
שימוש במפתח חיפה למאמרים



הממשק של מפתח חיפה מאפשר גילוי מהיר ופשוט של מאמרים בעברית ובערבית

באמצעות תיבת חיפוש אחת



:כדי לקבל מידע על כתבי העת והקבצים במאגר" מידע על כתבי העת"לחצו על 

?אלו כתבי עת וקבצי מאמרים יש במפתח חיפה בתחום החינוך: למשל



:הקלידו בתיבת החיפוש את מילות החיפוש או את הביטוי לחיפוש, לאיתור מאמרים

:ניתן לבחור את אופן החיפוש של הביטוי ואת השדה ברשומה שעליו יתבצע החיפוש



:תוצאות840נתקבלו 



.התוצאות ממוינות לפי רלוונטיות

:בלחיצה על החץ ניתן לשנות את אופן מיון התוצאות

.לחצו על                          כדי להציג רק את המאמרים בטקסט מלא

.לעיתים הגישה לטקסט המלא מותנית במנוי נפרד לכתב העת



,על פי נושא, ניתן לצמצם את התוצאות על פי סוג כתב העת שבו מופיעים המאמרים

.  על פי שם כתב העת ועוד, (שנת הפרסום של המאמר)על פי טווח שנים 



,להצגת הרשומה המלאה שכוללת את תקציר המאמר והנושאים שבו הוא דן

:הכותר–לחצו על שם המאמר 

כדי להגיע לטקסט המלא יש ללחוץ על         

.לעיתים הגישה לטקסט המלא מותנית במנוי נפרד לכתב העת



,(free full text)לצד מאמרים בעלי גישה חופשית באינטרנט 

":גישה חינמית"יוצג החיווי 



תצוגה מלאה של  

:רשומת מאמר

כדי לצאת מהתצוגה המלאה  
X-יש ללחוץ על ה



:  לחצו על הקישור, כדי לבדוק את זמינותו של פריט בספריות המוסדות האקדמיים



.זמנית-החיפוש המתקדם מאפשר חיפוש של מספר מילות מפתח בשדות שונים בו

:תוביל למסך הבא" חיפוש מתקדם"לחיצה על 



:בתפריט העליון" רשימת הנושאים"לחיפוש ברשימת הנושאים של מפתח חיפה לחצו על 



תעמולת בחירות: חיפוש לדוגמה של הנושא

סגולאזור תיבת החיפוש מופיע בצבע , שימו לב כי בעת חיפוש ברשימת הנושאים



:תעמולת בחירותמונחים הקשורים לנושא 10רשימת התוצאות כוללת 

כמסומן  )לחיצה על קישורי המאמרים 

תוביל לחיפוש מאמרים  ( ברשימת התוצאות
ת/הכוללים את המונח כנושא או כמחבר

:דוגמה נוספת(. לפי הכיתוב בקישור)



:תפתח פירוט שכולל"( תעמולת בחירות: "לדוגמה)לחיצה על מונח ברשימת התוצאות 

–( בכחול)צרים וקשורים , מונחים רחבים
לחיצה על מונח תבצע חיפוש שלו בתוך  

רשימת הנושאים

רמיזות

שם המונח באנגלית

אפשרות לבצע חיפוש מאמרים הכוללים את  

כפי שראינו  , ת/המונח כנושא או כמחבר

.ברשימת התוצאות



, בחיפוש מאמרים

אזור תיבת החיפוש  
כחול  מופיע בצבע 

:  לאחר לחיצה על קישור המאמרים

:בשדה הנושאכביטוי מדויק תוצג רשימת תוצאות במפתח המאמרים 



":רשימת הנושאים"לחצו שוב על , כדי לחזור ולבצע חיפוש של מונח אחר



:לדוגמה. ניתן לחפש ברשימת הנושאים גם שם אישיות

רשימת התוצאות תציג מונחים  

הכוללים את שם האישיות ומונחים  

.שלה/הקשורים ביצירות שלו

לחיצה על קישורי המאמרים תוביל  

לחיפוש מאמרים הכוללים את המונח  

לפי הכיתוב  )ת /כנושא או כמחבר

.כביטוי מדויק( בקישור



:טיפול בתוצאות החיפוש

,לאחר שהתקבלו התוצאות הרצויות מהחיפושים השונים

ל או לייצוא באמצעות לחיצה על  "להעברה בדוא, ניתן לאסוף רשימת מאמרים להדפסה

-המסומנת ב, המאמרים מתווספים לתיקיית מאמרים שמורים



:תציג רשימה של המאמרים שנשמרו, לחיצה על הנעץ האדום      בתפריט העליון

ניתן לקבל גם את רשימת  

החיפושים הקודמים שבוצעו



לייצא לתוכנות ציטוט  , ל"לדוא, ניתן לשלוח את הרשימה או את חלקה להדפסה

.או לתוכנת אקסל

ולאחר מכן ללחוץ  , (אפשר לסמן את כולם)-יש לסמן את הפריטים הרצויים ב

:הנקודות בשורה העליונה3על צלמית 



:יש לבחור באפשרות הרצויה, ברשימת האפשרויות שמתקבלת

ל  "יש לציין את כתובת הדוא, ל"אם האפשרות שנבחרה היא לשלוח באמצעות דוא

וללחוץ על


