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יבוא ישיר של פריטי מידע י

 
 

 הנמצאת בסמוך RefWorksקישו על אופציית ה .1
  (A).ל"ההדפסה והשליחה בדוא, לאפשרויות השמירה

 
וא הפריטים ביייתבצע ,  פתוחRefWorks-חשבון האם  .2

תופנו למסך ההרשמה , אם אינו פתוח. אוטומטיבאופן 
באופן בוא הפריטים י לאחר ההרשמה יתבצע י.לתוכנה

 .אוטומטי
 

 Viewבחרו באפשרות , כדי לצפות בנתונים שיובאו .3
Last Imported Folder. 

 

בין  )RefWorks-לכל ציטוט הנכנס ל: עצה ידידותית

מוצמד  ( ברישום ידניובין אםיבוא ממאגר י ם בדרך שלא
. Source Typeאור אלקטרוני או מודפס הנקרא ית
אור זה מאפשר לוודא כי כל המידע הרלוונטי הנדרש ית

ברירת המחדל של . לביבליוגרפיה שלכם יימצא במערכת
נקבעה מראש אך אפשר לערוך Source Type -ה

 Tools-התפריט התאמה אישית של אופציה זו דרך 
 

המרת ציטוטים מתוכנות אחרות לניהול 
 רישום ביבליוגרפי

 
 תואמת מספר תוכנות אחרות לניהול RefWorksתוכנת 

 בקלות RefWorks-ניתן להסב ל. רישום ביבליוגרפי
רשימות ביבליוגרפיות קיימות מתוכנות אחרות דוגמת 

EndNote .
 

, מידע מפורט על אפשרויות היבוא מתוך תוכנה מסוימת
המקוונת של  (Help)ניתן למצוא בחלק העזרה 

RefWorks   .
 

 

 
 

A 

 RefWorks-יצירת מאגר מידע אישי ב

 אפשרויות של  מגווןRefWorksבתוכנת 
 .מאגר המידע האישיל הוספת פריטים

 

http://www.refworks.com/refworks


רישום ידני של ציטוטים 

 
 

 .האפשרויות ברשימת References אופציית ו עלעמד. 1
 . Add New Reference-בתפריט הנגלל בחרו ב

 
במסך הנפתח בחרו את סגנון הרישום הביבליוגרפי הרצוי . 2
הבחירה מתבצעת בתיבה . (APA, Chicago, MLA:לדוגמה)

View fields used by.(B) 
 
 Ref Typeהגדירו את סוג הציטוט בתיבת , כעת. 3
. (או עבודת דוקטורט, ספר, עת-ציטוט מתוך כתב: לדוגמה)

 הם שדות שיש למלא בכדי ליצור √-שדות המסומנים ב
רשומה ביבליוגרפית מדויקת עבור סוג הציטוט והסגנון 

גם אם לא ימולאו שדות אלה ניתן יהיה לשמור את . הנבחר
 .RefWorks-הרשומה ב

 
 .Saveהכניסו את המידע בתיבות השונות והקישו על . 4

 
של ספריות יבוא פריטים מקטלוגים 

 

 כממשק לעריכת חיפושים RefWorks-ניתן להשתמש ב
 כלי מאפשר גישה לקטלוגים (C).במספר מערכות מקוונות

 ULI ,British Library: כגון, מקוונים של אוניברסיטאות רבות
 .'וכד

 Online-  בחרו בSearchמהתפריט הנגלל של . 1
Catalog or Database .

בחרו במאגר מידע מתוך הרשימה הנגללת מתחת  , כעת. 2
Online Catalog or Database to Search. 

-בחרו את מספר הרשומות הרצוי מתוך הרשימה בסמוך ל. 3
Max. Number of References to Download. 

 Quick Searchאת המונחים לחיפוש יש לרשום בתיבת . 4
for:  או בתיבתAdvanced Search for: וללחוץ Search. 

 

 

 

 

 

 

 

 צירת תיקיותי

 
 

 Create New-בחרו ב, Foldersמהתפריט הנגלל של . 1
Folder .

 New Folder Nameרשמו את שם התיקייה בתיבת  . 2
  OK.(D)הקישו על 

- אין הגבלה במספר התיקיות שניתן ליצור בחשבון ה
RefWorks .

 Last Importedהתיקייה הנקראת  : עצה ידידותית

Folder  מכילה רק את הציטוטים שיובאו אחרונים ולא
ציטוטים קודמים שיובאו אך לא תויקו . תויקו במקום אחר

יישארו זמינים אך לא מתויקים במאגר המידע הבסיסי 
. RefWorks-בחשבון ה

 תיוק ציטוטים

 

ערכו חיפוש או לאחזר , Searchמהתפריט הנגלל של . 1
ציטוטים הנמצאים כבר במאגר המידע של התוכנה כדי 

. לתיקם בתיקיות

מתוך תוצאות החיפוש בחרו בציטוטים הרצויים ולסמן . 2
פונקציה זו עובדת על כל דף . Selectedאת העיגול ליד 

בנפרד ולכן יש לתייק את הציטוטים הנבחרים בתיקייה 
ניתן לסמן את , לחלופין. הרצויה לפני שעוברים לדף הבא

 .Page או All in Listהעיגול ליד 

 Put inבחרו בתיקיה הרצויה מהתפריט הנגלל של . 3
Folder.(E) 

 . הציטוטים הנבחרים יכנסו אוטומטית לתיקיה הנבחרת. 4

ניתן להכניס כל ציטוט למספר בלתי : עצה ידידותית

. מוגבל של תיקיות

 
 
 

B 

C 

 ניהול וארגון ציטוטים

עריכה ,  מגוון כלים לארגוןRefWorksבתוכנת 
. וצפייה בציטוטים מתוך מאגר המידע האישי

 

D 

E 



 
 עריכת ציטוטים

 
 

 All References-  בחרו בViewמהתפריט הנגלל של . 1
ניתן לבצע עריכה של ציטוטים גם מתוך . או בתיקיית ציטוטים

 .RefWorks-תוצאות חיפוש ב

 .בחרו בציטוטים לעריכה. 2

 .Global Editהקישו על , כעת. 3

במסך הבא יש לבחור בשדות אותם רוצים לערוך מתוך . 4
  Choose Field to Edit .(F)הרשימה הנגללת שכותרתה 

, הקלידו את המידע הנוסף לשדה שנבחר, במסך הבא. 5
 .Change Field toבתיבה המכונה 

ניתן . בחרו באפשרות הרצויה לשילוב המידע בציטוט. 6
 ,Append to Existing Data: לבחור באופציות הבאות

Overwrite Existing Data, Leave Existing Data 
Alone. 

 .OKלסיום הקישו על . 7
 

 אפשרות זו שימושית במיוחד לשם :עצה ידידותית

, הוספת מידע לרשומות שיובאו ממאגרי מידע מקוונים
וחסרים להן שדות הדרושים ליצירת רשימה ביבליוגרפית 

 . בסגנון מסוים

 
 תצוגת רשימות ציטוטים

מתוך תיקיה מסוימת או , כאשר צופים ברשימת ציטוטים
ניתן לבחור בכמה אפשרויות שונות של , מתוצאות חיפוש

ניתן לבצע התאמה אישית של התצוגה , לידיעתכם. תצוגה
 מתוך Customize-  ובחירה בToolsדרך עמידה על 
 .התפריט הנגלל

 
 All-  בחרו בViewמתוך התפריט הנגלל של . 1

Referencesאו בתיקיה הרצויה . 
 
 אפשר לבחור בסוג Switch toברשימה הנגללת ליד . 2

ניתן להוסיף עד שש אפשרויות תצוגה שונות . התצוגה הרצוי
 .'וכד, Standard View  ,Full View:כגון 

 

 

 

 

 

 

תוסף זה מתאים לעבודה הן עם מחשבים  – לידיעתכם

על מנת להשתמש בו יש . אישיים והן עם מחשבי מקינטוש
-מתפריט הWrite-N-Cite -להוריד למחשב את תוכנית ה

Tools .

 

בניית רשימה ביבליוגרפית מתוך רשימת 
 פרטי מידע

 
 

 . מתוך תפריט האפשרויות Bibliography-בחרו ב. 1
 
 .בחרו מתוך הרשימה את סגנון הרישום הביבליוגרפי. 2
 
 Format a Bibliography from aלחצו לבחירה על . 3

List of References. 
 
 .בחרו את סוג הקובץ שברצונכם ליצור. 4
 
בחרו האם לכלול פרטי מידע מכל המאגר או מתוך . 5

 .תיקיה נבחרת
 
יפתח חלון חדש ובו . Create Bibliographyלחצו על . 6

 (G). הרשימה הביבליוגרפית
 
שמרו את הקובץ בו הרשימה הביבליוגרפית על המחשב . 7

 .או בדיסק
 

Write-N-Citeמסמך 

 
 

ניתן ליצור מסמך עם ציטוטים בתוך הטקסט בעזרת תוסף 
. RefWorks של Write-N-Citeהתוכנה 

 
-Write-Nהפעילו את ו  Word-ריק ב, פתחו מסמך חדש. 1

Citeבלחיצה על הכפתור .
 
העמידו את הסמן במסמך במקום בו צריך להופיע . 2

 בצד הרשומה הביבליוגרפית במסך Citeלחצו על , הציטוט
 RefWorks.(H) -ה

 
.  בסיום התהליךWord-שמרו את מסמך ה. 4
 
 

F 

יצירת מסמך ורשימה ביבליוגרפית 
Write-N-Citeהמאפשר למשתמשי ינו תוסף תוכנה ה 

Wordלהוסיף בלחיצת כפתור ציטוטים למסמך . 

G 

H 



 
 

Write-N-Cite רפית ג רשימה ביבליו  

 
 
 .Write-N-Citeהפעילו את . 1
 
 .Bibliographyלחצו על . 2
 
בחרו את סגנון הרישום הביבליוגרפי הרצוי מתוך . 3

 (I).הרשימה
 
 .Create Bibliographyלחצו על . 4
 
 המכיל את הרשימה Wordחלון חדש יפתח ובו מסמך . 5

 .הביבליוגראפית
 
. Word-שמרו את מסמך ה. 6
 

 האישי RefWorksחיפוש פריטי מידע במאגר 
 

: RefWork -קיימות שתי דרכים לחיפוש במאגר ה
. חיפוש פשוט וחיפוש מתקדם

 

חיפוש פשוט 
 

באפשרות החיפוש הפשוט ניתן להשתמש כדי לערוך חיפוש 
על מנת לקבל את מספר התוצאות הגדול . בכל השדות

אנית ימקושרות מילות החיפוש על ידי הפקודה הבול, ביותר
תוצאות החיפוש יכילו מילים המכילות את מילת , בנוסף". או"

 יכלול תוצאות בהן מילים artחיפוש המילה , לדוגמה. החיפוש
תוצאות החיפוש יהיו מסודרות תמיד לפי . part או heartכגון 

. רלוונטיות
 
הכניסו את מילות החיפוש בתיבת החיפוש של . 1

RefWorks. 
 
 .GOלחצו על . 2
 
. תוצאות החיפוש מוצגות בהדגשת מילות החיפוש. 3

 
 
 
 
 
 
 

 
 

חיפוש מתקדם 

 
 

, כותר, מחבר)אופציה זו מאפשרת חיפוש בשדות נבחרים 
חיפוש באמצעות פקודות בולאניות , (...'מילות מפתח וכו

תוצאות . והגבלת החיפוש לתיקיה מסוימת, (לא, או, וגם)
החיפוש המתקדם מוצגות בסדר אלפביתי על פי שם 

. המחבר כאשר מילות החיפוש מודגשות
 
 וממנו בחרו Search-לחצו על תפריט ה. 1

Advanced.(J) 
 
-הכניסו את מילות החיפוש בשדות המתאימים במסך ה. 2

Advanced Search. 
 
אניות להגדרת הקשר בין יהשתמשו בפקודות הבול. 3

 .מילות החיפוש
 
בחרו אם לערוך את החיפוש בתיקיות נבחרות או בכל . 4

 (All References)התיקיות 
 
. Searchלחצו על . 5
 

 
 

 

I 

J 

 

תמיכה טכנית 
 

hanni_h@staff.oranim.ac.il 

 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה


