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הבלוגים והמידעונים שלי

☺נעים להכיר 



"?לדיאליזהמתכונים מתאימים איפה יש: "Xמטופל 

לאכול וליהנות גם עם מחלת כליות"הבלוג  "

(.2012אוגוסט )יוצא לדרך 

הכליה והתזונה ומה  "בהמשך שונה שמו ל

"משולחן הדיאטנית–שביניהם 

http://kidneymenu.blogspot.co.il/


מוצאת.מחפשתלא : בלוג מידענות

2015החל מחודש מאי הבלוג

  עוסק בנושאי מידענות עם דגש על תחומי

.התזונה והרפואה

כולל עדכונים בנושאים כגון כלי חיפוש  ,

כלים לאיתור , כלים דיגיטליים, מקורות מידע

.מאמרים בטקסט מלא

http://drsearchio.blogspot.co.il/
http://drsearchio.blogspot.co.il/


מידעונים מקצועיים

 תזונתוןהירחון : 2013החל מינואר

לתזונאים

 מוסף רבעוני של הנחיות : 2013מאפריל

קליניות

 תזונה ודעתהמידעון שמו 2013מיולי

 תזונה ודעת מידעון דו חודשי :2015מיולי

לייט

http://ge.tt/7z0GaVU
https://drive.google.com/open?id=0B-6Hl4SZhX2ja0xkT2hueVFyak0


תזונה ודעת



תזונה ודעת לייט

מידעון דו חודשי עם עדכונים בנושאי תזונה  

:ומידענות במדורים קבועים

מקור מידע שכדאי להכיר1.

יוצאים לסרטון2.

דיאטה עולמית3.

עלה ברשת4.

אינפוגרפיקה5.

.לקריאת מידעונים קודמיםלחצו כאן ❑

https://tal.ravpage.co.il/tdlarch2018


הרשמה לקבלת המידעונים בדואר האלקטרוני

 תזונה ודעת והמוסף להרשמה לקבלת

הרבעוני

 תזונה ודעת לייטלהרשמה לקבלת

http://tal.ravpage.co.il/tzunavadat2
http://tal.ravpage.co.il/tdlightsignup


עצי הפנינה לנצח

  מאגר מידע  המאפשר גלישה מהירה להנחיות

לדיאטניות  וובינרים, כלים דיגיטליים, קליניות

...ועוד

  מבוסס ברובו על חומרים שהתפרסמו במידעוני

תזונה ודעת ותזונה ודעת לייט

 באתרwww.pearltrees.com

 (פרימיום)ניתן לשמור לינקים לתמיד

מוזמנים לעקוב ולהשתמש!

 מוצאת.מחפשתלא מוטמע בבלוג
מעבר לאתר בלחיצה על התמונה

http://www.pearltrees.com/
https://drsearchio.blogspot.co.il/
http://www.pearltrees.com/kaminskirosenbergtal


:לבדופאבמדלא על 

?איפה לחפש חומר מקצועי



מנועי חיפוש מדעיים חופשיים מומלצים על קצה המזלג

PubMed

Google Scholar

Semantic Scholar

Trip Database

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://scholar.google.co.il/schhp?hl=iw
https://www.semanticscholar.org/
https://www.tripdatabase.com/


טיפים וטריקים–סקולרוגוגל פאבמד

לפי נושאיםשמירת מאמרים

 פרופיל  , ציטוטים, על חיפוש)יצירת התראות
(חוקר

קישורי ספריה

 כתבי עת מובילים וממאמרים שעברו את מבחן
הזמן

?ולמה צריך לדעת את זהפאבמדאיך בנוי 

My NCBI- בפאבמדהפינה הפרטית שלך

?פאבמדאיך בנוי 

 מידע נוסף? בלבדבמדלייןחיפוש איך עושים

 שימוש נכון בפילטרים המובנים

My NCBI :איפה זה?

 גם מ )שמירת חיפושים וקבלת התראות–
PubMed Health)

יצירת אוספים

פילטרים אישיים

היסטוריית חיפושים

סקולרגוגל 

https://scholar.google.co.il/schhp?hl=iw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://drsearchio.blogspot.co.il/2015/08/jpen.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


...אי שם באינטרנט

איתור מאמרים בטקסט מלא



בטקסט מלאמסוימיםאיתור מאמרים 

Unpaywall ,Open Access Buttonבדיקה בעזרת התוספים 1.

/http://booksc.orgבדיקה באתר 2.

ממאגר מוסדיאייקון טקסט מלא –בפאבמדבדיקה 3.

ResearchGate/Academia.edu /PubAg–הכנסת שם המאמר ב 4.

"(כל הגרסאות"קישור לטקסט מלא או לספריה שלך או )סקולרבגוגל הכנסת שם המאמר 5.

(נמצא תחת הגדרות, בחיפוש מתקדם)PDF–וצמצום חיפוש ל , בגוגלהכנסת שם המאמר 6.

כתיבת מייל בקשה למחבר המאמר7.

מהבלוג מידע נוסף 

מוצאת.מחפשתלא 

http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/
http://booksc.org/
https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2017/03/22/institutional-repositories-in-pubmed-a-new-quick-way-to-free-full-texts/
https://www.researchgate.net/home
https://www.academia.edu/
https://pubag.nal.usda.gov/
https://scholar.google.co.il/schhp?hl=iw
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html
https://www.google.co.il/?gfe_rd=cr&ei=cmM7WbKKFurGXpKaqZgE
http://drsearchio.blogspot.co.il/2017/04/2.html


Open Access Button Unpaywall

אתר שיש לו גם תוסף לדפדפן

 2013קיים כבר משנת

  מסייע גם בכתיבת פניה למחבר במידה

והמאמר לא נמצא

 2017הושק רשמית באפריל

 ופיירפוקסלדפדפנים כרום

מוסדיים  מסייע באיתור מאמרים ממאגרים

.  ומקורות אחרים

  מראה באופן אוטומטי אם קיימת גרסה

.  חופשית חוקית למאמר

אין צורך בהרשמה

מומלץ!

התוספים

מהבלוג  למידע נוסף 

מוצאת.לא מחפשת

http://drsearchio.blogspot.co.il/2017/04/2.html


בפאבמדקישור חדש למאמרים מלאים 

Institutional Repositories in PubMed: 
a new quick way to free full text articles

מהבלוג  למידע נוסף 

מוצאת.לא מחפשת

http://drsearchio.blogspot.co.il/2017/04/2.html


ויקי דוקהכירו גם את ? ויקיפדיה מכירים

הראשון והגדול בעולם העוסק  הויקיהוא אתר ויקידוק

.  ומיועד לרופאיםברפואה

 ר מייק גיבסון"על ידי ד2005האתר הושק בשנת.

בגישה  , מטרת האתר להיות טקסט בוק חי ועדכני ברפואה

.  חופשית

האתר אינו מקבל תמיכה מחברות מסחריות.

אלפי עורכים וכותבים מכל רחבי העולםלויקידוק  .

באתר גם מידע עבור מטופליםWikiPatient  בשפות

.שונות

ויקיתרופות, ויקירפואה: אתרים דומים בישראל
ב"ארה

http://www.wikidoc.org/index.php/Main_Page
http://www.wikidoc.org/index.php/WikiPatient
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://www.wikitrufot.org.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


TRIP-יוצאים ל 

 כיסוי שלDynaMed Plus

Latest and greatest

PICO Search

 לא למידע נוסף מהבלוג

מוצאת.מחפשת

https://www.tripdatabase.com/
http://www.dynamed.com/home/
http://drsearchio.blogspot.co.il/2018/01/trip.html


RSS-ל ו "דוא, אפליקציות

עדכונים שוטפים



Medscape

לעדכונים בנושאי רפואה שונים  מדסקייפאתר
.  תזונהכולל 

מגוון שפות, גישה בהרשמה חינמית

עדכונים מכנסים, מצגות, עדכונים לפי התמחויות  ,
.סרטונים ועוד

  מידע נרחב על מאמרים שאינם בטקסט מלא
.  חופשי

ממגוון רב של עיתונים רפואייםעידכונים.

של האתר אפשר לקבל מידע במדור העזרה
למשל איך לצטט את המאמרים של האתר , שימושי

. בעבודות

אפליקציה סלולריתלאתר גם.

http://www.medscape.com/today
https://www.medscape.com/resource/nutrition
https://cp.responder.co.il/link.php?lid=10413915&t=1
http://www.medscape.com/public/medscapeapp?src=ban_stm_mbl_msp1


Link Medicus

 לפרסומים מאגר מידעEBMבגישה חופשית  .

.מאורגן לפי נושאים ומתעדכן באופן קבוע

 הוקם ומתוחזק על ידי בית החוליםSirio-
Libanês ,במטרה , ברזיל, סאו פאולו

.להפיץ את הידע הרפואי ברחבי העולם

ר "ד: עורךEuclides F. de A. 
Cavalcanti ,מתמחה ברפואה פנימית.

2015משנת האתר קיים בצורתו הנוכחית.

אייפון/אפליקציה לאנדרואיד! חדש

https://linksmedicus.com/
http://www.cardiologiaesaude.com.br/autor.php?id_autor=2


Link Medicus–מה באתר?

:דף הבית

חיפוש במאגרים חופשיים ברשת

חיפוש באתר עצמו

גלישה באינדקס לפי נושאים

 לשוניתSpecialties : מקורות מידע לפי

תזונההתמחויות ונושאים כלליים כולל 

 לשוניתTOP 10 :10 עדכונים מתחום

לקבלתם  להרשםאפשר )הרפואה מדי יום 

(אפליקציה/במייל

 לשוניתGuidelines :  הנחיות וסקירות

.חופשיות לפי נושאים

:  דף הבית

אינדקס גלישה לפי נושאים

←

https://linksmedicus.com/medical-specialties/
https://linksmedicus.com/main-menu/nutrition-and-health/
https://linksmedicus.com/news/
https://linksmedicus.com/guidelines/


e-Med Case e-Med

להתייעצות בין אנשי מקצוע אפליקציה

.בתחום הרפואה

לעדכונים בתחומי הרפואה  אפליקציה ואתר

.השונים

 תזונהמידע לפי התמחויות כולל.

 בעבריתמקורות נוספים

 של מקורות לעדכונים שוטפיםפירוט מלא

e-Med

https://www.e-medcase.com/
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/sitepages/13.asp
https://trailer.web-view.net/Show/0X637331FF5FEC0568B1C6EB88E55538F101E1FF8D0D0BC4D1F12A5653629FF261552835B8FF6C759D.htm
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/SitePages/13.asp
http://drsearchio.blogspot.co.il/2017/11/5.html
http://drsearchio.blogspot.co.il/2017/12/7.html


(באתר ובאפליקציה)השמעת כתבות ! חדש



:  למצוא בלי לחפש

RSS-קסמו של ה 



?מה זה הסימן הכתום

 למידע עלRSS מהבלוג לא

.מוצאת. מחפשת

מהו : סרטון הדגמהRSS?

http://drsearchio.blogspot.co.il/2015/10/rss.html
https://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU


RSS

Really Simple 
Syndication*

הפצה*

Rich Site Summary



ס"הלמבאתר RSS-דוגמה ל 

 איפה נמצאRSSס"הלמאתר ב?

http://www.cbs.gov.il/rss/explain_rss.htm
http://www.cbs.gov.il/reader


YNET-ב  RSS-דוגמה ל 

 איפה ב–YNET נמצאRSS?

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3369891,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html


WHOבאתר RSS–דוגמה ל 

 איפה באתרWHO נמצאRSS?

http://www.who.int/about/licensing/rss/en/
http://www.who.int/en/


CDCבאתר RSS–דוגמה ל 

 אתר ה-CDC

RSS CDC

http://www.cdc.gov/


RSS JAMA

כללי

 אוספיםלפי

http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx
http://jama.jamanetwork.com/collections.aspx


?RSSמהו 

 פורמט טכני המספק לקוראים דרך לעקוב אחר

. האתרים המועדפים עליהם

לאיתור , במקום לגלוש באינטרנט מאתר לאתר

התוכן מגיע  אליך מכל האתרים  , תוכן חדש

.במרוכז

 מהאתר מידע נוסףLifewire

 הרפואית של אוניברסיטת  מהספריהמידע נוסף

גוריוןבן 

https://www.lifewire.com/rss-101-3482781
https://www.lifewire.com/
http://libguides.bgu.ac.il/c.php?g=468230&p=3201537


?איך זה עובד



אפליקציה סלולרית + ברשת RSSדוגמה לקורא 

 מעקב אחרי עדכוניRSSמכל מחשב

ארגון ושיתוף, אפשרות למיון נוח

אפליקציה למכשירים ניידים

 פייסבוקאפשרות להרשמה עם חשבון גוגל או

לפידליייחודית הרשמה ! חדש

בגרסה החינמית  הגבלת מספר ההרשמות –חדש
.למשתמשים חדשים

מעתיקים את כתובת האינטרנט של  ? איך נרשמים
–כתובת האתר לתוך קורא ה /הנבחרRSS–ה 

RSS  .

 בפידלילהרשמה ושימוש סרטון הדגמה

http://feedly.com/
http://blog.feedly.com/2015/11/16/a-new-feedly-login/
http://www.freetech4teachers.com/2017/02/feedly-limits-new-users-to-100-feeds-in.html
https://www.youtube.com/watch?v=_gBztg1Y9SM


??למה לוגו של פיל EVERNOTEהלוגו של 

EVERNOTE: אפליקציה לארגון החומר

"כי פילים אינם שוכחים דבר"...

עם המעצב של החברה המסביר על לסרטון

תהליך עיצוב של הלוגו

https://www.youtube.com/watch?v=f9_EYK1BHrg


Evernote Web Clipper EVERNOTEהתכונות של 

 כולל  )שמירת חומרים מכל מקום ברשת

(גימייל, פייסבוק

שמירה בצורות שונות כולל צילום מסך

הערות סימנים , אפשרות להוספת הדגשות

.ותיוגים

 אפשרות לשיתוף החומר שנשמר במגוון

פלטפורמות

למידע נוסף

:גרסה בסיסית חינמית הכוללת

שמירת חומרים מרחבי הרשת.

כתיבת פתקים ומחברות ושיתופם.

(.ניידים או נייחים)מכשירים שניבין  סינכרון

 השימוש ב למידע נוסף על–EVERNOTE

 גרסאות בתשלוםלמידע על

קישור לאתר

EVERNOTE

https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/209125877-Quick-start
https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/208314458-Quick-start
https://evernote.com/?var=c
https://www.evernote.com/Home.action?login=true#n=50f1685d-6ca1-494c-abd5-0fc8f68659ad&s=s539&ses=4&sh=2&sds=5&


ארגון החומר עם אתר עצי הפנינה

 באתרwww.pearltrees.com

גרסה חינמית

 (פרימיום)ניתן לשמור לינקים לתמיד

או העלאת קבצים/שמירה מהרשת ו

אפשרות לסידור חומרים בתיקיות ותתי תיקיות

הוספת הערות

שיתוף

מעבר לאתר בלחיצה על התמונה

http://www.pearltrees.com/
http://www.pearltrees.com/kaminskirosenbergtal


?שאלות

!תודה על ההקשבה


