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Mendeley – כלי לניהול מקורות מידע אקדמיים 

 וברשת החברתית שימוש בקבוצות

 

 משמשות משתמשים ליצירת ספריות משותפות ודיון במוקדי עניין שונים. Mendeley-קבוצות ב

 .Mendeleyבאתר ניתן לקרוא מידע נוסף על האפשרויות השונות של שימוש בקבוצות 

 

 חיפוש והוספת אנשי קשר

 

 ראשי.[ בתפריט הPeopleנלחץ על ] .1

 בתיבת החיפוש נזין ערכים לחיפוש: .2

 

 

כדי להוסיפו לרשימת  בתוצאות החיפוש נאתר את איש הקשר המבוקש ונלחץ על  .3

 כדי לשלוח הודעה. אנשי הקשר שלנו. ניתן ללחוץ על 

 

איש הקשר שהוספנו יופיע ברשימת אנשי  יופיעו בחיפוש. Mendeley-שימו לב: רק משתמשים שנרשמו ב

 הקשר שלנו רק לאחר שהוא אישר את הבקשה.

 

 יצירת קבוצה

 

 [ בתפריט הראשי.My Libraryניכנס לספרייה האישית באמצעות לחיצה על ] .1

 [:Create Groupנלחץ על ] .2

 נגדיר את מאפייני הקבוצה החדשה: .3

 חפשנלחץ כדי ל. 2.2

 נזין את ערכי החיפוש. 2.1

http://www.mendeley.com/features/collaborate/
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 10יכולים לצרף עד  (basic accountבאתר  מכונה) הבסיסישימו לב: משתמשים הרשומים בחשבון 

 קבוצות פרטיות. 5משתמשים בסך הכול לקבוצה פרטית ולפתוח עד 

 

 חיפוש קבוצות

 

 [ שבתפריט הראשי.Groups]-ניכנס ל .1

 נשתמש בתיבת החיפוש כדי להזין ערכים: .2

 

 

תוסיף אותנו כחברים לקבוצה. חלק מהקבוצות לא  לחיצה על בתוצאות החיפוש,  .3

כדי לבקש  מאפשרות הצטרפות חופשית לשורותיהן. במקרה כזה תופיע האפשרות 

 ממנהל הקבוצה אישור להצטרף.

. נבחר את סוג הקבוצה: קבוצה ציבורית 1

מאפשרת גישה חופשית לקהל המשתמשים של 

Mendeley  וניתן בנוסף לבחור אם ההצטרפות(

היא חופשית או שמנהל הקבוצה צריך לאשר 

משתמשים בטרם ההצטרפות( ואילו קבוצה 

יכולים  פרטית היא קבוצה סגורה שמשתמשים

 להצטרף אליה בהזמנה בלבד

 . נזין את שם הקבוצה2

. נזין את תיאור 3

 הקבוצה

תן להזין נתונים . ני4

אודות הקבוצה נוספים 

 כדי להקל על מציאתה

. נלחץ כדי ליצור את 5

 הקבוצה

 כדי לחפש קבוצות. 2.2נלחץ 

 נזין את ערכי החיפוש. 2.1
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לחיצה על שם הקבוצה תוביל אותנו לדף הקבוצה. נוכל למצוא מידע על הקבוצה, הודעות, פריטים  .4

נלחץ  מתוך דף הקבוצה ת רשימת החברים. כדי להצטרף לקבוצהביבליוגרפיים שמשויכים לקבוצה וא

 שמצד ימין. על 

 

 הזמנת משתמשים אחרים לקבוצה

 

 בתפריט הראשי. [Group]נלחץ על  .1

 נבחר בקבוצה אליה אנו מעניינים להזמין מתוך הרשימה. .2

כמשתמשים  שרשומיםשבצדו הימני של המסך כדי להזמין אנשים  נלחץ על  .3

)לחלופין, ניתן ללחוץ על החץ הקטן בסמוך לכפתור הירוק ולבחור  באתר ושצירפנו כאנשי קשר

או שאינם  [ כדי להזמין משתמשים חדשים שטרם נרשמו באתרinvite people by emailבאפשרות ]

 (.אנשי קשר שלנו

 בחלון הבא נבחר את המשתמשים אותם אנו רוצים לצרף: .4

 

 

 קבוצהשיתוף פריטים ביבליוגרפיים ב

 

אלו יהיו נגישים לכל חברי הקבוצה. כדי להוסיף פריט ניתן לשייך פריטים ביבליוגרפיים לקבוצה. פריטים 

 פריט צריך קודם כל להימצא בספרייה האישית שלנו:לספרייה המשותפת של קבוצה, ה

 

 [ שבתפריט הראשי.My Library]-ניכנס ל .1

 נאתר את הפריט )ניתן לסמן מספר פריטים( שנרצה לשתף עם הקבוצה ונסמן אותו. .2

. נזין שם פרטי או 1.4

 שם משפחה

 . נבחר את2.4

המשתמשים מתוך 

 רשימת אנשי הקשר

לשלוח  . נלחץ כדי3.4

 הזמנות
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 יהיה נגיש לחברי הקבוצה.לאחר בחירת הקבוצה, הפריט  .3

 

(, אלא רק PDFשימו לב: הוספת פריט ביבליוגרפי לקבוצה לא תכלול בהכרח את קובץ הטקסט המלא )

 במקרים בהם יש גישה לטקסט המלא ואין הפרה של זכויות יוצרים מעצם ההוספה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נסמן את הפריטים הרצויים

נלחץ ונבחר את הקבוצה 

 [Groupsהמתאימה מתוך ]

 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 
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