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דיגיטליים" קורות חיים"

ORCID(Open Researcher and Contributor Identifier  )מערכת 

שבו מרוכזים נתוניו האישיים  , באופן אוטומטיהינו אתר חינמי המתעדכן 

.  שיוכו המוסדי ופעילותו המחקרית, של החוקר אודות השכלתו
מספקת לחוקרים דרך לחשוף את מחקריהם ORCIDפתיחת חשבון 

.ולאתר שיתופי פעולה עם חוקרים אחרים

מחקרית ייחודית לכל חוקר" תעודת זהות"

שהוא מספר דיגיטלי אישי   ORCID IDמזהה למערכת מופק מספר בהרשמה 

.  חוקריםבזיהוי טעויותלמנוע , היתרבין , וקבוע אשר נועד

להיכנס להזין מחדש את אותם  את הצורך של החוקרים שימוש במזהה מייתר 

.נתונים ומידע במערכות שונות



רב מוסדית אחודה  CRISהקמת מערכת : ת"מיזם ות

ORCIDבסיס על 
של מודל  במרכיב הפרסומים אי שביעות רצון מהמידע הניהולי : מקור היוזמה

ת"תקצוב ות

לאוניברסיטאות והכנה  חשבונות החוקרים קישור : המטרה בטווח הקרוב
אוטומטיתפוקות מחקר באופן לנטרשאמורה CRISלמערכת 

בעולםORCIDשימוש ב 
 קרנות מחקר, אוניברסיטאות, מיליון חוקרים4-רשומים במערכת למעלה מכיום  ,

.  מעבדות מסחריות ועוד, מעבדות לאומיות
ORCID בעולם האקדמי  תאוצה בשנים האחרונות כמזהה הרשמי של מחבריםצובר

.מכוני מחקר ואוניברסיטאות, חברות מסחריות, ספקי תוכן, לים"מו, י גופי מימון"ע
 כתבי עת וקרנות מחקר דורשים הזדהות באמצעות מספר 1,500מעלORCID  .



?ORCIDמדוע חשוב ליצור חשבון 
ת"וותי המוסד "ניטור פעילות מחקרית ע

הקפדה על כך תמנע  (. כפי שמתואר בהמשך המדריך)למוסד ORCIDקישור חשבון להקפיד על יש 
טעויות בזיהוי תפוקות מחקר ותאפשר למוסד לקבל קרדיט עבור הפעילות ולהעניק תמריצים לחוקרים  

(.וכדומהמ"קפ, במסגרת קריטריונים)

חיסכון זמן  

בהגשת פרסומים  

והצעות מחקר  

לגופים שונים
מייתר את  המספר 

הצורך להזין שוב ושוב  

,  את הפרטים האישיים

שיוך מוסדי ופרטי קורות  

.חיים

קבלת קרדיט  

עבור פעילות  

מחקרית  
במספר  השימוש 

ORCID  יקשר לחוקר

את כל עבודותיו  

המחקריות על אף שינוי  

בנתוניו האישיים  

שינוי  , החלפת שם)

(.  מוסד אקדמי וכדומה

שמירה על קשר בין  

חוקרים ממוסדות  

שונים והגברת 

שיתופי פעולה
לאתר אותך באמצעות  ניתן 

גם אם , ORCIDמספר 

כמו . פרטיך האישיים השתנו

ניתן לאתר שותפים  , כן

פוטנציאליים באמצעות מנוע  

.ORCIDחיפוש שבאתר 

עדכון פרסומים  

והגשות לקרנות  

מחקר באופן 

ניתן  אוטומטי 

להתממשק עם  

,  מאגרי פרסומים

קרנות מחקר שונות  

ומערכות ניהול מידע  

.מחקרי



:רשימת נושאים במדריך
אישי קיים לחשבון מוסדיORCIDקישור חשבון . 1

למי שאין חשבון )מוסדי ORCIDיצירת חשבון . 2
ORCIDאישי)

הוספת מידע אישי  . 3

עדכון תפוקות מחקריות ויצירת ממשקים נחוצים. 4



אישי קיים לחשבון ORCIDקישור חשבון 
מוסדי

לחשבון מוסדי יש  קיים  ORCIDכדי לקשר חשבון 
:לפעול לפי השלבים הבאים

: למערכת לניהול דף בית למרצה בכתובתלהיכנס 
https://t.ariel.ac.il/trp

:הערה חשובה** 

י קישור חשבון "ע

ORCID  קיים

המידע  , למוסד

שהיה קיים בו אינו  

. נמחק

TRPאנא חפשו כיתוב , על מנת לוודא אם חשבונכם מקושר** 

שלכםORCIDבעמוד ה " Employment"בשדה 

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


על כניסה  ללחוץ 

לעובדים



להזין כתובת מייל  

:ארגוני

XXX@ariel.ac.il



להזין סימסה כמו 

כניסה למחשב ארגוני

: או למייל ארגוני



 Register orללחוץ על  -בעמוד שייפתח

connect your ORCID ID



ORCIDכניסה לחשבון חלון 

ORCIDמייל וסיסמה ל -להזין אי, "Sign in"ללחוץ על יש 



יש ללחוץ על : בחלון הבא שייפתח
"Authorize "ובכך להעניק הרשאה למוסד



למי שאין )מוסדי ORCIDיצירת חשבון 
(אישיORCIDחשבון 

ובאותו מעמד לקשר אותו ORCIDחשבון ליצור כדי 
:יש לפעול לפי השלבים הבאיםלמוסד 

: למערכת לניהול דף בית למרצה בכתובתלהיכנס 
https://t.ariel.ac.il/trp

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


על כניסה  ללחוץ 

לעובדים



להזין כתובת מייל  

:ארגוני

XXX@ariel.ac.il



להזין סימסה כמו 

כניסה למחשב ארגוני

: או למייל ארגוני



 Register orללחוץ על  -בעמוד שייפתח

connect your ORCID ID



.  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 •
המוסדי  ORCID-את כל רעיון המפספס )כחוקר לי רק •

...(ת"וותי המוסד "וניטור התפוקות ע



יש , בסיום טופס הרישום
:לסמן

אי הסכמה לקבלת  /הסכמה
הודעות אחת לרבעון  

"  הסכמה"לסמן מומלץ )
על מנת לקבל הודעות על 

כל עדכון אוטומטי  
שמתבצע באזור  

הפרסומים או קרנות  
(  מחקר

הסכמה לתנאי השימוש

  וללחוץ על כפתור
Register 



ללחוץ על 
"Authorize  "
למתן  -

הרשאה למוסד



ORCIDעדכון חשבון 
ORCIDמתעדכן בשדה ORCIDמספר , עם מתן הרשאהמיד 

.  במערכת לניהול דף בית למרצה
יש  –" מערכת לניהול דף בית למרצה"דרך ORCIDלכניסה לחשבון 

ORCIDעל מספר ללחוץ 
: גם דרך האתרORCIDניתן להיכנס ל חשבון 

https://orcid.org/account

https://orcid.org/account


הוספת מידע אישי
INBOX-דואר תיבת 

INBOX :  תיבת דואר המיועדת לקבלת הודעות ממאגרים וגם האוניברסיטה על

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



אישיהוספת מידע 
שלב לא תתאפשר הורדת בשום : הערה)לכולם של החשבון צפיההגדרת –

(פרסומים

Visibility preferencesואז על Account Settingsללחוץ על 



Everyoneללחוץ על   Visibility Preferencesבתוך אזור

פעולה זו מומלצת על מנת לאפשר חשיפת האתר שלכם לחוקרים  * 

ת"ולותלמוסד , אחרים



אזור להוספת  
:  מידע אישי

בחלק זה מומלץ  
להרבות בפרטי 

:  המידע האישי
שמות  /שם

שם  , נוספים
מילות  , המדינה
מפתח  

שמתייחסות  
לתחומי מחקר  

,  עיקריים
לאתרים  קישורים 
וכתובת  אישיים 

אימייל של  
.(נדרש)אריאל 

הוספת מידע אישי



הוספת מידע אישי

הוספת  

תיאור  

קורות  

חיים קצר 

י לחיצה  "ע

על כפתור  

עריכה  

המסומן  

באדום



:להוסיף נתונים עלניתן 

השכלה והכשרה מקצועית

תפקידים נוספים ופרסים

חברות באגודות ובוועדות 

כמסומן  כפתור י לחיצה על "ע

באדום

הוספת מידע אישי



:בחרוpublons(https://publons.com/about/home/ )בדף כניסה ל 
Register -(לפתיחת חשבון)

Sign in -( לבעלי חשבוןpublons)

Web of Science (ISI)

לבין   WOSי הקמת קישור בין מאגר "עORCIDב WOSעדכון פרסומים מ 

ORCID

https://publons.com/about/home/


ORCID(2-לWOSקישור פרופיל 
(:שלבים

Clarivateמתן הרשאה ל :שלב א
 ORCIDל publonsלקשר חשבון 

יש להיכנס ל publonsבחשבון 
"Permissions( "  לגלול את העמוד עד

(סוף הרשימה בצד ימין



" ORCID Settings"לגלול עד לאזור 

Save Changesואז על  Link your ORCIDללחוץ על  



ORCIDמול " Connect"ללחוץ כמסומן על במסך שייפתח 



"Authorize"לחצו 



בחשבון לעדכן פרסומים publons–מתן הרשאה ל : 'שלב ב
ORCID:

חזרו לאזור  

"ORCID 

Settings",

כמסומן  לחצו 

מסך למטהבצילום 



"Authorize"לחצו 



-בVסמנו 
"Keep my ORCID publication list up to date with my Publons

account"



:ORCID-לpublonsמ פרסומים לייבא כעת ניתן 

 Publicationsכנסו ל  

Import Publicationsלחצו על 



"Sync with ORCID"לחצו על 



"See my Web of Science Publications"לחצו על 



לסמן את 
הפרסומים  

השייכים לכם  
וללחוץ על  

"Import 
Selected 

Publications"



לעיתים העלאת  
פרסומים אורכת  

. כשעה
במידה שלא עודכנו  
פרסומים בעמוד ה 

ORCIDשלכם  :
 Export your"אשרו 

publications to 
ORCID now "באזור

Permissions>>OR
CID Settings



Crossref Metadata 
Search : חיפוש וקישור  אשף

ORCID–מאמרים ל 

מאפשר עדכון אוטומטי החל 
לא  )מרגע מתן ההרשאה 

(רטרואקטיבי

:לאשףלכניסה 

ORCIDכנסו לעמוד  

לחצו על   Worksבאזור

Search & link

ואז על שם האשף ברשימה

ORCIDעדכון פרסומים מרחבי הרשת באמצעות אשף 



Authorizeעל לחצו 



אפשרו סנכרון שינויים -בעמוד האשף שייפתח 

Settingsלחצו על 

Sync with ORCIDואז על 



באופן אוטומטי פרסומים חדשים בלבדORCID-האשף יעדכן ב

,  איתר רטרואקטיביתCROSSREFעל מנת להעלות פרסומים ש 

Addעל לחצו  to ORCID” "  ליד המאמר הרצוי



BibTeXהוספת פרסומים באמצעות טעינת קובץ 

יש  , שלכםGoogle Scholarל  ORCIDבין על מנת לקשר , לעת עתה

שלכם לאזור   Google Scholarשל URLלהזין ידנית את כתובת 

Websites

על מנת להזין  

כתובת לחצו על סמן  

עט

, לאחר הזנת כתובת

הקישור יופיע כאן



ORCID-ל Google Scholarהבאת פרסומים מ 

/https://scholar.google.co.ilכנסו לאתר 
GMAILוהזינו שם משתמש וסיסמה ל " פרופיל שלי"לחצו על 

https://scholar.google.co.il/


בדקו שהשיוך המוסדי שלכם  

מעודכן לאריאל ובכתובת  

האימייל מופיע אימייל ארגוני

לאחר בדיקת  

לחצו על  , פרופיל

"מאמרים"

1

2



ORCID-את הפרסומים שברצונכם להעלות לVסמנו ב 



 EXPORTלחצו על 

BibTeXואז על 



,מתקבלת רשימת פרסומים BibTexלחיצה עללאחר 

(Notepad)שיש להעתיקה לכתבן 



(Notepad)פתחו כתבן 

CTRL+Vולחצו 



: בכתבןשמרו את הרשימה 
File >>Save as

בסיומתשם לקובץ תנו 

.bib



שלכםORCIDכנסו לעמוד 
Add works>>Import Bibtext>>Choose fileעל לחצו 

-בעמוד ה  Worksמהמחשב האישי לאזורBibTexקובץ טעינת 
ORCID



Save allי לחיצה על "שמירת פרסומים שנטענו ע



ייבוא פרסומים ממפתח חיפה

 לפי המדריך  השפיטיםבשלב ראשון אנא בחרו את הפרסומים

שבקישור

 בשלבים המוסברים בהמשך יש ליצור קובץBIBTEXT  ולייבא

ORCIDאותו לחשבון 

https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/04/Journals_Databases_Search_Guide_7.8.16.pdf


אם נתקלים  : הערה

בבעיות ואינכם  

מוצאים את סימן  

נסו לעבוד  , הנעץ

Explorerבדפדפן 



על  לחיצה 1.

האדוםהנעץ 

על  לחיצה . 2

שלוש נקודות



"הורדה"<< BIBTEXT-לחיצה על ייצוא ל



  Worksמהמחשב האישי לאזורBibTexטעינת קובץ 
ORCID-בעמוד ה

ORCIDלדף הבית של כנסו 
Add works>>Import Bibtext>>Choose fileעל לחצו 



Save allי לחיצה על "פרסומים שנטענו עשמרו 



ORCID-הוספת פרסומים ידנית ב

בדף  Worksבאזור   Add manuallyי לחיצה על כפתור "ע

 ORCIDהבית של 

"Add Work"פרטי המאמר בטופס שנפתח ונקרא עדכנו 



:דוגמאות נוספות לעדכון פרסומים

בלבדידני מאפשר עדכון PubMedמאגר 

:  שלב א

מספר מזהה המופיע מתחת  PMID (רשימת מספרי מאמרים הכנת 

(למאמר כמסומן בצהוב בצילום מסך

:שלב ב

ORCIDעדכון המספרים בעמוד 

בלבדכל פעם מספר אחד לעדכן ניתן : שימו לב



PMIDהכנת רשימת מספרי 

שמכםפרסומים על ואתרו Pubmedלאתר כנסו 

Send to >>PMID List << Fileעל לחצו 



קובץ בשם  אתרן במחשב האישי  Downloadsבתוך תיקיית 
"pubmed_result"



(של מאמריךPMDIבקובץ מופיעים מספרי )את הקובץ פתחו 
על מנת להעתיק את המספרCtrl+Cולחצו מספר אחד צבעו 



ORCIDלדף הבית של כנסו 
Add works >>Add PubMed IDעל לחצו Worksאזור ב



CTRL+Vי לחיצת "עPMDIאת הדבקו
Retrieve work detailsעל לחצו  



העמוד עד את גללו 

הסוף

 Addואז לחצו על 

to list



ORCIDב גרנטיםעדכון 

של  ORCIDלעדכן נתונים בחשבון / קרנות מחקר יכולות להוסיף 
.  אנו ממליצים להעניק להן הרשאה, לפיכך. המשתמש

בפעם הבאה שתגישו בקשה למענק באופן  הירוק iDאת סמל חפשו 
.  המממן יוכל להוסיף ולעדכן את המענקים שלכם, כך. מקוון



:כמסומןORCIDבדף "  Funding"באזור האשף יש ללחוץ על 

ORCIDבאמצעות אשף גרנטיםעדכון 



: שנפתחבאשף 

חיפוש קרנות לפי שם הזוכה או שם בצעו 
,  הקרן

המתאימות  התוצאות את בחרו 

Submit to ORCIDו NEXTעל לחצו 



:לשאלות

:בקישורים הבאיםניתן להיעזר , לסיוע טכני או שאלות נוספות

https://support.orcid.org

https://orcid.org/help

אליי  אנא העבירו אותה , בקישורים אלהלא מצאתם תשובה לשאלתכם אם 
:ליצור קשר עם גורם המתמחה בכךבאימייל הבא ואנסה 

anastasiach@ariel.ac.il

,פעילות מחקר ענפההמשך 

רניאבסקי'צאסיה 

מחשוב ובקרהרכזת 

הרשות למחקר ופיתוח

https://support.orcid.org/
https://orcid.org/help
mailto:anastasiach@ariel.ac.il

