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 . הקדמה1
Scopus נו מאגר מידע ביבליוגרפי וציטוטים רב תחומי. המאגר כולל מידע ביבליוגרפי יה

כנסים, פטנטים ומבחר מקורות מהימנים ותקצירים של מאמרים מכתבי עת מדעיים, דוחות 

מרשת האינטרנט בתחומי הרפואה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי הסביבה, פסיכולוגיה, 

 המאגר מספקאומנות. כמו כן הכלכלה, מדעים מדויקים, הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח ו

 .נתונים סטטיסטיים המרוכזים בגרפים וטבלאות
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 . כניסה למאגר2
 בתפריט העליון שבאתר הספרייהלשונית חיפוש וניהול מידע בחרו ב .א

 , בחרו במאגרי מידע משאבי מידע אלקטרונייםתחת  .ב

 

 S-בחרו באות המבוקשת .ג

 

  Scopusעללחצו שהתקבלה, ברשימת המאגרים  .ד

 

  . בחרו במאגרי מידעב

בחרו א. 

לשונית ב

חיפוש וניהול 

 מידע

בחרו באות  ג.

 המבוקשת

לחצו ד. 

 על

Scopus 
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 . חיפוש לפי נושא3

, הנמצא בראש המסך Documents-על מנת לחפש מאמרים בנושא מסוים, בחרו ב .א

 ואילך. 2010משמאל. לדוגמה: מאמרים בנושא שבץ והשפעה פסיכולוגית משנת 

 

 כתבו את מונחי המפתח בשורת החיפוש וחברו אופרטורים בוליאניים ביניהם  .ב

 

 שימו לב, את האופרטורים יש לכתוב באותיות גדולות בלבד

 

  

-בחרו ב. א

Documents 

כתבו את מונחי  ב.

 המפתח בשורת החיפוש
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 2010, הנמצא מתחת לשורת החיפוש, הגבילו את שנות החיפוש לשנת Limitתחת  .ג

 ואילך

 

 , הנמצא בתחתית המסךSearchלחצו על  .ד

 

  

הגבילו את שנות  ג.
 החיפוש

 Searchלחצו על  ד.
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 . צמצום תוצאות החיפוש4
משמאל למסך, לדוגמה,  ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש בעזרת תפריט ההגבלות הנמצא

 נגביל לפי נושא ולפי שפה.

 Healthוסמנו Author name -, הנמצא מתחת לSubject area-גללו את המסך עד ל .א

Professions 

 

  

גללו את המסך . א
 Subject-עד ל

area 

 Healthוסמנו
Professions 
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  , וסמנו אנגלית, הנמצא בסוף רשימת המסנניםLanguage -גללו את המסך עד ל .ב

 על מנת לשמור על ההגבלות Limit toלחצו על  .ג

 

 

 תוצאה, הנמצא מתחת לכל Find Textעל מנת להגיע לטקסט מלא, לחצו על  .ד

 

 

 הגעה לטקסט מלא כפופה להגדרות פרוקסישימו לב, 

ב. גללו את 

 -המסך עד ל

Language 

 וסמנו אנגלית

ג. לחצו על 

Limit to 

ד. לחצו על 

Find Text 
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 . חיפוש פרסומים לפי חוקר5
 Documents, הנמצא ליד Authors-כדי לחפש לפי חוקר, חזרו למסך הכניסה ובחרו ב .א

 

 בתחום הרפואה Joel H. Greenbergלדוגמה, נחפש מידע אודות החוקר 

 Searchהקלידו את שם המשפחה ולאחר מכן את השם הפרטי של החוקר ולחצו  .ב

 

ישנם כמה שבמידה  .זה נמצא חוקר אחד בלבד בשם זה הבמקר. המבוקשבחרו בחוקר  .ג

 חוקרים באותו השם ניתן לסנן לפי שיוך מוסדי

  

 Authors-בחרו בא. 

הקלידו את שם המשפחה ב. 

תחילה ולאחר מכן את השם 

 הפרטי

בחרו בחוקר ג. 

 המבוקש
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 על החוקר . מידע סטטיסטי5.1

  בצד שמאל של המסך.של החוקר,  h-index-ראות את מדד הניתן ל •

פי היחס בין מספר -תפוקה והשפעה של פרסומי חוקרים ונקבע עלדידת משמש למ המדד

 . המאמרים שכתב החוקר ומספר הפעמים שצוטט כל אחד ממאמריו

, Analyze author outputהחוקר בעזרת פרסומי לעיין במידע סטטיסטי אודות  ניתן •

 citation trends& Document  מתחת לגרף שלהנמצא 

 

  

ניתן לעיין במידע 
סטטיסטי אודות 

 החוקרפרסומי 

ניתן לראות את 

 h-index-מדד ה

 של החוקר
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הסטטיסטי לפי מקור, שנה או ניתן לצפות במידע Analyze author output -ה לכניס לאחר

  Documents by source-נושא, אפשרויות אלו נמצאות בסמוך ל

 

לראות מידע אודות ניתן גם בעמוד הקודם של המידע הסטטיסטי הכללי על החוקר,  •

  :על ידי אחרים צוטטוהפרסומים של החוקר אשר 

 צוטטואשר  לעמוד הקודם בכדי לראות מידע אודות הפרסומים של החוקרחזרו  .א

& citation trends -, הנמצא מתחת לCitation Overviewבעזרת לחיצה על 

Document 

 

 

ניתן לצפות 

במידע 

הסטטיסטי 

לפי מקור, 

 שנה או נושא

 לחצו על .א

Citation 

overwiew 
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 Author ID-, הנמצא מתחת לDate range-הגדירו את טווח השנים הרצוי בעזרת ה .ב

 

 Exclude Citations from Books-, הנמצא בסמוך לUpdateלחצו על  .ג

 

 -אפשרויות אלה נמצאות מעל ה .ניתן להדפיס ולייצא את רשימת הפרסומים שהתקבלה

.h-index 

  

ב. הגדירו את 

 טווח השנים הרצוי

ג. לחצו על 

Update 

ניתן להדפיס ולייצא 

 את רשימת הפרסומים
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 . חיפוש מידע לפי שם מוסד6
, הנמצא ליד Affiliationsלחפש מידע על פרסומים של מוסד מסוים, בחרו בכדי  .א

Authors במסך הכניסה למאגר 

 

. נבחר לדוגמה, את הפקולטה למדעי ולחצו חפש כתבו בשורת החיפוש את שם המוסד .ב

 החיים באוניברסיטת ת"א.

 

  

בחרו א. 

 Affiliationsב

כתבו בשורת  ב. 
החיפוש את שם 

 חפשולחצו  המוסד
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בחרו בפקולטה המבוקשת .התקבלה רשימת פקולטות באוניברסיטת ת"א .ג

 

 שיתופי פעולה עם ובמסך שהתקבל, ניתן לצפות במאמרים שפורסמו לפי תחומים, היכן פורסמו 

 מוסדות אחרים

 

  

בחרו בפקולטה ג. 

 המבוקשת

ניתן לצפות במאמרים 
שפורסמו לפי תחומים, היכן 

עם  פורסמו ושיתופי פעולה
 מוסדות אחרים
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 . חיפוש מידע על כתבי עת7
, הנמצא בסמוך Sources-כדי לחפש מידע על כתב עת מסוים, היכנסו למסך הכניסה ול .א

 Search-ל

 

שבסמוך לשורת  Find Sourcesהקלידו את שם כתב העת בשורת החיפוש ולחצו על  .ב

 Cell. נחפש לדוגמה מידע על כתב העת החיפוש

 

 בחרו בכתב העת המבוקש מתוך הרשימה .ג

 

  

א. היכנסו למסך 

-הכניסה ול

Sources 

הקלידו את שם ב. 

כתב העת בשורת 

החיפוש ולחצו על 

Find Sources 

ג. בחרו 

בכתב העת 

 המבוקש
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 פרמטרים לדירוג כתב עת מסוים .7.1

 לפי פרמטרים שונים: והתקבל מידע על כתב העת ודירוג

מייצג את היחס בין מספר הציטוטים של המאמרים בכתב העת לבין  CiteScoreדירוג  •

 מספר המאמרים שפורסמו בו.

הנו דירוג הנקבע לפי יוקרת כתב העת לתחום בו עוסק כתב העת, איכותו  SJRדירוג  •

 .דירוג זה מנרמל את שונות ניקוד הציטוטים בין תחומי התוכן השונים .והמוניטין שלו

צוטט המקור בתחום  וודק השפעת ציטוט מסוים על פי מספר הפעמים בב SNIPדירוג  •

 התוכן שלו.
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7.2 .CiteScore rank & trend 

CiteScore rank & trend  מספק דירוג של כתב עת ביחס לכתבי עת אחרים בכל אחת בכל

 אחת מהקטגוריות אליהן הוא שייך.

  CiteScore-בסמוך ל, הנמצא CiteScore & trend -עברו ל .א

 

התקבל מסך עם רשימת כתבי העת בקטגוריה של ביוכימיה, גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 

 :2019לשנת 

 

  

 -עברו לא. 

CiteScore & 

trend 
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7.3. Scopus content coverage 

Scopus content coverage  מספק את כמות המאמרים שכתב עת פרסם כל שנה ואת

 מספר הציטוטים שכל מאמר קיבל.

 CiteScore rank& trend-, הנמצא בסמוך לScopus content coverage-עברו ל .א

 

על מנת לקבל את פירוט המאמרים של כתב העת  ,2018,בחרו בשנה מסוימת, למשל .ב

 וכמות הציטוטים שקיבל

 

  

 Scopus-עברו לא. 

content coverage 

ב. בחרו בשנה 

 מסוימת
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 ומספר הציטוטים שכל אחד מהם קיבל Document titleתחת  התקבלה רשימה של המאמרים

 :Cited byתחת 

 

כמות 
 ציטוטים

רשימת 

 מאמרים
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 . השוואה בין כתבי עת8
 לחצו על הקישורו הראשי של סקופוס כתבי עת, חזרו לדףבכדי לערוך השוואה בין  .א

Compare Sourcesהנמצא מתחת ל ,-Login, .בצד ימין של המסך 

 

 Enter Titleתחת  Lancetהקלידו את שם כתב העת הראשון, לדוגמה  .ב

 , בחרו בקטגוריה מסוימת, למשל רפואהlimit toתחת  .ג

 Searchלחצו על  .ד

  

  

-בחרו בא. 

Compare 

Sources 

ב. הקלידו 

את שם כתב 

 העת הראשון

בחרו ג. 

בקטגוריה 

 מסוימת

 Searchלחצו על  ד.
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 Sourceסמנו את כתב העת תחת  .ה

 

 Nature review Microbiologyהקלידו את שם כתב העת השני להשוואה, למשל  .ו

  מסוימתבחרו בקטגוריה  .ז

 Searchלחצו על  .ח

 Sourceסמנו את כתב העת תחת  .ט

 

  

. סמנו את כתב ה

 העת

. הקלידו את ו

שם כתב העת 

 השני להשוואה

את כתב סמנו . ט

 העת השני

לחצו על  .ח

Search 

בחרו  ז.

בקטגוריה 

 מסוימת
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 כעת ניתן לצפות בהשוואה בין כתבי העת:

 

 

  

 

 

 לעזרה נוספת ניתן לפנות לצוות ההדרכה בספרייה:

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

 .03-6407975בטלפון: 

 medlibl@tauex.tau.ac.ilבדואר אלקטרוני: 

 

mailto:medlibl@tauex.tau.ac.il
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