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 הקדמה. 1
ProQuest  מידע  מכילים תתי מאגרים, ה 11 הינו מאגר מידע רב תחומי האוצר בתוכו

בנושאים: אומנות, עסקים, רפואה ובריאות, היסטוריה, ספרות ושפות, מדע וטכנולוגיה ומדעי  

 החברה. 

המידע מוצג במאמרים מכתבי עת אקדמיים ומחקריים, עיתונות יומית ופופולרית, סקירות  

 מכנסים, עבודות תזה ודוקטורט ועוד.  

חוקרים בכל הגילאים ובכל הרמות  הפלטפורמה משרתת את צרכי המידע של מיליוני 

 וסדות ברחבי העולם.  בספריות ובמ

  



 4

כניסה למאגר. 2

 /lib.tau.ac.il-https://medה: יהספריאתר ל היכנסו. 1

, נמצא בתפריט העליון המידע באתר הספריי ל. הצביעו על חיפוש וניהו 2

 ע. לחצו על מאגרי מיד 3

הנמצאת מתחת לשורת החיפוש  , P. 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/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/


 

  5 
 

  ProQuest-בחרו ב .Pרשימת מאגרי מידע המתחילים באות  . נפתחת 5

  

-בחרו ב. 5

ProQuest 
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 . חיפוש 3

 . חיפוש פשוט3.1

 

כאשר המאגר פתוח ולא נעשית בו עבודה תתקבל לאחר פרק זמן התרעה כי  שימו לב,  

(. אם בפרק זמן זה לא  end of sessionפרק זמן )המצוין בהודעה( ייסגר המאגר )בעוד 

 תמשיכו בחיפוש תאלצו להתחיל מחדש.  

 

 Patient Education" AND Nurses" בשורת החיפוש, למשל   חיפושהמילות  את  הקלידו. 1

 OR ,AND  : כגוןמתאימים,  אופרטורים  הקלידווביניהם 

 שמימין לשורת החיפוש  . לחצו על זכוכית המגדלת 2

 

 

 

למאגר היא חיפוש מתקדם, מעבר לחיפוש פשוט יתבצע  המחדל בכניסה  שימו לב, ברירת 

 Basic Searchבראש המסך בעזרת לחיצה על 

 את הקלידו. 1

 חיפושהמילות 

וחברו אותם עם 

 אופרטור

. לחצו על 2

 זכוכית המגדלת



 

  7 
 

ניתן לבחור מראש מאמרים בטקסט מלא ,מאמרים שעברו שיפוט עמיתים או מאמרים  

 אקדמיים

 

 . חיפוש מתקדם3.2

 Patient education,Stroke,Nurses. הקלידו בשורות החיפוש את מונחי החיפוש, למשל 1

. הגבילו כל מונח בשורה נפרדת והגדירו את מיקומו של כל מונח במאמר )תקציר, כותר  2

 וכדומה(, ההגבלה נמצאת מימין לשורת החיפוש 

 , הנמצא מתחת לשורות החיפוש Add Rowחיפוש במידת הצורך בעזרת . הוסיפו שורת 3

ם, בחירת האופרטור תהיה בין שורות  . בחרו באופרטור המתאים על מנת לקשר בין המונחי4

 החיפוש 

 

  

ניתן לבחור מראש 

מאמרים בטקסט מלא, 

שעברו שיפוט  מאמרים

עמיתים או מאמרים 

 אקדמיים

 

. הקלידו בשורות 1

החיפוש את מונחי 

 החיפוש

. הגבילו כל מונח 2

בשורה נפרדת 

 והגדירו את מיקומו

. הוסיפו שורת 3

חיפוש במידת 

הצורך בעזרת 

Add Row 

.בחרו באופרטור  .4

 המתאים
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ניתן לסנן מראש את תוצאות החיפוש לפי שנים, סוג הפרסום, אזור גאוגרפי ושפה. המסננים 

 נמצאים מתחת לשורות החיפוש 

 

 , הנמצא בתחתית הדףSearch על  . לחצו5

 

  

 סינון לפי שנים

אזור סינון לפי 
 גאוגרפי

ג סוסינון לפי 
 פרסום

 שפהסינון לפי 

על  . לחצו5

Search 
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 Publications-. חיפוש לפי פרסומים3.3

 ם העת או כל סוג אחר של פרסו יתן לחפש חומרים לפי שם כתבנ

 , הנמצא בתפריט העליון Publications-. בחרו ב1

. אם ידוע לכם סוג הפרסום, הקלידו אותו בשורת החיפוש. אם לאו, חפשו לפי הרשימה  2

 ניתן להגדיר את הפרסום לפי כותר, נושא וכולי  . Allהאלפביתית שמעל 

   , הנמצא מימין לשורת החיפושSearchלחצו על  .3

 

 . חיפוש לפי תזאורוס3.4

 Command Line -שבסמוך ל ,Thesaurus- . חזרו לחיפוש המתקדם ובחרו ב1

 

  

-.בחרו ב1

Publications 

.אם ידוע לכם 2

סוג הפרסום, 

הקלידו אותו 

 בשורת החיפוש

. חפשו לפי 2

הרשימה 

האלפביתית את 

 הפרסום המבוקש

 ניתן להגדיר את

 הפרסום סוג

.לחצו על 3

Search 

-.בחרו ב1

Thesaurus 
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 MeSH 2019-תחומים, בחרו ב. מתקבלת רשימת תזאורוסים לפי 2

 

 . הקלידו בשורת החיפוש את המונח המבוקש3

 Find. לחצו על  4

 . בחרו במונח מתוך הרשימה המתקבלת 5

 

  

-בחרו ב. 2

MeSH 2019 

. הקלידו בשורת  

החיפוש את  

 המונח המבוקש 
לחצו  . 4

 Findעל 
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 המונחים , הנמצא בתחתית רשימת Add to searchעל חצו  . ל6

 

בשורת החיפוש ולחצו   patient education-הקלידו את המונח השני. Thesaurus-. חזרו ל7

 Findעל 

 

  

 Add. לחצו על6
to search 

הקלידו את . 7
-המונח השני

patient 
education  ולחצו

 Findעל 
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(  ANDאופרטור )קשרו בין המונחים בעזרת  . בחרו מתוך הרשימה את המונח המתאים, 8

 Add to searchולחצו על 

 

 במסך הראשי  Search. לחצו על 9

 

  

 בחרו מתוך הרשימה את המונח המתאים,. 8
קשרו בין המונחים בעזרת אופרטור ולחצו על 

Add to search 

 Searchלחצו על . 9
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 חיפוש בתת מאגר. 3.5

 Public Health-תתי מאגרים בנושאים שונים, בדוגמה הבאה נתמקד ב  11מאגר ב

Database 

 שבתפריט העליון  Databases-. בחרו ב1

 

 מתוך הרשימה האלפביתית  Public Health Database-. בחרו ב2

 

  

-ב. בחרו 1

Databases 

 Public-בחרו ב. 2

Health Database 
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חי החיפוש והגבילו את תוצאות  הקלידו את מונ  . .(3.2מתקבל מסך חיפוש מתקדם )סעיף . 3

 החיפוש לפי גיל, סוג פרסום ושפה. המסננים נמצאים בתחתית המסך 

 

 ניתן להגביל לפי סוג אוכלוסייה ושנים, מסננים אלו נמצאים מתחת לשורות החיפוש 

 

  

. סינון לפי 3

 גיל

. סינון לפי 3

 שפה

ניתן להגביל לפי 

סוג אוכלוסייה 

 ושנים
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 . גישה לטקסט מלא4

 

 

 שימו לב, גישה לטקסט מלא כפופה להגדרות פרוקסי 

 Find-או בעזרת לחיצה על סימן ה  PDF-ום מלא תתבצע ע"י לחיצה ישירה על הגישה לפרס

Text שניהם נמצאים בתחתית כל רשומת מאמר , 

 

  

לחיצה ישירה 
או  PDF-על ה

בעזרת לחיצה 
-על סימן ה

Find Text 
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 . שימוש בתוצאות החיפוש5

 החיפוש.   Modify Search ניתן לשנות את אסטרטגיית החיפוש בעזרת לחיצה על  •

  Save search/alertעזרתלקבל עדכונים ב  כן-וכמוניתן לשמור את תוצאות החיפוש  •

 Recent Searchesניתן לשלב בין חיפושים בעזרת  •

 פעולות אלו נמצאות מעל תוצאות החיפוש 

 

 . שינוי אסטרטגיית החיפוש5.1

, ממנו ניתן לשנות את מונחי  מתקבל מסך החיפוש המתקדם .Modify Searchחצו על ל

 מסננים ה ואתהחיפוש 

 

  

שינוי 

 החיפוש

שילוב 

 חיפושים
שמירה או 

קבלת 

 עדכונים

ניתן לשנות את מונחי 

 מסנניםה ואתהחיפוש 
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 . שמירת חיפושים 5.2

 

 למאגר על מנת לקבל עדכונים או לשמור חיפושים  ם לב, יש להירששימו 

 Save search/alert. לחצו על 1

 מתוך הרשימה   Save Search-. בחרו ב2

 

 בתחתית החלונית  Saveמתקבלת חלונית ובה תתבקשו לתת שם לחיפוש ולחצו על  .3

 

  

 Save-. בחרו ב2

Search 

. לחצו על 1

Save 

search/alert 

 . תנו שם לחיפוש3

 Saveולחצו על 
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 . קבלת עדכונים5.3

  Create alert-ובחרו ב Save search/alert,. לחצו על  1

 

מלאו את הפרטים הנדרשים, כגון שם העדכון, כתובת האימייל, תדירות   .מתקבל חלון . 2

 העדכון וכדומה 

 

  

 Save,.לחצו על1

search/alert 

 Create-ובחרו ב

alert 

מלאו את . 2

 הפרטים הנדרשים
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 שבתחתית החלון שנפתח  Create alert. לחצו על 3

 

 

 שילוב חיפושים .5.4

קשרו   . , מתקבל מסך ובו שורת חיפוש. לכל חיפוש יש מספרRecent searches. לחצו על 1

 החיפושים בעזרת אופרטור מתאים  בין

 שמימין לשורת החיפוש , Search. לחצו על 2

 

  

לחצו על . 3

Create alert 

קשרו בין החיפושים . 1
 בעזרת אופרטור מתאים

לחצו על . 2

Search 
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 תוצאות ייצואטוט/שליחה/הדפסה/י. צ6

 חיפוש

 . ציטוט מאמרים6.1

 . בחרו מאמרים אותם תרצו לצטט מתוך רשימת תוצאות 1

 

 

 

 , הנמצא מעל רשימת התוצאות. Cite. לחצו על 2

  

. בחרו מאמרים 1

 מתוך הרשימה

. לחצו על 2

Cite 
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והעתיקו את הציטוט. ניתן   Citation style-מתוך ה . בחרו בסגנון הציטוט המתאים 3

 Citation style - . אפשרויות אלו נמצאות תחת הלהדפיס, להוריד או לשלוח באימייל

 שבתחתית החלון  Done. לחצו על 4

 

  

. בחרו בסגנון הציטוט 3

-המתאים מתוך ה

Citation style 

ניתן להדפיס, להוריד או 
 לשלוח באימייל

 

. לחצו על 4

Done 
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 שליחת תוצאות החיפוש לדואר אלקטרוני. 6.2

 מתוך רשימת תוצאות   שלוח לאימייל. בחרו מאמרים אותם תרצו ל 1

 

 Cite-שבסמוך ל ,Email. לחצו על 2

 

  

בחרו מאמרים .1

שלוח אותם תרצו ל

 לאימייל

לחצו על .2

Email 
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 Continue. מלאו את הפרטים הנדרשים בחלון שנפתח ולחצו על 3

  

מלאו את  .3

הפרטים הנדרשים 

לחצו בחלון שנפתח ו

 Continueעל 
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 . הדפסת תוצאות החיפוש6.3

 מתוך רשימת תוצאות  להדפיס. בחרו מאמרים אותם תרצו 1

 

 Emailשבסמוך ל , Printלחצו על . 2

 

  

בחרו מאמרים .1

 להדפיסאותם תרצו 

לחצו על . 2

Print 
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 שבתחתית המסך  Continue. לחצו על 3

 

 כנה ביבליוגרפית. ייצוא לתו6.4

 מתוך רשימת תוצאות  לשמור או לייצא לתוכנה ביבליוגרפית. בחרו מאמרים אותם תרצו 1

 

  

. לחצו על 3

Continue 

בחרו .1

מאמרים אותם 

 לייצא תרצו 
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 Export/Saveובחרו בתוכנה או סוג הקובץ לייצוא תחת  Print-שבסמוך ל Save. לחצו על 2

 

 Saveלחצו על .2

ובחרו בתוכנה או 

 סוג הקובץ לייצוא


	ProQuest
	תוכן עניינים
	1. הקדמה
	2. כניסה למאגר
	3. חיפוש
	3.1. חיפוש פשוט
	3.2. חיפוש מתקדם
	3.3. חיפוש לפי פרסומים-Publications
	3.4. חיפוש לפי תזאורוס
	3.5. חיפוש בתת מאגר

	4. גישה לטקסט מלא
	5. שימוש בתוצאות החיפוש
	5.1. שינוי אסטרטגיית החיפוש
	5.2. שמירת חיפושים
	5.3. קבלת עדכונים
	5.4. שילוב חיפושים

	6. ציטוט/שליחה/הדפסה/ייצוא תוצאות חיפוש
	6.1. ציטוט מאמרים
	6.2. שליחת תוצאות החיפוש לדואר אלקטרוני
	6.3. הדפסת תוצאות החיפוש
	6.4. ייצוא לתוכנה ביבליוגרפית




