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?ORCIDIDמהו 
 מערכתORCID(Open Researcher and Contributor Identifier ) דיגיטלי " קורות חיים"מאפשרת להקים אתר

שיוכו המוסדי ופעילותו , שבו מרוכזים נתוניו האישיים של החוקר אודות השכלתו, המתעדכן באופן אוטומטי

.  המחקרית

 בהרשמה למערכת מופק מספר מזההORCID ID למנוע  , בין היתר, שהוא מספר דיגיטלי אישי וקבוע אשר נועד

בחוקרת, או בזיהוי פרסומים מאת חוקר המשתייך לכמה מוסדות מחקר, בזיהוי חוקרים בעלי שמות שכיחיםטעויות

.גירושים וכדומה/שהחליפה שם משפחה עקב נישואים

 באמצעות מספרORCID הגשת הצעות מחקר לקרנות , החוקר נבדל מאחרים לצורך הגשת פרסומיו לכתבי עת

.קרנות מחקר ומוסדות אקדמיים, י כתבי עת"המחקריות עתפוקותיומחקר והערכת 

מעבדות , מעבדות לאומיות, קרנות מחקר, אוניברסיטאות, מיליון חוקרים4-כיום רשומים במערכת למעלה מ

.  מסחריות ועוד

דעות קדומות על  
ORCID:

1 .ORCID  היא רשת
חברתית כגון  

Academia.edu  או
ResearchGate.

2 .ORCID  היא חברה
פרטית שמפיצה  

ל  "הודעות דוא
.שיווקיות

אין כל הבדל בין  . 3
ORCID לביןGoogle 

Scholar



?ORCIDמדוע חשוב ליצור חשבון 

כתבי עת  1,500מעל :חיסכון זמן בהגשת פרסומים והצעות מחקר לגופים שונים
'  מס–בתחום הנדסה : לדוגמה. ORCIDוקרנות מחקר דורשים הזדהות באמצעות מספר 

ORCID העת של לכתבי לשם הגשת מאמר נדרשIEEE . מייתר את הצורך להזין שוב המספר
.שיוך מוסדי ופרטי קורות חיים, ושוב את הפרטים האישיים

השימוש במספר :קבלת קרדיט עבור פעילות מחקריתORCID יקשר לחוקר את כל
(.  שינוי מוסד אקדמי וכדומה, החלפת שם)המחקריות על אף שינוי בנתוניו האישיים עבודותיו 

ניתן לאתר אותך  :שמירה על קשר בין חוקרים ממוסדות שונים והגברת שיתופי פעולה
ניתן לאתר שותפים , כמו כן. גם אם פרטיך האישיים השתנו, ORCIDבאמצעות מספר 

.ORCIDפוטנציאליים באמצעות מנוע חיפוש שבאתר 

ניתן להתממשק עם מאגרי  :עדכון פרסומים והגשות לקרנות מחקר באופן אוטומטי
.קרנות מחקר שונות ומערכות ניהול מידע מחקרי, פרסומים

בשדה  )יש להקפיד על ציון שיוך מוסדי לאוניברסיטת אריאל :הערכת פעילות מחקרית
Employment .)  הקפדה על כך תמנע טעויות בזיהוי תפוקות מחקר ותאפשר למוסד לקבל

(.וכדומהמ"קפ, במסגרת קריטריונים)קרדיט עבור הפעילות ולהעניק תמריצים לחוקרים 



:רשימת נושאים במדריך

מוסדילחשבון אישי קיים ORCIDחשבון קישור . 1

(אישיORCIDלמי שאין חשבון )מוסדי ORCIDיצירת חשבון . 2

הוספת מידע אישי  . 3

עדכון תפוקות מחקריות ויצירת ממשקים נחוצים. 4



אישי קיים לחשבון מוסדיORCIDקישור חשבון 
:לחשבון מוסדי יש לפעול לפי השלבים הבאיםקיים כדי לקשר חשבון 

https://t.ariel.ac.il/trp: בכתובתלמרצה בית לניהול דף למערכת להיכנס . 1
:כניסה לעובדיםעל ללחוץ . 2

xxx@ariel.ac.il(: הראשית)את כתובת המייל הארגוני להקיש . א

( כמו הכניסה למחשב הארגוני ) וסיסמתכם . ב

"?Can’t access your account"במידה ואינכם זוכרים את סיסמתכם ניתן לאפס אותה בקישור 

כמסומן באדוםORCIDללחוץ על סימן -בעמוד שייפתח. 3

https://t.ariel.ac.il/trp


.ORCIDחלון שייפתח הינו חלון כניסה לחשבון ה
ORCIDמייל וסיסמה ל -להזין אי, "Sign into ORCID"על מנת להיכנס יש ללחוץ על 

יש ללחוץ על : בחלון הבא שייפתח
"Authorize " הרשאה למוסדובכך להעניק



למי שאין חשבון )מוסדי ORCIDיצירת חשבון 

ORCIDאישי)

:יש לפעול לפי השלבים הבאיםליצור חשבון מוסדי כדי 
https://t.ariel.ac.il/trp: להיכנס למערכת לניהול דף בית למרצה בכתובת. 1

:כניסה לעובדיםללחוץ על . 2
xxx@ariel.ac.il(: הראשית)את כתובת המייל הארגוני להקיש . א

(  הארגוני או למחשב לאוטלוקכמו הכניסה ) וסיסמתכם . ב

 Can’t access your"במידה ואינכם זוכרים את סיסמתכם ניתן לאפס אותה בקישור 

account?"
כמסומן באדוםORCIDללחוץ על סימן -בעמוד שייפתח. 3

https://t.ariel.ac.il/trp


.  ORCIDהחלון שייפתח הינו טופס רישום ל 
(:  שדות חובה מסומנים בכוכבית)אישיים בו פרטים למלא תחילה יש 

  שם פרטי
שם משפחה
  כתובת אימייל
 (לפחות ואות אחת לפחות0-9תווים כולל ספרה אחת בין 8בת )לבחור ולאשר סיסמא



(   למי יהיה חשוף המידע שבחשבונך)צפייה הרשאות הגדרת 
 (מומלץ)לכולם
 נבחרותלישויות
 את כל רעיון המפספס )כחוקר לי רק-ORCIDי המוסד  "המוסדי וניטור התפוקות ע

...(ת"וות



:יש לסמן, בסיום טופס הרישום

על מנת  " הסכמה"לסמן מומלץ )אי הסכמה לקבלת הודעות אחת לרבעון /הסכמה
(  לקבל הודעות על כל עדכון אוטומטי שמתבצע באזור הפרסומים או קרנות מחקר

הסכמה לתנאי השימוש

 וללחוץ על כפתורRegister 



"Authorize"ללחוץ על , למוסדהרשאה למתן 



:ORCIDעדכון חשבון 
במערכת לניהול דף בית ORCIDמתעדכן בשדה ORCIDמספר , מיד עם מתן הרשאה. 1

יש להיכנס  , לכניסה במועד מאוחר יותר. ORCIDבלחיצה עליו ניתן להיכנס לחשבון . למרצה
כניסה לעובדים<<שוב למערכת פניות

ORCIDלחיצה על מספר . 2

"Edit your record"לחיצה על . 3



הוספת מידע אישי
תיבת דואר והגדרות חשבון

INBOX :  תיבת דואר המיועדת לקבלת הודעות
ממאגרים וגם האוניברסיטה על קבלת  

ההרשאה שנתת או על עדכון חשבון באזור 
.  הפרסומים או קרנות מחקר

צפיהאפשרויות הגדרת 
 Account)לכולם 

Settings>>Visibility 

<<preferences

Everyone:)



אזור להוספת מידע  

זה  בחלק : אישי

מומלץ להרבות  

בפרטי המידע  

שמות  /שם: האישי

,  שם המדינה, נוספים

מפתח  מילות 

שמתייחסות לתחומי  

,  מחקר עיקריים

קישורים לאתרים  

אישיים וכתובות  

.אימייל

(בשדות המסומנים באדום)ידני הכרת דף הבית והוספת מידע אישי באופן 

ORCIDמספר 

ניתן  המסומנים בשדות 
:נתונים עללהוסיף 

השכלה והכשרה מקצועית
תפקידים נוספים ופרסים

חברות באגודות ובוועדות 
כפתור י לחיצה על "ע

הוספה כמסומן בכחול

":שיוך מוסדי"שדה 
השיוך לאוניברסיטת  
אריאל  הינו אוטומטי

הוספת תיאור  
קורות חיים קצר  

י לחיצה על  "ע
עריכה  כפתור 

המסומן בכחול

שדות לעדכון 
:  תפוקות מחקר

פרסומים וקרנות 
הסבר  )מחקר 

(בהמשך המדריך

הוספת מידע אישי



בין  עדכון תפוקות מחקריות ויצירת ממשקים 

ORCIDמאגרים ל 

(לעמודפרסומים 10,000עד )פרסומים הוספת 

:דרכיםבארבע להוסיף פרסומים לעמוד ניתן 

הקמת ממשק ל-ORCID עדכון פרסומים אוטומטי לאחר מתן –מתוך מאגר פרסומים
הרשאה

 שברשימת  מתן הרשאה למאגר פרסומים י "ידני ואוטומטי עפרסומים עדכוןORCID

 יבוא קובץBibTeX ממאגר ל-ORCID

הוספת פרסומים ידנית ב-ORCID



:מאגרמתוך  ORCID–דוגמה להוספת ממשק ל 

מבית publonsמערכת באמצעות WOSעדכון אוטומטי של הפרסומים מ 
Clarivate

לכניסה לpublons לחצו באזור"Works " בדף הבית עלAdd works >>Search & 

Link

Publons  הינה
מערכת חדשה  

לניהול  ומשופרת 
WOSפרופיל 

אישי כולל  
,  רשימת פרסומים

רשימת שיפוט 
,  עבודות מחקר
רשימת פרסים



ברשימת מאגרים  
יש ללחוץ על , שתפתח

ResearcherID .

גם מי : לתשומת לבכם
שאין לו חשבון 
ResearcherID יכול

–להיכנס בצורה זו ל 

publons  על מנת
הסבר  )להקים חשבון 

(. בעמוד הבא



:בחרוpublons–בדף כניסה ל 
ResearcherIDכניסה לבעלי חשבון 

או
publons-הצטרפות ל 



(:שלבים2)ORCID-לWOSקישור פרופיל 

 ORCIDל publonsלקשר חשבון Clarivateמתן הרשאה ל : שלב א

"Settings " >>"Permissions"יש להיכנס ל publonsבחשבון . 1



Link your ORCID >>Save Changes-לבחור ב" ORCID Settings"באזור של . 2

"Authorize"-ו" Connect"במסכים שייפתחו ללחוץ כמסומן על . 3



ושיפוט עבודות מחקר בחשבון  לעדכן פרסומים publons–הרשאה ל מתן : 'שלב ב

ORCID:

בחרו  Settings<<publons>>Permissionsב" ORCID Settings"באזור . 1
.כמסומן בצילום מסך ראשון

בחרו כמסומן בצילום מסך שני למטה, במסך שייפתח. 2



publonsהפרסומים באותו אזור בחשבון יש לבדוק את רשימת לסיום . 3

"Export your publications to ORCID"ולאשר 



מתן הרשאה למאגר י "דוגמה לעדכון פרסומים ידני ואוטומטי ע

ORCIDפרסומים שברשימת  

:ORCIDיש שתי מערכות שמתקשרות עם Crossrefלמאגר 

Crossref Metadata Search : אשף חיפוש וקישור מאמרים ל–ORCID(ידני)

Crossref:י הזמנה שנשלחת מ "מערכת עדכון אוטומטי המופעלת עCrossrefל-
ORCID Inbox 

https://search.crossref.org/?q=Anastasia Cherniavski
https://search.crossref.org/?q=Anastasia Cherniavski


Crossref Metadata Search : אשף חיפוש וקישור מאמרים ל–ORCID(ידני)
שנפתחת בלחיצה שם המאגר ברשימה על  Worksבאזור למאגר יש ללחוץ לכניסה 

Search & linkעל 

בעמוד הרשאה למאגר לעדכן פרסומים מתן 
ORCIDי לחיצה על "עAuthorize



על וללחוץ ORCIDאת הפרסומים שרוצים להעלות לחשבון כעת ניתן לבחור 
Add to ORCID”"

.  ORCIDיעודכנו בחשבון , רק הפרסומים שנבחרו, בדרך זו
.Crossrefבעמוד הבא יוסבר על עדכון אוטומטי באמצעות 



Crossref :י הזמנה שנשלחת מ "מערכת עדכון אוטומטי המופעלת עCrossrefל-

ORCID Inbox 

דוארלתיבתנשלחתההזמנה(INBOX)בחשבוןORCIDשהמוציאלאחרהמשתמששל

.נתוניםבמסדמוטבעהמשתמששלORCIDכשמספרחדשמאמרבמאגרמקטלגלאור

שמנתעלCrossrefהודעהלאתריש,אוטומטיבאופןפרסומיםרשומתאתתעדכן

.הרשאהמתןכפתורעלוללחוץORCIDשבחשבוןINBOX–בממנו



BibTextדוגמאות להוספת פרסומים באמצעות טעינת קובץ

 לעת עתה הדרך היחידה לקשר ביןORCID  לGoogle Scholar הינה באמצעות הזנה ידנית
ORCIDשל Websitesשל כתובת האתר לאזור ה 



ORCID-ל Google Scholarהבאת פרסומים מ 
 יצירת רשימת הפרסומים כקובץBibTeX בGoogle Scholarלפי השלבים שבצילומי מסך למטה



 העתקת הרשימה(שמתקבלת לאחר לחיצה עלBibTex  ) לכתבן(Notepad)

ORCID-ל Google Scholarהבאת פרסומים מ 



 הרשימה בכתבןשמירת :File >>Save as

 מתן שם לקובץ בסיומת.bib

ORCID-ל Google Scholarהבאת פרסומים מ 



 קובץ טעינתBibTex מהמחשב האישי לאזורWorks  בעמוד ה-ORCID

שמירהי לחיצה על אייקון "שמירת פרסומים שנטענו ע

ORCID-ל Google Scholarהבאת פרסומים מ 



BibTextי טעינת "עWOSעדכון פרסומים מ 

:BibTextבאמצעות קובץ ORCIDלחשבון Web of Scienceהבאת פרסומים מ 
 ב יש לאתרWOSי לחיצה על "ת וליצור רשימה מסומנת ע"רשימת פרסומים לפי כללי ות"Add to Market List"
 ליצור קובץBibTextי לחיצה על "ע"Export Records to File"
 במחשב האישי  " הורדות"הקובץ ישמר בתיקיית

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D3wUFnd7uJMwAf3jDyI&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D3wUFnd7uJMwAf3jDyI&preferencesSaved=


 קובץ טעינתBibTex מהמחשב האישי לאזורWorks בעמוד ה-ORCID

 י לחיצה על אייקון שמירה"שנטענו עשמירת פרסומים

BibTextי טעינת "עWOSעדכון פרסומים מ 



 חיפה החלו להזין מזההבמפתחORCID   בפרסומים
 כיום בפיתוח בנמצא בעברית הפרסומים של נושא עדכון אוטומטי-ORCID

 בשני שלביםניתן לייבא פרסומים , עתהלעת:

:מפתח חיפהבאתר של  BIBTEXקובץ הפקת : שלב א
בחירת המאמרים  . א

http://lib.haifa.ac.il/systems/ihp/index.php/he/
http://lib.haifa.ac.il/systems/ihp/index.php/he/


לחיצה על שלוש נקודות<< הנעץ האדום לחיצה על . ב



"הורדה"<< BIBTEXT-ללחיצה על ייצוא 



ORCIDלחשבון BIBTEXייבוא קובץ : שלב ב

ORCIDלהיכנס לדף הבית של . 1

(Add works>>Import Bibtext>>Choose file)ללחוץ על . 2



י לחיצה על אייקון שמירה"שמירת פרסומים שנטענו ע. 3



ORCID-הוספת פרסומים ידנית ב

י לחיצה על כפתור "עAdd manually   באזורWorks  בדף הבית שלORCID 

 ועדכון פרטי המאמר בטופס שנפתח ונקרא"Add Work"



:דוגמאות נוספות לעדכון פרסומים

עדכון ידני  
מספר מזהה המופיע מתחת למאמר  PMID (הכנת רשימת מספרי מאמרים : שלב א

(כמסומן בצהוב בצילום מסך
פרסומים על שמךולאתר Pubmedלהיכנס לאתר 1.
Send to >>PMID List << Fileללחוץ על 2.



במחשב האישי Downloadsבתוך תיקיית " pubmed_result"קובץ בשם לאתר . 3



(של מאמריךPMDIבקובץ מופיעים מספרי )לפתוח את הקובץ . 4

על מנת להעתיק את המספרCtrl+Cלצבוע מספר אחד וללחוץ . 5



ORCIDלהיכנס לדף הבית של . 5

Add works >>Add PubMed IDללחוץ על Worksבאזור . 6



CTRL+Vי לחיצת "עPMDIאת קלהדבי. 7

Retrieve work detailsללחוץ על . 8

ניתן להדביק כל פעם  : שימו לב
.מספר אחד בלבד



לגלול את הדף למטה
וללחוץ על
Add to list



 אוטומטימאגר שמאפשר גם חיפוש ידני וגם עדכון

לחיצה על המאגר ברשימת שנפתחת בלחיצה על י "עSearch & link הרשאה  ומתן
מתבצעת הרשמה בו זמנית גם לחיפוש והוספת מאמרים ידנית וגם לעדכון אוטומטי של 

 ORCIDחשבון 

:נוספות לעדכון פרסומיםדוגמאות 



 ככל שמספרORCID יתבצע עדכון  , יהיה מוטבע במאמרים המקוטלגים במאגרים שונים
ORCIDאוטומטי שלהם בחשבון 

ניתן לשנות הגדרות בעמוד פרופיל אישי בכתובת :https://profiles.datacite.org/

:דוגמאות נוספות לעדכון פרסומים



מאגרEurope PubMed Central  ידנימאפשר עדכון פרסומים
 יש לתת הרשאה בלחיצה על המאגר ברשימתSearch & link

ולהשלים הבאת פרסומים בשני שלבים קצרים  :
Step 1 : סימון פרסומים ולחיצה על"Continue"
Step 2 : לחיצה על"Send to ORCID"

:דוגמאות נוספות לעדכון פרסומים



זהיםקיבוץ פרסומים 

י מספר מאגרים שניתנה להם הרשאה"אותו פרסום יכול להיות מוזן לדף האישי ע.

ORCID מקבץ מאמרים בעלי קודDOI זהה.

י לחיצה על "למשתמש ניתנת אפשרות לבחור גרסה מועדפת של הפרסום עShow 

details



הוספת קרנות מחקר

 לעדכן נתונים בחשבון / קרנות מחקר יכולות להוסיףORCIDאנו  , לפיכך. של המשתמש
.  ממליצים להעניק להן הרשאה

 את סמל חפשוiD המממן יוכל  , כך. בפעם הבאה שתגישו בקשה למענק באופן מקווןהירוק
.  להוסיף ולעדכן את המענקים שלכם

באמצעות מאגר   קרנות מחקר הוספת 

:כמסומןORCIDבדף "  Funding"באזור יש ללחוץ על המאגר 



(המשך)מחקר הוספת קרנות 

:  שנפתחבאשף 

 לבצע חיפוש קרנות לפי שם הזוכה או שם הקרןיש ,

 את הקרנות המתאימות וללחוץ על לבחורNEXT וSubmit to ORCID:



:לשאלות

:בקישורים הבאיםניתן להיעזר , לסיוע טכני או שאלות נוספות
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:ליצור קשר עם גורם המתמחה בכך

anastasiach@ariel.ac.il

,פעילות מחקר ענפההמשך 
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