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 מה חדש
 

 ספרים חדשים
במסגרת רכישת הספרים השוטפת  הוזמנוהספרים ספרים חדשים.  תשעההספרייה קיבלה  וספטמבר אוגוסט יםחודשהבמהלך 

 המתבצעת פעמיים בשנה. בין הספרים שנתקבלו:

 

 

Blumgart's surgery of the liver, biliary tract, and pancreas. 

5
th
 edition 

Elsevier Saunders 2012 

 

 

 

Experimental design and practical data analysis in positron emission tomography. 

Createspace 2014 

 

 

 

 

Comprehensive clinical nephrology. 

5
th
 edition 

Elsevier/Saunders 2015 

 

 

 

 Rheumatology. 

6
th
 edition 

Mosby/Elsevier 2015 

 

 

 

 Bates' Visual Guide to Physical Examinationגישה למאגר המידע 

 Bates’ Visual Guide to Physicalבמהלך חודש ספטמבר הספרייה קיבלה גישה לניסיון למשך חודש למאגר 

Examination  . .המאגר מכיל כמה עשרות המאגר מהווה תוספת והשלמה לספר "אומדן גופני" מאת ברברה בייטס

בקרב  רבה להצלחה המאגר זכה. המדגימים ומשלימים את הכתוב בספר סירטוני וידאו כולל תמלילים והסברים

תתקבל בישיבת וועדת  נויי שנתי למאגר. ההחלטה הסופית אם לרכוש את המהספרייה שוקלת לרכוש מנוהסטודנטים. 

 הספרייה בחודש דצמבר.

 

  

http://www.google.com/url?url=http://www.eurobooks.sk/sk/produkt/154402/Blumgarts-Surgery-of-the-Liver-Biliary-Tract-and-Pancreas-5th-Edition/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jshDVISbAqfSygOtpoKQDg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFYX0XmFJ7JINS0L2PMveVShAm3ow
http://batesvisualguide.com/


 מהדורה חדשה של סדרת הספרים "נשמת אברהם"

של סדרת הספרים ספר נשמת אברהם : הלכות  –מורחבת  תמהדורה שלישי –הספרייה רכשה את המהדורה החדשה 

שיוצאת לאור על ידי המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל לחקר  ,השולחן ערוךחולים רופאים ורפואה על ארבעת חלקי 

 הרפואה.

 

 תוכנות

קטלוג הספרייה החדשים נכנסו לשימוש שוטף. של אלקטרונית והעיתונות הקטלוג הגירסאות האינטרנטיות של 

המוצגים על  Impact Factorsבקטלוג העיתונות האלקטרונית וכעת ה  Impact Factorsבוצע עדכון של בספטמבר 

 .TDNet –במקביל הופסק העדכון השוטף של תוכנת העיתונות האלקטרונית הישנה . 3102המסך מעודכנים לשנת 

 

 רפואי חיפוש מידע
 

MESH  

 

אוצר מילים מבוקר הוא  Medical Subject Headings  .MESH המילים ראשי תיבות שלהן  MESH  האותיות

מתעדכן  והוא ארה"בומתוחזק על ידי הספרייה הלאומית לרפואה של  נוצראוצר המילים . בתחומי הבריאות והרפואה

מתפקד גם  MESHהמתייחסות לכל אחת מהן,  נרדפותהמילים הראשיות והמילים הרשימת באופן שוטף. בנוסף ל

מספק מבנה  MESHאו רשימת מילים המגדירה יחסים הירארכיים בין מונחים בתחום מסויים. למעשה  תיזאורוסכ

 חלק להתמחויותרפואה מחולקת למקצועות כאשר כל מקצוע מת , לדוגמא:למונחים במדעי הבריאות והרפואה מסודר

 וכל התמחות יכולה להתחלק לתחומים. היחסים מיוצגים בצורת "עץ":

 

 
 

 

 



על ידי התרכזות בתחום צר מאוד ומצד מאפשר מצד אחד לקבל תוצאות מדוייקות  MESHעל ידי שימוש ב  Pubmedחיפוש ב 

 התוצאות על ידי שימוש במילים נרדפות ובהיבטים שונים של המונח. להגדיל את כמותשני 

 

 . MeSH Databaseולבחור בחיפוש ב  Pubmedיש לגלוש לאתר    MESHעל מנת להשתמש ב 

 

 
 

 

 יש לחפש את הערך המבוקש: MESHב 

 

 
 אפשר לבחור היבט או הבטים ספציפיים של הערך על ידי סימון ההיבטים המבוקשים ברשימה.

 יש לשלוח את הערך לחיפוש:לאחר מכן 

 

 Add to Search Builderללחוץ על הכפתור  .0

 Search Pubmedלבצע את החיפוש על ידי לחיצה על  .3

 



 Pubmedסינון תוצאות ב  בפעם הבאה

 אתרים שימושיים
 

Citation Managers 

Citation management software  בליוגרפיים כגון של מקורות ביהיא תוכנה שנועדה לאפשר ולנהל רישום

( עבור פרסומים מדעיים, קורות חיים Reference Listsימות מקורות )מאמרים וספרים. התוכנה מאפשרת הפקת רש

מנת להתקין ו/או להשתמש בתוכנה(.  מסחריים )יש לקנות רשיון על Citation Managers  בשוק קיימים מספרועוד. 

 .Thomson Reutersמבית  Endnoteר השולטת בשוק המסחרי היא תוכנה הוותיקה והמפותחת ביותכאשר ה

 

 . רשימות ביבליוגרפיותוהפקשה של ניהול ירה המאפשרים שמאתרים הבאים מציגים תוכנות או אתרים חופשיים ה

  

Zotero 

 

. מאפשר PDFישום וסיווג של מסמכים מסוגים שונים כולל מסמכי מאפשר ר Firefoxלדפדפן  (pluginתוסף תוכנה )

דורש הרשמה ופתיחת חשבון.  הגירסא המעודכנת ביותר של התוכנה היא   הפקת ביבליוגרפיות בפורמטים שונים.

 .4גירסא 

https://www.zotero.org/ 

 

Mendeley 

 

מאפשר הפקת  .(PDFכולל )של מסמכים מסוגים שונים  וגם חיפוש סיווג ,המאפשר רישום, מיון Elsevierאתר מבית 

ביבליוגרפיות בפורמטים שונים. על מנת להשתמש בתוכנה יש להרשם ולפתוח חשבון. ניתן להוריד אפליקציה לשולחן 

 .i-Padול   i-Phoneהעבודה או אפליקציות ל 

 

http://www.mendeley.com/ 

 

My NCBI 

 

והפקה  ניהול . כלי מבית הספריה הלאומית לרפואה בארה"ב. מאפשר בין השארCitation Managerמ הרבה יותר 

בפרקים הבאים של הסדרה על חיפוש והסברים ם רשמה ופתיחת חשבון. ]פרטישל רשימות ביבליוגרפיות. דורש ה

 מידע רפואי[.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/ 

 

https://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/

