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 שלום רב,הסגל האקדמי  לחברי

 שהפיקו לשכת הרקטור ומערך הספריות והמידע CoolCiteסרטוני הדרכה על המאגר לפניכם 

             כם, חברי הסגל האקדמי, מהו היא להסביר ל . מטרת הסרטוניםבאוניברסיטת בר אילן

 ,בהקדם יל האישי שלכם בו, מהי חשיבותו, מדוע עליכם לעדכן את הפרופCoolCiteמאגר ה

 מערך הספריות והמידע. של באמצעות הקישור המופיע באתר כיצד עליכם להיכנס אליוו

פיל כל הקטגוריות ותת הקטגוריות שעליכם לעדכן באמצעותן את הפרו בסרטונים מוצגות

) .C.Vקורות חיים ( ובסרטון האחרון מודגמות האפשרויות להפקת, CoolCite-האישי שלכם ב

 פרסים ועוד.בזכייה מועמדות להגשת לבקשות למענקים, לקידום,  לצורכי מהמאגר

  של עדכון הפרופיל האישי התוכן המצוי בו, ולכן בכל שלבלאחר כל קישור לסרטון מופיע תיאור 

 .ים ובהדגמותשיסייע לכם בהסברהמתאים, תוכלו לבחור בסרטון  CoolCite-ב

 

 .התמיכה בועל הפרויקט ומנהלת מערך הספריות והמידע, על עידוד  תודה לד"ר אולגה גולדין,

לחשוף את  , על שהסכימהCoolCite-, האחראית האקדמית על התודה לפרופ' יהודית בר אילן

 .המאגר מתהפרופיל האישי להדג

 .בכל השלבים, על הסיוע הטכני מחשוב במערך הספריות והמידעיועץ אורי גפני, מר תודה ל

 .והד"ר חיה בינוסוביץ מגישים את ההדרכה: הד"ר ישראל (רולי) בלפר

 

  סרטוני ההדרכה:ואלה 

 

 1 הדרכהסרטון 

 

 .מטרות ההדרכה , מהי חשיבותו ומהןCoolCiteהמאגר  : מהוהקדמה

 

 

 2 סרטון הדרכה

 

מאתר מערך הספריות   וסיסמה משתמש שם עם CoolCiteלמאגר  כניסה

 והמידע, דרך הקטגוריה 'לסגל האקדמי'.

 

 

 3 סרטון הדרכה

 

 Aboutבתפריט העליון , כניסה ללשונית My Profile כניסה ללשונית 
 במסך הפתיחה של הפרופילבתפריט שמצד שמאל, הצגת המידע המופיע 

, הצגת View & Edit CV כניסה ללשונית, About האישי במצב

   .וחזרה למסך הקטגוריות Biography-וְ  Personal הקטגוריות

https://drive.google.com/file/d/1jmWQNUbtUWJZk5iUdjmyelML80MSGtCR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KT5-35iSh9Ow2XhFcBqvxJ0Gb5A7Wr26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1G2JQuz-MjHfrEamVgihJcpcz7hu9sfie
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 4 סרטון הדרכה

 

וחזרה  ,וארבע תת הקטגוריות המצויות בה Career הקטגוריההצגת 

  למסך הקטגוריות.

 

 

 5 סרטון הדרכה

 

 חזרהו ושלוש תת הקטגוריות המצויות בה, Education הקטגוריההצגת 

 .הקטגוריות למסך

 

 

 6 סרטון הדרכה

 

הסבר על תת הקטגוריות המצויות בה, , Publicationsהצגת הקטגוריה 

, סקירת האפשרויות לעדכון מידע Proceedingsהצגת תת הקטגוריה 

, Journal Articles Refereedביבליוגרפי של המאמרים בתת הקטגוריה 

והפנייה למידע ולמצגות על קבצים אלה באתר   BibTex הסבר על קובצי

 .של מערך הספריות והמידע, תחת הקטגוריה 'לסגל האקדמי'

 

 

 7 סרטון הדרכה

 

ושבע תת הקטגוריות  Honors / Research Centers הצגת הקטגוריה

 .קטגוריותה למסך וחזרה המצויות בה,

 

 

 8 סרטון הדרכה

 

 חזרהשתי תת הקטגוריות המצויות בה, וו Committees הקטגוריההצגת 

 הקטגוריות. למסך

 

 

 9 סרטון הדרכה

 

ושלוש תת הקטגוריות  Supervision of Students ההצגת הקטגורי

 .הקטגוריות למסך חזרהו המצויות בה,

 

 

 10 סרטון הדרכה

 

 חזרהו ושלוש תת הקטגוריות המצויות בה, Boards הקטגוריההצגת 

 .הקטגוריות למסך

https://drive.google.com/open?id=1lHUkL4-L5eWMh6velfDuJPcwIWucoyHU
https://drive.google.com/open?id=19vJxzO2nJ4C-XEAsskIyZ9QCyMGP1aYv
https://drive.google.com/open?id=16rJ8vqwEi1uC-lWkqAZudZnUasnQ69JH
https://drive.google.com/open?id=1hnpyY2QT44ZuTlGuEjofQbwwx9Nrls70
https://drive.google.com/open?id=16P4OjOxAI3WZLOxxAWTfa1jUHZQs2yj5
https://drive.google.com/open?id=1gWw54typH0PdgUPgBAk-Fb4rYNdQBhW2
https://drive.google.com/open?id=1W6_pY9Gi-fHEB6hQGaswKhWI_Nite49Y
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 11 סרטון הדרכה

 

 ,ושלוש תת הקטגוריות המצויות בה  Presentations הקטגוריההצגת 

, Proceedings ובין תת הקטגוריה  Presentationsאבחנה בין הקטגוריה 

 .הקטגוריות למסך חזרהו, Publicationsהנמצאת תחת הקטגוריה 

 

 

 

 12 סרטון הדרכה

 

 למסך וחזרהשתי תת הקטגוריות המצויות בה, ו Grants יהורגהקטהצגת 

 . חיים קורות יצוא לקראת הראשי הקטגוריות

 

הצגת האפשרויות בתפריט שמצד שמאל, ו Export to Fileכניסה ללשונית  31 סרטון הדרכה
 .CoolCiteמהמאגר  ).C.V( חיים קורות הפיקל

 

  

 

 

 מאחל CoolCiteצוות ההדרכה על המאגר 

 מחברי הסגל האקדמילכל אחד ואחת 

 באוניברסיטת בר אילן

עבודת עדכון נעימה והצלחה רבה           

 בפעילות האקדמית ובתפוקות המחקר

https://drive.google.com/open?id=13onvQVSdSxl-bJaJ4eHJF1CbCm9HWQy4
https://drive.google.com/open?id=1FRIzNbAxBQS1v0zOrbW-A1dJBVCLes-7
https://drive.google.com/open?id=1UN8NSWTdnHD8nxJpe0J-UOQqqVFM0wng

