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 .1הקדמה
 Sciwheelהוא כלי מבוסס אינטרנט לניהול מקורות מידע.
עם  Sciwheelניתן לבצע מגוון של פעולות :
 .1לייבא פריטי מידע באמצעות תוסף לדפדפן או קבצים ממקורות שונים באינטרנט כגון :מאגרי מידע,
קטלוגים ,ספרים ,כתבי עת אלקטרוניים ואתרי אינטרנט.
 .2לארגן אותם ,להעיר הערות ולסמן על גבי קבצי .PDF
 .3ליצור רשימות ביבליוגרפיות במגוון סגנונות ציטוט בתוך .WORD
 .4לעבוד בשיתוף פעולה עם חברי קבוצה.
 Sciwheelחופשי לשימוש לסטודנטים ולסגל של אוניברסיטת תל-אביב ומותנה בפתיחת חשבון משתמש אישי.
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 .2כניסה ל Sciwheel
הכניסה ל  Sciwheelהיא דרך אתר הספרייהhttps://med-lib.tau.ac.il :
 .1הצביעו על חיפוש וניהול מידע.
 .2מתחת לעמודה ניהול מידע ביבליוגרפי  -בחרו ב .Sciwheel

 .1הצביעו על חיפוש
וניהול מידע
 .2בחרו בSciwheel -
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 .3פתיחת חשבון משתמש
בכניסה ראשונה למערכת עליכם לפתוח חשבון משתמש אישי.
שימו לב שאתם מקבלים את המסך הבא שבתחתית שלו מודגש בתכלת:
FREE for members of Tel Aviv University
אם לא מופיעה לכם הדגשה זו ,עדיין יש להירשם עם כתובת הדוא"ל האוניברסיטאית שלכם ,כדי
לקבל את מלוא האפשרויות הניתנות למשתמשי אוניברסיטת תל אביב.

.1

לפתיחת חשבון משתמש אישי חדש ,לחצו על CREATE FREE ACCOUNT NOW

 .1לפתיחת חשבון משתמש אישי חדש
לחצו על
CREATE FREE ACCOUNT NOW
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.2

מלאו את הפרטים.
שימוש בתוכנה מותנה בהכנסת פרטי דוא"ל אוניברסיטאי.
לאחר פתיחת החשבון תישלח הודעת פתיחת חשבון .אשרו את ההודעה.

הגעתם לחשבון  ,Sciwheelהמשיכו לפי ההוראות.

4

 .4התחלת עבודה  -התקנות
לפני תחילת העבודה ,ובאופן חד פעמי ,יש לבצע שתי התקנות:

 .4.1התקנת Browser extension
.1

תחת  Toolsבחרו בתוסף לדפדפן .שמו של הדפדפן בו אתם משתמשים כעת יופיע ליד המילה .Extension
 .1תחת  TOOLSבחרו בתוסף
לדפדפן

.2

לחצו על כפתור ההתקנה ועקבו אחר ההוראות שמופיעות על המסך .לאחר ההתקנה המשיכו לפי הוראות.

 .2התקינו את התוסף והמשיכו
לפי הוראות הדפדפן
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 .4.2התקנת Word add-in
 .1תחת  Toolsבחרו ב .Word add-in
 .1תחת  TOOLSבחרו
Word add-in

 .2לחצו על התקנת התוסף והמשיכו לפי ההוראות.

 .2לחצו על התקנת התוסף
והמשיכו לפי ההוראות

 .3בתוך סרגל הכלים של  ,Wordתיווצר לשונית חדשה של .Sciwheel

 .3לשונית חדשהSciwheel -
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 .5פתיחת פרויקטים פרטיים ומשותפים
מומלץ לפתוח פרויקט לכל נושא עבודה ולשייך אליו את המאמרים הרלוונטיים לאותה העבודה.
 .1ליצירת פרויקט אישי ,בחרו ב .Private projects
 .2הקלידו את שם הפרויקט הרצוי ולחצו על  Enterבמקלדת לשם יצירת הפרויקט.
 .3ליצירת פרויקט משותף ,בחרו ב .Shared projects
 .4הקלידו את שם הפרויקט הרצוי ולחצו על  Enterבמקלדת לשם יצירת הפרויקט.

 .1ליצירת פרויקט אישי בחרו
ב.Private projects-
 .2הקלידו את שם הפרויקט ולחצו
על  Enterבמקלדת
 .3ליצירת פרויקט משותף בחרו
ב.Shared projects-
 .4הקלידו את שם הפרויקט ולחצו
על  Enterבמקלדת

פרויקט משותף מאפשר לכם ליצור פרויקט ולשתף בו אנשים נוספים .בדרך זאת תוכלו לעבוד יחד כקבוצה על נושא
עבודתכם.
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לאחר יצירת הפרויקט המשותף יפתח חלון בו תוכלו להזמין משתתפים נוספים.
 .1הקלידו את כתובת הדוא"ל של המשתתף אותו תרצו לשתף בפרויקט.
 .2לחצו על ( .INVITEניתן להזמין מספר משתתפים)

 .1הקלידו את כתובת המייל
 .2לחצו על INVITE
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 .6ייבוא פריטים ל Sciwheel
קיימות מספר אפשרויות לייבוא של פריטים:
 .1ייבוא של פריט ישירות ממאגר המידע באמצעות קובץ.
 .2ייבוא פריטים ממאגרי המידע השונים באמצעות התוסף לדפדפן שהתקנתם.
 .3ייבוא של קבצי  - PDFהטענה של קבצים שנשמרו במחשבכם מבעוד מועד.

 .6.1ייבוא פריטים מתוך מאגרי המידע
אפשרות זאת קיימת בחלק מהמאגרים .ניתן לייצא ישירות מ  Google Scholarובחלק מהפריטים ,גם ממערכת
דעת"א .לדוגמא ייצוא ישיר של פריט מ :Google Scholar
 .1לחצו על סימן הגרשיים.

 .1לחצו על הסימן

 .2בחלונית שנפתחה ,בחרו ב Sciwheel -

 .2בחרו
Sciwheel
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 .3בחרו בפרויקט הרצוי ולאחר מכן לחצו על .ADD

 .3בחלונית שנפתחה
תוכלו לבחור בפרויקט
ולאחר מכן לחצו על
ADD

בדרך זו של ייבוא ישיר ,ניתן לייבא רק פריט אחד בכל פעם.

10

 .6.2ייבוא באמצעות התוסף לדפדפן
לדוגמא :ייבוא של מספר מאמרים ממאגר  PubMedבאמצעות התוסף (ייבוא של מאמרים ממאגרים אחרים
מתבצע באופן זהה).
 .1בצעו חיפוש במאגר .ייבוא תוצאות החיפוש באמצעות התוסף מתבצע לאחר קבלת תוצאות החיפוש מדף
התוצאות.
 .2עם קבלת תוצאות החיפוש ,לחצו על הסימן בצבע תכלת המופיעה בשורת התוספים של הדפדפן.
 .2לחצו על הסימן
בשורת התוספים של הדפדפן

 .3בחלון שנפתח ,סמנו את המאמרים אותם תרצו לייבא ל .Sciwheel
 .4בחרו לאיזה פרויקט לשייך את המאמרים שברצונכם לייבא (לא חובה).
 .5לאחר שבחרתם במאמרים הרצויים ,לחצו על .ADD

 .3סמנו את המאמרים

 .4שייכו לפרויקט הרצוי
 .5לחצו על ADD
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 .6.3ייבוא ידני של פריטי מידע ממקורות שונים
ניתן לייבא פריטים שונים באופן ידני:
•

קבצי PDF

•

פריטים מתוכנה ביבליוגרפית אחרת.

•

קבצי RIS

•

ייבוא לפי  URLאו מספר מזהה של הפריט.

•

ייבוא מתוך תוצאות החיפוש.

•

יצירת ציטוט באופן ידני.

 .1לחצו על .Import References
 .1לחצו על
Import Reference

 .2בחלונית שנפתחה ,בחרו מה ברצונכם לייבא.

 .2בחרו מה ברצונכם לייבא
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•

ייבוא קובץ PDF

•

ייבוא מתוכנה ביבליוגרפית אחרת.

ייבוא קובץ PDF

ייבוא מתוכנה
ביבליוגרפית אחרת
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•

ייבוא קבצי RIS

•

ייבוא לפי  URLאו מספר מזהה של הפריט

ייבוא קובץ
RIS

ייבוא לפי  URLאו מספר
מזהה של הפריט
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•

יצירת ציטוט מתוך תוצאות החיפוש.

•

יצירת ציטוט באופן עצמאי ,הקלידו את פרטי הפריט אותו ברצונכם לצטט.

יצירת ציטוט מתוך
תוצאות החיפוש

יצירת ציטוט
באופן עצמאי
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 .7עריכת ציטוטים
המידע המרכיב את הציטוט מגיע מה Metadata-של הפריט ולעיתים אינו שלם.
על מנת ליצור רשימה ביבליוגרפית מהימנה ,מומלץ לבדוק ולערוך את הציטוטים לפני היצירה של רשימה
ביבליוגרפית בעבודתכם.
פריטים בעברית יהיו חסרים פעמים רבות .לפעמים יופיע סימן קריאה אדום ליד מקור ,ומשמע שחסרים פרטים רבים
אשר יש להשלימם.
 .1לחצו על כותר המקור ע"מ להגיע לעריכתו.

 .1לחצו על
הכותר

מאמרים בעברית רצוי לייבא אל  Sciwheelדרך הורדת קובץ RIS
שבמאגר החיפוש ,ולא ישירות אל Sciwheel
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 .2לעריכה ,לחצו על סימן התפריט (שלוש נקודות).
 .3לחצו על Edit
 .2לחצו על סימן
התפריט

 .3לחצו על
Edit

 .4השלימו את הפרטים החסרים בשדות המודגשים באדום.
 .5לשמירת השינויים לחצו על .Save

 .4השלימו את
הפריטים החסרים

 .5לחצו על SAVE
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 .8עריכת קבצים
ניתן לערוך את קבצי ה PDF-שיובאו לSciwheel-
 .1פתחו את הקובץ מתוך .Sciwheel

 .1פתחו את הקובץ

 .2ניתן להוסיף הערות והדגשים כרצונכם ,שישמרו בקובץ ה pdf.-ובנוסף ברשימה הביבליוגרפית של אותו הקובץ
ב .Sciwheel-כדי להוסיף הערה-
א .סמנו את הקטע הרצוי ,ולאחר מכן עימדו על הסמל של Sciwheel

סמנו את הקטע הרצוי
ואז לחצו על הסמל
של Sciwheel
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ב .הוסיפו הערות והדגישו כרצונכם.

הוסיפו הערות
והדגישו כרצונכם

ג .לחצו על אייקון הצורות

וסרגל כלים יפתח .הוסיפו סימונים והערות כרצונכם.

.1לחצו על האייקון

 .2סרגל כלים יפתח

 .3הוסיפו סימונים
והערות כרצונכם
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 .9הוספת תגיות
ניתן להוסיף לפריטים תגיות .התגיות מאפשרות לבצע חיפוש ולמצוא בקלות את החומרים הדרושים לכם.
 .1לחצו על  add tagע"מ להוסיף תגית.

 .1לחצו על add tag

 .2הקלידו את שם התגית.
 .3לחצו על  Enterבמקלדת.

 .2הקלידו את שם התגית
 .3לחצו על Enter
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 .4התגיות שהוספתם ,יופיעו מתחת לתיקיות הפרויקטים.
 .5בלחיצה על התגית הרצויה ,יופיעו הפריטים המתויגים תחת אותה תגית.

 .4התגיות שהוספתם,
יופיעו מתחת לתיקיות
הפרויקטים.
 .5בלחיצה על התגית
הרצויה ,יופיעו הפריטים
המתויגים תחת אותה תגית
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 .10עבודה עם Word
 .10.1הוספת ציטוטים לגוף העבודה
הוספת האזכורים בגוף הטקסט מתבצעת באמצעות התוסף שהתקנתם בתחילת העבודה עם .Sciwheel
 .1לחצו על הלשונית .Sciwheel
 .2התחברו לחשבון המשתמש שלכם ב .Sciwheel
 .3מלאו את כתובת הדוא"ל האוניברסיטאית ואת הסיסמה כפי שהכנסתם במעמד פתיחת החשבון.
 .1לחצו על
הלשונית

 .2התחברו
לחשבון
המשתמש
שלכם

 .3מלאו את כתובת
הדוא"ל
האוניברסיטאי שלכם
ואת הסיסמה
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ניתן להוסיף ציטוטים לגוף העבודה בדומה לתוכנות ביבליוגרפיות אחרות באמצעות .Insert Citation
 .1לחצו על  Insert Citationלהוספת ציטוט.
בחלונית שנפתחת ,יוצגו כל הפריטים שהוספתם לחשבון ה Sciwheel -שלכם.
 .2עימדו עם הסמן במקום בו תרצו להוסיף את הציטוט.
 .3תוכלו לסנן את הפריטים לפי הפרויקטים השונים אליהם שייכתם את הפריטים ,לפי התגיות או מסננים
נוספים.
 .4בחרו את המקור אותו תרצו להוסיף ,ולחצו על CITE
 .1הוספת ציטוט

 .2מיקום הסמן במקום
 .3סינון לפי

הציטוט הרצוי

פרויקט ,תגיות

ומסננים נוספים

 .4בחרו את המקור אותו
תרצו לצטט ע"י לחיצה
CITEעל
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 .10.2חיפוש במאגרים מתוך מסמך העבודה והוספת ציטוט באופן ישיר
ניתן לבצע חיפוש ישירות מתוך התוסף במאגרים  PubMedו Faculty Options
 .1בהתאם לרצונכם -לחצו על  Search PubMedאו Search Faculty Options
תיפתח חלונית לצד מסמך העבודה.
 .2עימדו עם הסמן במקום בו תרצו להוסיף את הציטוט.
 .3הקלידו את מונחי החיפוש ולחצו על  .Searchהחיפוש יתבצע ישירות מהמאגר שבחרתם.
 .4להוספת הציטוט הרצוי למסמך העבודה ,לחצו על .Cite
 .5ניתן לבצע חיפוש בפריטים המצויים בספרייה האישית שלכם ב Sciwheel -ע"י בחירה ב  Referencesבחלונית
החיפוש.

 .1לחצו על Search PubMed
או Search Faculty Options
כרצונכם

 .2מיקום הסמן במקום
הציטוט הרצוי

 .3הקלידו את מונחי
החיפוש ולחצו על Search

 .5ניתן לחפש בפריטים
המצויים בספרייה האישית על

ידי בחירה ב References -

 .4בחרו את המקור אותו תרצו
לצטט ע"י לחיצה על Cite

 Search Faculty Optionsמאפשר לקבל המלצות מחוקרים אחרים למאמרים רלוונטיים.
שימו לב -לא תמיד המאמרים זמינים בטקסט מלא בספרייה ,אך ניתן להזמין אותם דרך השאלה בין-ספרייתית
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לדוגמה :חיפוש ב Pubmed -ישירות מתוך מסמך ה :Word
 .1לחצו על .Search PubMed
 .2עימדו עם הסמן במקום בו תרצו להוסיף את הציטוט.
 .3הקלידו את מונחי החיפוש.
 .4בחרו ב  Citeע"מ להוסיף את הציטוט הרצוי למסמך העבודה שלכם.
 .5כדי לשמור ציטוט לשימוש עתידי ומבלי להיכנס לתוכנה עצמה בחרו ב .Save
 .1לחצו על Search PubMed

 .2מיקום הסמן במקום
 .3הקלידו את מונחי החיפוש

הציטוט הרצוי

 .4בחרו את המקור
אותו תרצו לצטט ע"י
לחיצה על Cite

 .5כדי לשמור ציטוט לשימוש
עתידי בחרו ב Save
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( –Smart Citation .10.3מותאם לעבודה הכתובה באנגלית)
ניתן לקבל מ  Sciwheelהמלצות למקורות נוספים עבור עבודתכם.
 .1בחרו .Smart citation
 .2סמנו את המקטע בטקסט ,אחריו תרצו לצטט.
 .3לחצו על Get Smart Citations
 .4בפעם הראשונה -עבור התאמה אישית להמלצות ,לחצו על הקישור שיעביר אתכם לדף הפרופיל שלכם
ב Sciwheel
 .1בחרו Smart citation

 .2סמנו את המקטע
בטקסט ,אחריו תרצו
לצטט

 .3לחצו על Get
Smart Citations

 .4לחצו על הקישור שיעביר
אתכם לדף הפרופיל שלכם
ב Sciwheel

 .5הגעתם לדף הפרופיל שלכם ב  . Sciwheelעקבו אחרי ההוראות.

לאחר מכן ,חזרו לקובץ ה Wordובחרו את המקורות הרצויים מרשימת ההמלצות שהתקבלה .רשימת ההמלצות
מתקבלת על סמך המלל המופיע בפסקה.
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 .10.4הוספת הערות ישירות למסמך העבודה
ניתן להוסיף ישירות למסמך העבודה מקטעי טקסט ממסמך ה  PDFשייבאתם ל ( Sciwheelכפי שהדגמנו בפרק .)8
 .1לחצו על Project references & notes

 .1לחצו על Project references & notes

 .2סמנו את הטקסט הרצוי.
 .3לחצו על .Insert

 .3לחצו על Insert
 .2סמנו את הטקסט הרצוי
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 .4הטקסט הרצוי הוכנס למסמך העבודה שלכם.

 .4הטקסט הרצוי הוכנס
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 .10.5בחירת סגנון ציטוט ויצירת רשימה ביבליוגרפית
ניתן לבחור ולשנות את סגנון הציטוט בהתאם לדרישות החוג והמרצים.
 .1לחצו על .Format citations and bibliography

 .1לחצו על
Format
citations
and

 .2בחרו בסגנון הציטוט הרצוי
 .3לחצו על עדכון ציטוטים ורשימה ביבליוגרפית.

 .2בחרו בסגנון הציטוט הרצוי

 .3לחצו על עדכון ציטוטים
ורשימה ביבליוגרפית.
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 .4התקבלה רשימה ביבליוגרפית בסוף המסמך.
ניתן לשנות את סגנון הציטוט בכל עת ,הרשימה הביבליוגרפית שנוצרה ,תתעדכן ע"פ הסגנון הנבחר החדש.
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 .11עזרה
ב Sciwheel -קיים ממשק צ'אט הזמין עבורכם .רצוי לנסח את שאלותיכם באנגלית .קיים גם מענה בעברית ,יחד
עם זאת ,בתדירות נמוכה יותר.
 .1לחצו על סימן הצ'אט בתחתית המסך.

 .1לחצו על סימן הצ'אט

 .2הקלידו את שאלתכם.

 .2הקלידו את שאלתכם

חומרי הדרכה נוספים זמינים בכתובתhttps://sciwheel.com/work/#/faq :

לעזרה נוספת ניתן לפנות לצוות ההדרכה בספרייה:
בדלפק ההדרכה ,בימים א'-ה' בשעות .19:00-8:30
בטלפון.03-6407975 :
בדואר אלקטרוניmedlibl@tauex.tau.ac.il :
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