
Cinahl 

 Cinahl שם מאגר המידע

 סיעוד, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

 -1982 שנים-כיסוי

תקצירים של מאמרים מכתבי עת, מבחר תזות ודוחות המאגר כולל מידע ביבליוגרפי ו תיאור

במקצועות הסיעוד, הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק. בחלק מהרשומות יש קישור לטקסט 

 .המלא

 CINAHL Information Systems יצרן

 EBSCO ספק
 

 

Cochrane Library, The 

 Cochrane Library, The שם מאגר המידע

 Evidence Based Medicine – ""רפואה מבוססת ראיות –רפואה קלינית  נושאים

 מידע בטקסט מלא. סוג מאגר

המאגר כולל סקירות בטקסט מלא המדווחות על אפקטיביות של שיטות טיפול רפואי,  תיאור

 .של טכנולוגיות ושיטות שונות ברפואה קלינית אפקטיביות והיבטים כלכליים

 The Cochrane Collaboration יצרן

 Wiley Interscience ספק
 

 

 

Engineering Village 

 Engineering Village שם מאגר המידע

 טכנולוגיה, הנדסה, פיסיקה ומדעי כדור הארץ נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

  Compendex , Inspec :מכיל שלושה מאגרי מידע מרכזיים Village תיאור

 

בהם כלולים נתונים ביבליוגרפיים ותמציות של מאמרים מכתבי עת,  GeoBase -ו

  ,פרסומים מכנסים

 

-מקצועיים ומבחר דוחות בכל תחומי הטכנולוגיה, ההנדסה והפיסיקה, ביו עיתונים

-טכנולוגיה, טכנולוגיות-פיסיקה, טכנולוגיות רפואיות, ננו-טכנולוגיה, ארגונומיה, ביו

  .מידע, מדעי הסביבה, גיאולוגיה, אוקיאנוגרפיה וגיאוגרפיה פיסית

 Engineering Village יצרן

 Engineering Village ספק
 

 

 

ERIC (CSA) 

 ERIC (CSA) שם מאגר המידע

 חינוך, הוראה ולמידה נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

מאמרים מכתבי עת ודוחות מחקר, בכל המאגר כולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של  תיאור

התחומים וההיבטים של חינוך, הוראה, למידה והפרעות למידה, בכל מיגזרי 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cin20
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cin20
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=3
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=3
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=taviv42&access=taviv4242&db=eric-set-c&adv=1
http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=taviv42&access=taviv4242&db=eric-set-c&adv=1


 .האוכלוסייה. בחלק מהרשומות יש קישור לטקסט מלא

 Education Resources Information Center(ERIC) יצרן

 Cambridge Scientific Abstracts (CSA) ספק
 

 

 

 

Google Scholar 

 Google Scholar שם מאגר המידע

 תחומי-רב נושאים

 טקסט מלא ומידע ביבליוגרפי סוג מאגר

מנוע חיפוש המאפשר לאתר מאמרים ופרסומים אחרים ברמה אקדמית וכן מידע  תיאור

 ממקורות מהימנים אחרים

 Google יצרן

 Google ספק

 פתוח לכל נגישות
 

 

 

ISI Web of KNOWLEDGE ראה גם Web of Science  

   Web of Scienceראה גם ISI Web of KNOWLEDGE שם שער גישה

 ביבליוגרפי ונתונים סוג

 אוסף של מאגרי מידע מדעיים תיאור
 

 

 

Medline - EBSCO 

  EBSCO -Medline שם מאגר המידע

 רפואי -רפואה ומחקר ביו נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

-בי עת בתחומי המחקר הביוהמאגר כולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של מאמרים מכת תיאור

ווטרינריה. בחלק מהרשומות  רפואי, רפואה קלינית, רפואת שיניים, סיעוד, פסיכיאטריה 

 ,.יש קישור לטקסט מלא

 National Library of Medicine (NLM) יצרן

 EBSCO ספק
 

 

Medline (PubMed) 

 Medline (PubMed) שם מאגר המידע

 רפואי -רפואה ומחקר ביו נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

-המאגר כולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של מאמרים מכתבי עת בתחומי המחקר הביו  תיאור

רפואי, רפואה קלינית, רפואת שיניים, סיעוד ווטרינריה. בחלק מהרשומות יש קישור 

 .מלא לטקסט

 National Library of Medicine (NLM) יצרן

 National Library of Medicine (NLM) ספק
 

 

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://isiknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://medlib.tau.ac.il/pubmed/pubmed.htm
http://medlib.tau.ac.il/pubmed/pubmed.htm


 

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health 

  for Occupational Safety and Health National Institute -NIOSH שם מאגר המידע

 בריאות תעסוקתית נושאים
 

 

 

 

 

NLMPlus 

 NLMPlus שם מאגר המידע

 מנוע חיפוש ביורפואי סוג מאגר

 NLM מחפש במשאבים של  מנוע חיפוש ביורפואי סמנטי מקיף. תיאור
 

 

OECD Health 

 OECD Health ם מאגר המידעש

 שירותי בריאות נושאים

 נתונים וטקסט מלא סוג מאגר

המאגר כולל נתונים ומידע על היבטים כלכליים, פוליטיים, חברתיים ואירגוניים של  תיאור

 ארצות 03תי הבריאות ב שרו

 OECD – Organization for Economic Co-operation and Development יצרן

 OECD – Organization for Economic Co-operation and Development ספק

 פתוח לכל נגישות
 

 

 

PEDro 

 oPEDr שם מאגר המידע

 פיזיותרפיה נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

 -1929 שנים-כיסוי

פיזיותרפיה מבוססת ראיות", כולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של " - PEDro מאגר תיאור

ניסויים מבוקרים, סקירות סיסטמטיות והנחיות קליניות בתחום הפיזיותרפיה. לחלק 

 מהרשומות קישורים לטקסט המלא

 Center for Evidence-Based Physiotherapy יצרן

 Center for Evidence-Based Physiotherapy ספק
 

 

PsycNET 

 PsycNET שם מאגר המידע

 פסיכולוגיה נושאים

 ביבליוגרפי וטקסט מלא סוג מאגר

 ,APA - ודת הפסיכולוגים האמריקניתמכיל אוסף מאגרי מידע של אג PsycNET תיאור

מספק מידע ביבליוגרפי של מאמרים מכתבי עת, מבחר  , PsycINFO ביניהם מאגר

ספרים בטקסט מלא, דוחות מחקר וסקירות ספרים בתחומי הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה. 

http://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/
http://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/
http://nlmplus.com/
http://nlmplus.com/
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37407_1_1_1_1_37407,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37407_1_1_1_1_37407,00.html
http://www.pedro.org.au/
http://www.pedro.org.au/
http://psycnet.apa.org/
http://psycnet.apa.org/


 בחלק מהרשומות יש קישור לטקסט מלא

 APA יצרן

 APA ספק
 

 

Proquest 

 Proquest שם שער גישה

 רב תחומי נושאים

 מהווה שער גישה למאגרים בתחומים שונים -רב תחומי תיאור

 Proquest יצרן

 Proquest ספק
 

 

 

 

Pudget 

 Pubget שם מאגר המידע

 ואה ומדעי החייםרפ נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

- השולף פריטים ביבליוגרפיים, רובם מ google הוא מנוע חיפוש דמוי Pubget תיאור

PubMED  ומציג באותו מסך את תוצאות החיפוש ואת הטקסט המלא של המאמרים

מכתבי העת הנגישים בגרסה אלקטרונית. במערכת זו הגישה אל הטקסט המלא מהירה 

  . ויעילה

 

  . PubMED כאשר מעוניינים באחזור מידע ממצה, עדיף להשתמש ב

 Pubget Inc יצרן

 Pubget Inc ספק

  ,פתוח לכל נגישות
 

 

PubMed 

 PubMed שם מאגר המידע

 רפואי -ר ביורפואה ומחק נושאים

 ביבליוגרפי סוג מאגר

-המאגר כולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של מאמרים מכתבי עת בתחומי המחקר הביו תיאור

ווטרינריה. בחלק  רפואי, רפואה קלינית, רפואת שיניים, סיעוד, פסיכיאטריה, 

 .מהרשומות יש קישור לטקסט מלא

 National Library of Medicine (NLM) יצרן

 National Library of Medicine (NLM) ספק

 פתוח לכל נגישות
 

 

 

 מאגרים נוספים:

 

 TRIP Database : 
 רפואה קלינית, רפואה מבוססת ראיות: נושאים

 יוגרפיטקסט מלא וביבל: סוג המידע

http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://pubget.com/
http://pubget.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?myncbishare=iiltaulib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?myncbishare=iiltaulib
http://www.tripdatabase.com/


 

 ות ממקורות מהימנים ברשת האינטרנטראי-המאגר מרכז מידע רפואי קליני מבוסס: תאור

 TRIP Knowledge Services : יצרן

 TRIP Knowledge Services : ספק

  פתוח לכל: נגישות

 

 

OvidSP 

 נושאים: מדעי ההתנהגות, כלכלה ומנהל עסקים, פיזיותראפיה, חינוך, עבודה סוציאלית. 

 

Science Direct 

 ים, מדעי החברה, פיסיקה והנדסה.עת בטקסט מלא בתחומים: מדעי החי-כתבי 0483

Springer 

עת )חלקם בטקסט מלא( בתחומים: מדעים מדויקים, טכנולוגיה, -כתבי 0333-מאגר הכולל יותר מ

 רפואה, ארכיטקטורה, עסקים ותחבורה

 

 


