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 Scholar  eGoogl-מדריך לחיפוש ב
 

Google Scholar ש חומרים אקדמיים. תוצאותיו של כל  חפ לו מנוע חיפוש המאפשר ינה
ביבליוגראפי כגון: כותר, שמות המחברים ומקור הפרסום )שם הספר,  חיפוש כוללות מידע 

 העת וכו'(.  בכת

שיפוט -ספרים, תזות, מאמרים ברי הינם Google Scholar -מקורות המידע המכוסים ב
(Peer Reviewed  .תקצירים וספרות אקדמית אחרת ,) 

 
 או מתוך דף הספרייה < חיפוש ומאגרי מידע.   http://scholar.google.com כניסה ישירה 

שימו לב! במנוע החיפוש הזה החיפוש מתקיים בשפה האנגלית. ניתן לערוך חיפוש  •
 גם בעברית אך החיפוש בו מעלה חומרים מעטים יחסית, ובעיקר ספרים.  

 שיטות חיפוש

פשוט  מכן   –  חיפוש  ולאחר  ההקלדה  בתיבת  החיפוש  מילות  את  להקליד  ניתן  זה  במסך 
 . זכוכית המגדלתללחוץ על 

 שבתיבת החיפוש  המשולשלמסך זה מגיעים באמצעות לחיצה על  –חיפוש מתקדם 

 

 

http://scholar.google.com/
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 הצגת הפריטים

התוצאות  הלאחר   רשימת  ובו  הבא  המסך  יופיע  המגדלת,  זכוכית  אייקון  על  לחיצה 
 המתקבלות: 

 

 

 הסבר לקישורים: 

תוביל לתקציר הפריט, או לטקסט המלא שלו, אם הוא זמין   שם המאמרלחיצה על   .1
 בצורה מקוונת.  

 , כאשר מופיע קו מתחת לשמו, תוביל לפרופיל האישי שלו.  שם המחברלחיצה על  .2
 תוביל לפריטים אחרים אשר ציטטו את המאמר.   צוטט ע"י ]מס'[לחיצה על  .3
 ריט.  תוביל לפריטים אחרים הדומים לפ  מאמרים בנושא זה לחיצה על  .4

לאו דווקא    –"פריטים דומים" עשויים להתייחס להיבט ספציפי של הפריט    שימו לב! 
 להיבט אודותיו אתם מחפשים.  

 תוביל להצגת כל הגרסאות של המאמר.  כל ]מס'[ הגרסאות לחיצה על  .5
 RefWorksתאפשר לייבא את הציטטה לתוכנות ניהול ציטוטים כמו צטט לחיצה על  .6
למקורות   .7 קישור  יש  תוביל  בצד  הלינק  על  לחיצה  המלא,  הטקסט  את  שמחזיקים 

 אתכם לפריט.  
 ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש לפי תאריך או טווח תאריכים.  .8

 

 טיפים לחיפוש

במרכאות  המילים  :  שימוש  הקלדת  שתי    "Greek Mythology"לדוגמא,  לחיפוש  תוביל 
 המילים כביטוי, כלומר: תוצגנה תוצאות בהן שתי המילים צמודות זו לזו בסדר הזה. 

Intitleתוצאות הכוללות את מונחי החיפוש בכותרת המסמך. לדוגמא:  ציג : מ 
allintitle: Greek Mythology  

 Greek  חיפוש שללפחות אחד המונחים חייב להופיע ברשומה. כך לדוגמא  :  OR-שימוש ב
OR Roman  לכתוב  י במקום  יוונים.  או  רומאים  בהם  שיש  התוצאות  את  אפשר    ORניב 

 להשתמש בתו | 

יניב    Roman –Greek  של  יופיע. חיפוש  לא מונח אחד יופיע והמונח השני  :    –שימוש בתו  
 לרומאים.   תוצאות המתייחסות ליוונים אך לא

החיפוש:   מונחי  החיפוש  סדר  מונחי  הקלדת  החיפוש.  מונחי  הקלדת  לסדר  משמעות  יש 
 בסדר שונה, יניבו מספר תוצאות שונה.  

Link to 

Full 

Text 
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 התקנת הגדרות קבועות  

הגדרות אלה רצוי להתקין על מחשב שעובדים עליו באופן קבוע כגון מחשב ביתי.  שימו לב!  
 צריכה להיות פעילה.   Cookies-כמו כן, אפשרות התקנת ה

 תוצאות החיפוש:  -. חלק ראשון למספר חלקים קמסך המחול תקבללהגדרות יש ללחוץ על  

 

 

האייקון עם החץ למעלה ולמטה לשם פתיחת  יש ללחוץ על    –  תצוגת מספר תוצאות בעמוד
 תוצאות בעמוד.  20או  10תפריט האפשרויות. ניתן לבחור בין תצוגה של 

חדש בחלון  תוצאות  לסמן    –  תצוגת  יש  חדש  בחלון  תוצאות  בתצוגת  לבחור  מנת    √ על 
 .בתיבת הסימון

רשומות לתוכנת ציטוטים    באופן קבועבמידה ורוצים לייבא    –בחירת תוכנה לניהול ציטוטים  
וללחוץ על האייקון   תוך  הצג קישורים לייבוא ציטטות אל  יש לסמן את האפשרות  ,ספציפית

פתיחת תפריט האפשרויות לשם  ולמטה  למעלה  את    .עם החץ  לסמן  יש  באמצעות העכבר 
 .האפשרות המבוקשת

 לשם פתיחת תפריט השפות:    שפותיש ללחוץ על  – שפותחלק שני:  
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לשם פתיחת הרשימה יש ללחוץ על האייקון עם החץ למעלה ולמטה  – מנשקבחירת שפת ה
 . עות העכברצולבחור את השפה המבוקשת על ידי סימונה באמ

 שימו לב! בכל פעם ניתן לבחור רק שפה אחת מן הרשימה. 

 סימון "חפש דפים בכל השפות"ניתן לבחור בכל השפות באמצעות  - בחירת שפת החיפוש  
  . בתיבת הסימון הרלוונטית √או לבחור מספר שפות באמצעות סימון 

 

 לשם הדגמה המסכים הבאים יוצגו באנגלית.       

 

 קבלת התראות בדוא"ל 

 אליו.  והתחברות (Gmailלשם שימוש ברכיב זה יש צורך בפתיחת חשבון גוגל )

 

 

 Createוללחוץ על  Greek Mythologyלבצע חיפוש, לדוגמא: או   Alertsניתן ללחוץ על 
Alert 
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במידה ומצאתם ספר בו אתם מבקשים לעיין יש ללחוץ על שם הספר המופיע כקישור. מייד  
לתוך הטקסט, מילות החיפוש יופיעו מודגשות. לדוגמא: חיפוש   Google Booksתועברו ל 
 יחזיר את התוצאה הבאה:  Diels-Krantzשל   Older Sophists  של הספר

 

 

במקרים מסויימים כל הספר יופיע חינם בצורה אלקטרונית ובמקרים אחרים תקבלו רק הצצה 
לתוך חלקים מהספר. תוכלו לחפש את החלק הרלוונטי עבורכם ולהציגו ע"י בחירה של  

ובחרו  Any viewואז על המשולש ליד   Search Toolsאפשרויות תצוגה. לחצו על 
. תוכלו מיד לראות את מילות החיפוש שלכם מודגשות  Preview and full view  באופציה

 ואת כל המקומות בספר בו הם מוזכרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


