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Mendeley – כלי לניהול מקורות מידע אקדמיים 

 תקנהרשמה והמדריך לה

מסייע לחוקרים ולסטודנטים לארגן בקלות את מקורות המידע לכתיבת מאמרים ועבודות המנדליי הוא כלי 

של קבצים   500MBת לשמור עד אקדמיות. השימוש בכלי הוא ללא תשלום, ולכל משתמש ניתנת האפשרו

 נוספים לשמירה של מאמרים בקבוצות פרטיות. MB 500-על האתר ו

 

 .http://www.mendeley.comניתן להיכנס למנדליי בקישור: 

 

 פתיחת חשבון

 

 .)באמצעות הקישור לעיל( Mendeleyכדי לפתוח חשבון משתמש, ניכנס לאתר  .1

 :מצד שמאל נמלא את הטופס המופיע בדף הראשי .2

 

. במידה באמצעות לחיצה על  Facebook-לחלופין, ניתן להיכנס באמצעות חשבון ה

 ונכנסתם בדרך זו, המשיכו לסעיף הבא.

 

 נמלא את הטופס הבא: לאחר מכן .3

 

 למחשב ולהתקין אותה: Mendeley Desktopהתוכנה האתר יציע לנו בשלב זה להוריד את  .4

 

 . כאן נזין את השם הפרטי שלנו2.1

 . כאן נזין את שם המשפחה2.2

ן את כתובת הדואר . כעת נזי2.3

 האלקטרוני שלנו

 . בסיום נלחץ כאן2.4

 . נזין סיסמה לבחירתנו3.1

את תחום המחקר שלנו  . נבחר3.2

 מתוך הרשימה

המעמד האקדמי . נבחר את 3.3

 המתאים מתוך הרשימה

 . בסיום נלחץ כאן3.4

http://www.mendeley.com/
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 Mendeley Desktopהתקנת 

 

 משולחן העבודה: Mendeley נפתח את קובץ ההתקנה של .1

 

 

 [ כדי לאשר את התקנת התוכנה.Yes]-בבחלון הבא שייפתח נבחר  .2

 [.Nextנלחץ על ] Welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizardבמסך שכותרתו  .3

 [.I Agreeכעת נתבקש לאשר את קריאת הסכם השימוש בתוכנה. נלחץ על ] .4

 [ כדי לאשר את התקנת התוכנה במיקום שצוין.Nextבמסך הבא נלחץ על ] .5

 [ כדי להתחיל את ההתקנה.Installלבסוף נלחץ על ] .6

 לאחר שההתקנה הסתיימה, יופיע החלון הבא: .7

ללא  Mendeley-כדי להתחיל להשתמש ב

התקנת התוכנה נלחץ כאן. זוהי האפשרות 

המעוניינים לעבוד  המתאימה למשתמשים

 ממחשבי המכללה

בחירה באפשרות זו תתחיל את הורדת 

התוכנה, וניתן יהיה להתקין אותה על 

אפשרות זו מומלצת למשתמשים המחשב. 

העובדים מהבית. כרגע לא ניתן להתקין 

במידה ובחרנו  תוכנות במחשבי המכללה.

להוריד את התוכנה, יש לשמור אותה על 

 השולחן העבוד

 

 לחץ כאן כדי לאשר את הפעלת הקובץנ
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 .כדי להפעיל את התוכנה, נגיע לשולחן העבודה ונלחץ לחיצה כפולה על הצלמית: 

 

 

 Web Importer-התקנת רכיב ה

 

הוא רכיב המאפשר שליפה אוטומטית ומהירה של נתונים אודות פריטים ביבליוגרפיים.  Web Importer-ה

וכו', נוכל להעתיק  JSTOR ,EBSCOלדוגמא, כאשר אנו צופים במאמר הנמצא במאגר אלקטרוני כמו 

נתונים הקיימים אודות המאמר )המחבר, שנת ההוצאה, מספרי העמודים ועוד( הישר לתוך הרשימה 

 .Mendeley-ת שלנו בהביבליוגרפי

 

 Internet Explorerההוראות הניתנות כאן מתאימות להתקנה בדפדפנים בהם נעשה שימוש במכללה: 

 .Chrome-ו 9בגרסה 

 

 

 

 My Library]. ראשית, נלחץ על ]1

 V-נלחץ כאן כדי לבטל את ה. 7.1

 בסיום נלחץ כאן. 7.2
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 נוסיף את שורת המועדפים: .1

 

 Internet Explorerבדפדפן 

 

 Favorites]ונבחר מתוך הרשימה את  [Toolbars], אחר כך על [View]בתפריטי הדפדפן נלחץ על  .א

bar]: 

 

 

 

 נראית כך:הלדפדפן שורה של מועדפים  )בפינה השמאלית העליונה של המסך( כעת תתווסף

 

 

 

[ אל שורת Import to Mendeleyכדי להתקין את הרכיב, נגרור את התיבה האדומה עם הכיתוב ] .ב

 המועדפים שהוספנו קודם:

 

 

 בשלב זה נידרש לאשר את התקנת הרכיב: .ג

 

נלחץ כאן כדי להוסיף את שורת 

ליד  Vבמידה ומופיע  המועדפים.

[Favorites bar'ניתן לדלג לסעיף ב ] 

 [Web Importer. כעת נלחץ על ]2
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[ Toolsנלחץ על ]כדי שהרכיב יוכל לעבוד כמו שצריך. לשם כך כעת נשנה את ההגדרות בדפדפן  .ד

 [:Pop-up Blocker settings[ ולבסוף על ]Pop-up Blockerשבתפריט הדפדפן, אחר כך על ]

 

 

 בחלון ההגדרות נוסיף את האתר לרשימת האתרים שיכולים לפתוח חלונות חדשים: .ה

 

 נלחץ כדי לאשר את ההתקנה

 יע לכאן כדי לפתוח את דף ההגדרותנג
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 .Web Importer-כעת ניתן להשתמש ברכיב ה

 

 Chromeבדפדפן 

 

 ]הצג את סרגל הסימניות[:-נלחץ על לחצן הכלים, אחר כך על ]סימניות[ ונבחר ב .א

 

 

 

 סימניות התווסף לדפדפן )מתחת לשורת הכתובת(.נוכל לראות שסרגל ה .ב

 [ לתוך סרגל הסימניות שהוספנו קודם:Import to Mendeleyנגרור את התיבה האדומה עם הכיתוב ] .ג

. נקליד את כתובת האתר, כפי 1ה.

תן להעתיק שהיא מופיעה כאן )ני

 ולהדביק משורת הכתובת(

את הוספת ן כדי לאשר . נלחץ כא2ה.

 האתר לרשימה

 כאן. לסיום נלחץ 3ה.
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 [ נוסף לסרגל הסימניות:Import to Mendeleyנוכל לראות שהלחצן ] .ד

 

חדש. במידה והחלון לא נפתח, ( ונבדוק אם מופיע חלון Import to Mendeleyנלחץ על הלחצן הנ"ל ) .ה

 נאשר לאתר לפתוח חלונות באופן הבא:

 

 

 

 

 

 .Web Importer-כעת ניתן להשתמש ברכיב ה

 

 בגרירה Web Importer-להוסיף את לחצן האם לא ניתן 

 

בחלק מעמדות המחשב במכללה לא ניתן לגרור את התיבה. אם זה המצב, נלחץ על התיבה האדומה עם 

 [.Add to Favorites]-[ בלחצן הימני של העכבר ונבחר בImport to Mendeleyהכיתוב ]

 

 [.Yesבמידה ומופיע חלון אזהרה, נבחר באפשרות ]

 

ע בפינה . נלחץ על הסמל המופי1ה.

 השמאלית העליונה של המסך

ות ]אפשר תמיד . נסמן את האפשר1ה.

 חלונות קופצים...[

 . נלחץ על ]בוצע[2ה.



  
 

 

 
 tikshuv@beitberl.ac.il|  דוא"ל   09-7476210|  פקס   09-7476410|  טל'   44905המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך  Favorites Bar]]-נבחר ב

 הרשימה

 אן כדי לאשרנלחץ כ

 לשימוש במערכות המתוקשבות  הדרכה ותמיכה תפעוליתלקבלת 

 :ליחידה האקדמית לתקשובניתן לפנות 

ממוקם בקומת הכניסה בספרייה המרכזית  - מרחב הלמידה 

 (08:00-16:30ה' בין השעות -)זמני הפעילות: ימים א'                       

דוא"ל :tikshuv@beitberl.ac.il 

09-7476410: טלפון 

file:///F:/Ayelet/קבצי%20הדרכה/Office/tikshuv@beitberl.ac.il

