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מעקב אחר פרסומים בנושאים שמעניינים אתכם )פריטים באנגלית(







מעקב פרסומים שיתוף פריטים יצירת ביבליוגרפיה ציטוט בגוף העבודה התקנה



התקנה

.Mendeley פיתחו חשבון משתמש בדף הבית של .1

www.mendeley.com

המשיכוחיזרו

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/


התקנה

למחשב שלכם. Mendeley 2. בסיום פתיחת החשבון תגיעו לדף המבקש מכם להוריד את

בצעו הורדה כדי לאפשר ניהול אוטומטי של ציטוטים ורשימות ביבליוגרפיות.

שימו לב:

Mendeley אם תרצו לעבוד עם

ממחשבים אחרים, יהיה צורך להוריד  

את האפליקציה גם אליהם.

המשיכוחיזרו



התקנה

3. לאחר שהורדתם את האפליקציה, לחצו עלייה בדבל-קליק כדי להתקין אותה על המחשב.

המשיכוחיזרו



התקנה

.Mendeley 4. בתום ההתקנה, הזינו את האימייל והסיסמה של החשבון שפתחתם באתר

המשיכוחיזרו



התקנה

תבקש את אישורכם לסנכרן את החשבון שלכם בא תר  Mendeley .5

עם החשבון שבמחשב שלכם. יש לאשר זאת כדי לאפשר ניהול 

אוטומטי של ציטוטים ורשימות ביבליוגרפיות.

המשיכוחיזרו



התקנה

6. עם סיום ההתקנה של מנהל הציטוטים, האפליקציה תבקש מכם  

להתקין גם את התוסף של Word. יש לסגור את כל הקבצים הפתוחים

.Word לפני ההתקנה. התקנה זו תאפשר ניהול ציטוטים במסמכי Word-ב

המשיכוחיזרו



התקנה

ייפתח חלון המציע להתקין Word 7. לאחר ההתקנה של תוסף

.Web Plugin תוסף לייבוא מסמכים באינטרנט. לחצו על הקישור

המשיכוחיזרו



התקנה:

8. לחצו על הדפדפן שבו אתם משתמשים.

כלי הייבוא יעבוד רק עם הדפדפן שתבחרו.

המשיכוחיזרו



התקנה

.Download browser extension 9. לאחר שבחרתם דפדפן לחצו על

המשיכוחיזרו



התקנה

סיימתם את ההתקנה.

:Mendeley תראו בלשונית 'הפניות' את התוסף של Word כשתפתחו קובץ

אל תשכחו:

לאחר פתיחת חשבון  

Mendeley באתר

יישלח אליכם אימייל  

המבקש לאשר את  

כתובת המייל  

בחשבון. אשרו אותה.

חיזרו לתפריט



ציטוט בגוף העבודה

על לשונית 'הפניות'. ליחצו Word במסמך .1

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

2. הגדירו את סגנון הציטוט של תחום הדעת שלכם.

.APA דוגמה: במדעי ההתנהגות משתמשים בדרך כלל בסגנון

כו המשיחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

3. עימדו עם סמן העכבר במקום שבו ייכנס הציטוט.

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה:

.'Insert Citation’ 4. לחצו על הכלי

5. בתיבת החיפוש הזינו את כותרת הפריט )מאמר / ספר(.

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

:OK בכותרת הפריט ברשימת הפריטים שעולים ולחצו 5. ביחרו

אם הפריט לא מופיע ברשימה, לחצו כאן. 

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

לפי הסגנון שהגדרתם. הציטוט יופיע במסמך

לתפריט הראשיחיזרו חיזרו



ציטוט בגוף העבודה

:Go To Mendeley 6. אם הפריט לא מופיע ברשימה, לחצו על לחצן

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

.Mendeley 7. חפשו את הכותרת במאגר הכללי של

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

.Save Reference  בפריט שלכם ברשימת התוצאות ולחצו על ביחרו  .9

אם הפריט לא מופיע  

במאגר הכללי )נדיר(,

לחצו כאן כדי ללמוד 

איך להוסיף אותו.

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

  .Sync לחצו על Save Reference 10. אחרי ששמרתם עם

לחצו כאן ונסו שוב להוסיף את הציטוט.

חיזרו



ציטוט בגוף העבודה

 . Mendeley-10. הוסיפו את הפריט לספרייה שלכם ב

המשיכוחיזרו



ציטוט בגוף העבודה

על לחצן הסינכרון.  11. אחרי שהוספתם את הפריט, ליחצו

לחצו כאן ונסו שוב 

להוסיף את הציטוט.

המשיכוחיזרו



יצירה של רשימה ביבליוגרפית

אם השתמשתם תוכלו להשתמש באפשרות זו רק

להזנת ציטוטים בגוף העבודה.  Mendeley-ב

.Insert Bibliography על בלשונית 'הפניות' ליחצו

לתפריט הראשיחיזרו חיזרו



שיתוף פריטים עם עמיתים

במחשב שלכם כדי ליצור או לאתר מהדסקטופ Mendeley פיתחו את

קבוצות עמיתים, לשתף איתם קבצים ולעבוד יחד על הקבצים ששיתפתם.

דקות( 3( לחצו כאן לצפייה בסרטון הדרכה

לתפריט הראשיחיזרו חיזרו

https://youtu.be/47NOI5HQ5m4


מעקב אחר פרסומים

לומדת על תחומי העניין שלכם מהפריטים בחשבון שלכם ,  Mendeley 

ושולחת לכם הודעות על פרסומים דומים שעשויים לעניין אתכם.

 סיימנו

Mendely עכשיו כשאתם מכירים קצת את

תוכלו להמשיך ללמוד עליה באופן עצמאי,

בהתנסות או באמצעות מדריכים נוספים

שקיימים ברשת.
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