
  
 

  

  בס"ד

  אנו מברכים את מעכ"ת לרגל השקת הגירסה החדשה.

  הוראות ביצוע התקנת השדרוג. 

 חבר את הדיסק למחשב.  )א

 ופתח את דיסק אוצר החכמה. "המחשב שלי"לחץ על   )ב

 לחץ על הסמל   )ג

   .(הכפתור התחתון)" עדכון אוצר החכמה"בחר באפשרות   )ד

  

  021.השינויים העיקריים שנעשו בגירסה מה חדש? 

  

  שמות הספרים והמחבריםשל חיפוש ה תשיטב פוריםשי

ת וקצ לדוגמא:שבשם זה גם בכתיב מלא וחסר.  כל הספרים יוצגושם הספר,  ת אותיותהקלדב כתיב מלא וחסר:  )א

בכתיב מלא, וכן להיפך. וכנ"ל בחיפוש שם מחבר, אם נקליד את השם  קצות החושןיציג גם את  ,בכתיב חסר החשן

(בראשית הרשימה יופיעו הספרים אשר שמותיהם שווים לגמרי לנכתב  .וואלדינברג, נקבל גם את התוצאה: ולדנברג

 בשורת החיפוש, ולאחריהם יופיעו השאר שבכתיב מלא או חסר).

) לפני כתיבת שם הספר או =לא חסרות ויתירות על ידי כתיבת הסימן (ניתן לחפש גם חיפוש מדוייק לחיפוש מדוייק:   )ב

   בכתיב חסר. קצות החשן, יציג רק את הספרים =קצות החשןכתיבת  לדוגמא:המחבר. 
ע"י כתיבת סימנים אלו ) בתחילת החיפוש. ==החיפוש, ע"י הקשת שני סימני (ומיקוד צמצום לקיימת עוד אפשרות 

. ולא כחלק מן המילה הבשלמות הספרים והמחברים בהם מופיעה המילה המבוקשת את שמותהתוכנה תציג רק 

. דבר זה אינו אמור להפריע, הר המוריה, נקבל ברשימה גם את הספר =מוריהאם נכתוב חיפוש ספר בשם  לדוגמא:

יד. אך מופיעים בראש הרשימה ומוצאים אותם מ) מוריה(דהיינו הספרים המתאימים יותר למילת החיפוש שמשום 

  .==מוריהולשם כך כאמור יש להקליד כך:  .מוריהלפעמים המשתמש חפץ שיופיעו ברשימה רק הספרים בשם 

מות לחפש חיפוש מלא בש בגירסה זו נתחדשה האפשרות אפשרות חיפוש בשמות הספרים והמחברים כאחד:  )ג

, נקבל גם את +רמב"םתוב אם נכ לדוגמא:. בתחילת החיפוש) +, וזאת ע"י הוספת הסימן (הספרים והמחברים

 "ם.הספרים שמופיע בשמם המילה רמב"ם, וגם הספרים שמחברם הוא הרמב

בלחיצה כפתור העכבר הימני, על חיצי המעבר בין הרשימות, תופיע רשימת כל    הסטוריה של רשימות הספרים:  )ד

 הרשימות הנבחרות האחרונות. רשימה זו נשמרת גם לאחר סגירת התוכנה ופתיחתה מחדש.

  
  
  
  
  
  
  



  
 

חיפוש ספר, בו ניתן לכתוב את ציון המקום המדוייק. שדה נוסף שדה חדש בצמוד ל :ניםיפוש ספר בתוספת ציוח  )ה

 . יציג את חידושי הריטב"א על גיטין פתוח בדף לב,א באופן מיידי.גיטין לב א| ריטב"א החיפוש  לדוגמא:

  
  

ואנו חפצים באחד מן הרשימה, אם כתבנו את הציון המתאים, הרי ברגע  שםהאותו עם גם אם ישנם כמה ספרים 

  שנלחץ על הספר המתאים שברשימה, הוא יפתח אוטומטית במקום הנבחר שכתבנו בשדה הציונים. 

ובמעבר מספר לספר , כי תשאע"י אפשרות זו ניתן למשל להעלות רשימה של ספרים על התורה ולכתוב בציונים: 

  שברשימה, כל ספר יפתח אוטומטית בפרשת כי תשא. וכן על זו הדרך.

  

     שיפורים בחיפוש החפשי:

  :חיפוש טבלאי

  

לכתוב את כל המילים  אלא ישבשונה מתוכנות אחרות, בכתיבת מילים רצופות אין לעבור משדה לשדה,  !שים לב  )ו

במרחקים בין מילה למילה או בין רצף מילים. ניתן  חיפוש צורךברצף, בשדה הראשון. השדות האחרים נועדו רק ל

 .TABלעבור בין שדה לשדה ע"י הקשת שני רווחים, או ע"י הקשה על המקש 

על כפתור זה מוסיפה אותיות קידומת אחת ) לחיצה +כפתור ( )1מצויים ארבעה כפתורים.  בחלקה העליון של הטבלא  )ז

) 3 ) השני, תוסיף אותיות קידומת לכל המילים שבשדה.+לחיצה על ה ( )2. החיפוש (ו,ה,ש) למילה הראשונה שבשדה

) תחפש #ולחיצה על כפתור ( )4. )את המילה הראשונה שבשדה() תחפש בכתיב מלא וחסר *לחיצה על הפתור (

 לחיצה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו.  בכל הכפתורים באותיות מתחלפות. 

בשדה החיפוש הרגיל של  יופיעופוש עם הפקודות הנלוות ילות החמו פושי" יופעל החשפחעל הכפתור " לחיצהב  )ח

 .התוכנה

  

  מיון תוצאות החיפוש לפי הגדרת המשתמש

לפי סדר החשיבות שלהם ולא לפי  ותממויינהתוצאות הוא שיהיו  ,חיפושהאחד הצרכים החשובים בבדיקת תוצאות   )ט

את הוספנו בגירסה זו , אדם וממקרה למקרהמאדם ל החשיבות היא דבר משתנהו היותסדר אלפאביתי גרידא. 

  .נושאיםמאגרים וי פ"בונה המשתמש ע הנו תוצאות החיפוש ע"פ תכנית אותיימויבו אופן ה אתלהגדיר האפשרות 

: הלכה ושאנ) 4   .: אחרוניםאגרמ) 3. : ראשוניםאגרמ) 2. : תלמוד בבליושאנ) 1    ה:להגדיר רשימ ניתן לדוגמא:(

 אח"כ ספרים הנמצאים במאגר ראשונים  .בנושא תלמוד בבלישתוצאות בספרים הזו יופיעו ראשית ברשימה    .ומנהג

את   .ולבסוף כל שאר הספרים .אח"כ ספרים הנמצאים בנושא הלכה ומנהג  .אח"כ ספרים הנמצאים במאגר אחרונים

 .לשמור. וכן לקבוע רשימה מסויימת כברירת המחדל שלפיה ימויינו כל החיפושים ןניתהרשימות 

  



  
 

  פתח חלון זה מהתפריט חיפוש/הגדרת פרופילי חיפוש: הוראות תפעול:

  

  לחץ על הכפתור שמור.) 3תן שם לפרופיל שיצרת.  )2. את סדר המאגרים והנושאים לפי הסדר הרצויוגרור בחר  )1

  .קבע כברירת מחדלמחדל, לחץ על הכפתור הכברירת רשימה זו אם ברצונך לקבוע 

   על פי הפרופיל שיצרת. יםמעתה יופיע סדר תוצאות החיפוש

    .מיין עכשיוולחיצה על הכפתור שינוי הרשימה באפשרותך לשנות את המיון בכל עת, גם לאחר שכבר ביצעת חיפוש, על 

  

  לפי פרשיות, מסכתות הש"ס, משנה, רמב"ם ושו"ע. מוקדחיפוש מ

  בעמוד הנבחר בלבד. הנוכחייםבספרים יחפש  ,"נוכחיתברשימה ש פח"תות הש"ס, ובחירת דף ועמוד רצויים. עם כניסה למסכ

בסוגיא דסכנת : אע" יבפסחים ק דוגמא:ל. הוא מאפשר לחפש גם מילים יותר שכיחותהיות ו ,שיפור משמעותי חידוש זה מהווה

   . זוגות

אין להם שום   תוצאות, שרובם 32000-למעלה מהיינו מקבלים באוצר החכמה,  "זוגותעד היום אילו היינו מחפשים את המילה "

 377, נקבל אע" יבמפרשים על מסכת פסחים דף ק "זוגות"קשר לסוגייתנו. אמנם בחיפוש הממוקד אם נחפש את המילה 

  לעניינינו.נוגעות כולן ן ממוקדות וכולאשר  תוצאות בלבד

מסויימת, בירושלמי על הלכה על משנה משנה מפרשי הרשה מפרשיות התורה, בבאותו אופן ניתן לחפש באופן ממוקד בפ

  ברמב"ם ובשו"ע. וכנ"ל מסויימת, 

  

  הקלטת פקודות מאקרו

  

של פעולות על ידי הקשת  סדרהכלי זה נועד להקל על המשתמש לבצע פעולות שונות במהירות ובנוחות מירבית. ניתן לבצע 

  .להלן רוסבה, כמו שיבודדמקש 



  
 

) עליך ללחוץ על הכפתור 1 :. לשם ביצוע פעולה זואע" ו זבחיםאם אתה נצרך להגיע באופן תדיר למסכתות הש"ס גמא: לדו

  ) לסגור את חלון הנושאים.5א. ע" ובחור דף גלול ו) ל4. זבחים) לבחור מסכת 3) לבחור מסכתות הש"ס. 2נושאים. 

, "התחל הקלטה"על ידי פקודות המאקרו מעתה ניתן לבצע כל פעולות אלו במקש אחד. לצורך כך עליך ללחוץ על הכפתור 

  . כעת נפתח לפניך חלון זה:"עצור הקלטה". עם סיום הפעולות, לחץ זכרות למעלהולאחר מכן לבצע את סדרת הפעולות הנ

  

בשדה  .על מנת שיוכל להופיע במלואו בכפתורים שלמעלה)כתוב את שם הפקודה, רצוי לבחור שם קצר וממצה (" שםבשדה "

) F4המקש. הכנס מקש מסויים (כגון  תלובדיוק פע יאפשר לתאר את פעולת המקש בתיאור ארוך יותר כדי לזכור מה" תיאור"

  א. ע"זבחים ו  יוצגו לפניך רשימת הספרים על  F4 מקשחץ על הלמעתה בכל פעם שת  למשל ולחץ סיום.

או מיון לפי מחבר, כגון הכנסת ספר למאגר מסויים, חיפוש בציונים.  ,שבתפריטיםרבות לבצע פעולות מאקרו  דות ניתן ע"י פקו

  כל פעולה אחרת שבתפריטים.

או כל    ALT+F5או      ALT+Xמספר פקודות המאקרו אינו מוגבל ואפשר לבחור צירופי מקשים שונים לביצוע הפקודות, כגון 

  צירוף אפשרי אחר. 

קבע מאקרו למעלה ניתן לייחד פקודת מאקרו לכל כפתור ע"י לחיצה על הכפתור הריק ובחירת "בציור בכפתורים הריקים ש

". לחיצה על הכפתור תפעיל את המאקרו המיוחד לאותו כפתור. אם ברצונך לבטל מאקרו מכפתור מסויים ולייחד לו לכפתור זה

  את המאקרו מכפתור זה. מחוקימנית ולמאקרו חדש, יש ללחוץ על הכפתור, לחיצת עכבר 

  תצוגה מרובת עמודים

מאפשר בפתיחת ספר להציג יותר מדף אחד על המסך (זוג עמודים כמו ספר פתוח, או יותר, כפי בחירת המשתמש), וכן 

עמודים. להפעלת מצב ריבוי עמודים הכנס לתפריט תצוגה/מרובה  מאפשר לנוע בין עמוד לעמוד ברצף (כמו באקורבט פידיאף).

  לשינוי ההגדרת מספר העמודים וצורת התצוגה, הכנס לתפריט תצוגה/הגדרת מרובה עמודים.

 

 בהצלחה.

 צוות אוצר החכמה.


