  .1

בעזרת לחיצה על  

MeSH 2019 

. הקלידו תחילה  2

בשדה החיפוש את  

מונח החיפוש  

הראשון ולחצו על  

Browse 



 

  9 
 

תוצאת החיפוש העלתה את מקטע המילון הרלוונטי לחיפוש. ניתן לראות שהמונח  .3

 Stroke, לחצו על הקישור Strokeהוא אכן  Strokeהמועדף על המאגר למושג 

 

. המונח שנבחר מובלט Strokeהתקבל מסך הכולל את עץ המונחים עבור המונח הנבחר 

 בכחול ומתחתיו מופיעים מונחים צרים )מונחים ספציפיים יותר( הקשורים אליו. 

 Explode. סימון התיבה שמתחת לעמודת Strokeסמנו את אחת התיבות שליד המונח  .4

ייתן תוצאות רחבות, הכוללות את המונחים הספציפיים של שבץ. סימון התיבה שמתחת 

 .כמונח מרכזיייתן תוצאות בהן שבץ יופיע  Major Concept-לעמודת ה

 

  

לחצו על  . 3

 Strokeהקישור 

 -או ב -Explode. בחרו ב4
Major Concept 



 

  10 
 

של שבץ, דהיינו  Subheadings-, המתקבל מסך בו מופיעים כל המונחים הצרים .5

 Subheadings-, הנמצא בסמוך לSearch Database. לחצו על Explode-אפשרות ה

 

 

 Risk. על מנת לחפש את המונח השניStrokeהתקבל מסך עם תוצאות חיפוש המונח  .6

Factors  לחצו עלMeSH 2019 

 

 Browseבשדה החיפוש ולחצו על  Risk Factorsהקלידו את המונח  .7

 

לחצו על  . 5

Search 

Databas

לחצו על . 6

MeSH 2019 

.הקלידו את  7
 Riskהמונח

actors   בשדה
החיפוש ולחצו 

 Browseעל 
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המונח שנבחר . Risk factors את עץ המונחים עבור המונח הנבחר התקבל מסך הכולל .8

מובלט בכחול ומתחתיו מופיעים מונחים צרים )מונחים ספציפיים יותר( הקשורים אליו. 

 סמנו את התיבה שליד המונח 

 Search Databaseלחצו על  .9

 

 

 . Risk Factorsסך עם תוצאות חיפוש המונח התקבל מ

כעת יש לקשר בין תוצאות החיפושים עבור שני המונחים. על מנת לראות את החיפושים  .10

 "Search Historyשבוצעו עבור כל מונח בנפרד היכנסו להיסטוריית החיפוש "

 

 

 

בחרו תחילה את המונחים  ANDוגם קשר  ORבשאלה מורכבת הדורשת גם קשר 

 .ORהמתקשרים בקשר 

 

  

סמנו את  . 8
התיבה שליד 

.לחצו על 9 המונח  
Search 

Database 

היכנסו  . 10

להיסטוריית  

החיפוש  

Search 

History 
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על מנת לקשר בין תוצאות החיפוש סמנו את השורות ביניהן יש לקשר ובחרו את ההקשר  .11

 Riskוהמונח Stroke(. במקרה הזה ההקשר הלוגי בין המונח AND ,ORהלוגי )

Factors  הואAND , מונחי החיפושהנמצא מעל 

  

 (Publications). חיפוש דרך פרסומים 3.3

 .Medlineניתן לחפש מאמרים באמצעות סקירה של הכותרים הקיימים במאגר 

 , שבתפריט העליוןPublications-היכנסו ל  .1

 

  

סמנו את השורות . 11

ביניהן יש לקשר  

ובחרו את ההקשר  

 הלוגי

-היכנסו ל. 1

Publications 
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 החיפוש ורתהקלידו אותו בשפרסום, . אם ידוע לכם שם הפרסומיםהתקבל מסך חיפוש  .2

 שמימין לשורת החיפוש Browseולחצו על 

 מתחת לשורת החיפושאם לאו, תוכלו לבחור כותר מהרשימה האלפביתית המופיעה  .3

 

 

 

 שימו לב, לא כל המאמרים והשנים זמינים בטקסט מלא במאגר

 

  

אם ידוע לכם שם  .2
הקלידו  פרסום, ה

ולחצו על   אותו
Browse 

תוכלו לבחור  .3

כותר  

מהרשימה 

 האלפביתית
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 גישה לטקסט מלא. 4
 את המאמר המלא,והחלטתם כי הנכם רוצים לקרוא  לאחר שקראתם תקציר מאמר מסוים

, שניהם  Find Textאו לחיצה על  PDF-אחת משתי אפשרויות: קישור ישיר לתוכלו לבחור ב

 נמצאים מתחת לכל רשומה של מאמר

 

-קישור ישיר ל

PDF   או לחיצה

  Find Text על
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 . שימוש בתוצאות החיפוש5
 הדפסה, שמירה ושליחה בדואר אלקטרוני. 5.1

בחרו במאמרים הרצויים וסמנו אותם בעזרת לחיצה על סימן התיקייה שמימין לכל  .1

 רשומה של מאמר

 

, הנמצא בתפריט העליון, סמוך Folderבחירת המאמרים, פתחו את את לאחר שסיימתם  .2

 Sign in-ל

 

  

פתחו  . 2
את 

Folder 

 סמנו את

המאמר 

 המבוקש
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 לייצא את הפריטים שנשמרו.או לחצו על הסימנים המתאימים על מנת לשמור, להדפיס,  .3

 

 

 על מנת לשמור את הפריטים שבחרתם לאורך זמן שימו לב, יש להירשם למאגר

  

לחצו על הסימנים  . 3

 המתאימים
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 Alerts-. יצירת עדכונים5.2

Alert  הנו שירות דרכו ניתן לבצע את אסטרטגיית החיפוש באופן אוטומטי, במרווחי זמן

קצובים )למשל כל שבוע, כל חודש( ותוצאות החיפוש נשלחות לדואר האלקטרוני. שמירת 

 Alertכרוכים בהרשמה למאגר. שמירת האסטרטגיה או הגדרת  Alertהאסטרטגיה ושירות 

 .Search Historyיבוצעו ממסך היסטוריית החיפוש 

)ניתן להגדיר יותר  Alert-סמנו את אסטרטגיית החיפוש שברצונכם להגדיר כ .1

 מאסטרטגיה אחת(

 , הנמצא מעל אסטרטגיות החיפוש שתשמרוSave Searches/Alertsלחצו על  .2

 

 

  

 Saveעללחצו  .2

Searches/Alerts 

.סמנו את  1

אסטרטגיית  

החיפוש  

שברצונכם  

 Alert-להגדיר כ
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 יתקבל מסך ובו אפשרויות לשמירת החיפוש.

 Name of Search/Alerts-.תנו שם לחיפוש בשורת ה3

 Saveעתידי באופן קבוע או לזמן מוגבל תחת ניתן לשמור את החיפוש בתיקייה לשימוש.4

Search As 

  

שם  . הגדירו3

 Alertלחיפוש/

 

אופן   . הגדירו את4

השמירה כחיפוש קבוע,  

 Alertזמני או 
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כולל משך זמן  Alert-יפתח מסך עם אפשרויות להגדרת ה , Alertבחירה בהגדרתעם ה

 הרצתו, תדירות ביצוע החיפוש וקבלת התוצאות בדואר האלקטרוני, הפורמט המבוקש ועוד
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