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   Reference Manager MendeleyNew  -ב מדריך למשתמש 

 ?  מהו מנדלי .1

חינמי   כלי  הוא  ביבליוגרפים    מקורות ן  ו ארגלנועד  שאינטרנט  ב  זמין ומנדלי 

 בדרכים הבאות: 

 אחסון, ארגון וחיפוש של המקורות בספריה אישית אחת.  . א

לצורך  ל  אםומת .ב וורד,  רשימות  מסמכי  ויצירת  אזכורים  הכנסת 

 ביבליוגרפיות. 

 . מרוכז אחד במקום  מקורות הערות ל  קריאה, סימון והוספת . ג

 אחרים. חוקרים עם אזכורים שיתוף  .ד 

 הכרת מרכיבי המערכת  .2

גישה מקוונת לכל המקורות    –   Mendeley Web - Mendeley Library . א

 באינטרנט.  זמינה, הספריה נשמרוש

של    נמצא  –  Mendeley Reference Manager .ב העבודה  שולחן  על 

 ומסונכרן עם הספריה המקוונת.  המחשב

וורד    -   Mendeley Cite . ג לתוכנת  לספרית  מאפשר  התוסף  להתחבר 

 מסמך וורד.   תהאזכורים בזמן כתיב

להוריד מידע  מאפשר  התוסף לגוגל כרום    -  Mendeley Web Importer .ד 

 . מאגרי מידע באינטרנטביבליוגרפי לספריה הפרטית מ

    יצירת חשבון  .3

   create a free accountלוחצים על  

 סיסמה.  יוצרים  :  ל. במסך הבא"דוא זיניםמ

 Scopus, כמו  Elsevierהמאגרים של  מ: אם יש לכם סיסמה לאחד  שימו לב*

Science Direct    הדוא"ל  תהמערכת את    ניתן   . כם לשכיר 

הקיימת בסיסמה  סיסמה    לשחזר  וא  אלומאגרים  מ  להשתמש 

 למייל. 

mailto:askus@yvc.ac.il
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-reference-manager/01.-your-mendeley-library
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-cite
https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-web-importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true


 2עמ'              askus@yvc.ac.ilמחלקת היעץ, הספריה                        20/07/2022

                                                                                                         

 התוכנה לשולחן העבודה הורדת .4

Mendeley Reference Manager 

 Mendeley Cite  הורדת התוסף לתוכנת וורד  .5

Citation Plug-In for Microsoft Word  

אין צורך לפתוח את תוכנת    Mendeley Cite: בזמן העבודה עם  שימו לב*

 התוסף עומד בזכות עצמו.  . Mendeley Reference Managerמנדלי 

ביבליוגרפי ל התוסף  הורדת   .6 מידע  מידע    יבוא  ומאגרי  אינטרנט  אתרי  מתוך 

Mendeley Web Importer 

 Mendeley Reference תוכנת המנדלי ,בזמן יבוא אזכורים מדפי אינטרנט 

Manager  פתוחה חייבת להיות לא . 

 יצירת מאגר אישי של מאמרים  בדרכים הבאות:  .7

 מאפשר הוספת מקורות:    NewAdd . א

1. PDF  האישי מהמחשב 

 סוג החומר  ע"י מילוי השדות הרלוונטיים ובחירת הוספה ידנית .2

 ,RefWorksמערכת לניהול אזכורים אחרת )דוגמת  משל ספריה    יבוא .3

Endnote .)   

)לפני    יבוא .4 "הישן"  תוכנת  2020ממנדלי  הורדת  באמצעות  נעשית   )

Mendeley Reference Manger    המחליף אתMendeley Desktop  

 יתבצע סינכרון אוטומטי.  והזדהות עם דוא"ל וסיסמה הקיימים. 

 

mailto:askus@yvc.ac.il
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-cite
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
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מסך  ל  "drag and drop"באמצעות    האישי העברת קבצים מהמחשב   .ב

 Mendeley Reference Managerשל 

 

 

והועלו ע"י משתמשים אחרים.    הקיימים בארכיון מנדליחיפוש מאמרים   . ג

 Search - מהספריה האישית באינטרנט בוחרים 

 או מהתוכנה על שולחן העבודה 

 

mailto:askus@yvc.ac.il
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 לאחר איתור המאמר יש לצרף אותו לספריה האישית באמצעות: 

Add to library 

 

 מתוך אתר אינטרנט  ת פרסומיםשמיר .ד 

   Mendeley Web Importerשל  תוסףה את מהקישור  הורידו 

 Google Chrome extension  :לגוגל כרום  יתווסףש

Install the browser extension from the Chrome Web Store 

 tools  =<לשונית Mendeley Desktopמתוך   ניתן להוסיף את התוסף

 

 

 כלשהו.   לאתר של כתב עת או מאגרי מידע נכנסים לאחר ההתקנה 

 בלחיצה על האייקון  

 בסרגל הכלים של כרום:   

   

mailto:askus@yvc.ac.il
https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-web-importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff
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 ישמרו האזכורים מתוך רשימת תוצאות  

 

 .  Mendeley Web Library באינטרנט  החוקרמידית לאוסף תווסף יהפרסום 

המחשבעל    Mendeley Reference Managerתוך  ב של  העבודה   בשולחן 

רואים תחת   לא  אם  אוטומטי,  סינכרון  לבצע    recently addedמתבצע  אפשר 

 ידנית את הסינכרון. 

 

 

 

 

 

 )לא בכל מאגר(  אפשר לסמן ולצרף גם אותו   PDF-אם יש טקסט מלא ב *

  PDF-ה  גרירה של  באמצעות למדלי  ולהעביר    בטקסט מלא  PDFלפתוח    ניתן  *

 באינטרנט או על שולחן העבודה.  Mendeleyלספריה של  

 

mailto:askus@yvc.ac.il
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 : עריכה של הרשומות שהגיעו .  8

עריכה של הרשומה ע"י הקלקה על רשומה. נפתח חלון בצד ימין. מומלץ  

 לעבור על השדות ולתקן לפי הצורך.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגון ומיון הרשומות בספריה .  9

 :  תיקיות קיימות

All references 

Recently Added 

Recently Read  –  הסימן הירוק מסמן תוספת חדש שטרם נבדקה 

Favorites –   צהובהאפשר לסמן בכוכבית 

My publications  –  נפתחScopus מזדהים ומוצאים את הפרסומים שלך , 

 הפרסומים מתווספים למנדלי

Trash 

 יצירת תיקיות אישיות 

 

 

 

 

 

 

 

 הוספת הערות 

 בודקים את סוג החומר 

בודקים הפרטים  
 הביבליוגרפיים 

  PDFמוסיפים 
 או כל קובץ אחר 

פרסומים מסמנים מספר 
ואפשר לגרור בו זמנית 

 לאוסף החדש

 Newלוחצים על 
Collection  ונותנים שם

 לאוסף

mailto:askus@yvc.ac.il
https://www.youtube.com/watch?v=VD1z0boSpQY&list=PLF3A4B2A1099D2016&index=2
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 מיון המקורות  

 לפי מחברים, שנה, כותר, מקור )כתב עת( ותאריך הוספה 

 קובץ בטקסט מלא ע"י הקלקה על העמודה הרלוונטית מצאות יהו

 

 : שנשמרו פרסומים הספריה כדי לאתר חיפוש בתוך 

 

 כתיבה בוורד: הכנסת אזכורים בגוף הטקסט ורשימה ביבליוגרפית  .  10

 הוספה              –      סרגל עליון         -  נכנסים לוורד    ההתקנהלאחר 

 שיפתח בצד ימין  – Mendeley Citeתוספות שלי ובוחרים  

 

 

 מחפשים במלבן החיפוש ומסמנים את פרסום הרצוי. 
 

 אפשר לסמן יותר ממאמר אחד ואז שניהם יופיעו באזכור

 

mailto:askus@yvc.ac.il
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-cite/
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 : עריכת אזכורים 

הטקסט  בגוף  המחבר  שם  של  למשל    כתיבה  סוגריים,  בתוך  כללי  לפי  והשנה 

APA 7 .    יופיע    מרחפיםכאשר עם העכבר על האזכור בגוף הטקסט, בצד ימין 

Edit Citation 

 

   בוחרים את האזכור הרצוי

 

 

 

 

 

 

 שניה( תוספת לאזכור שניוני )מדרגה                    סוגרייםללא מחבר ב עריכה של האזכור:

  

 

mailto:askus@yvc.ac.il


 9עמ'              askus@yvc.ac.ilמחלקת היעץ, הספריה                        20/07/2022

                                                                                                         

 בחירת סגנון האזכור הרצוי     יצירת רשימה ביבליוגרפית 

 

   

 

 

 

 לפני הגשת מאמר  Field Codesהורדת הסימנים הסמויים  

 <Ctrl> Aסימון באמצעות  

 קליק ימני 

Remove Content control ( הסר פקד תוכן) 

 

mailto:askus@yvc.ac.il

