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מבוא . 

סננב מארשם  סכשא ופנשצם מר סאאמק סרממ מ  רבצנר 'מבכ  סרצאס' סשבכמ  מב  ועז"ס ואש הס 19.0. 

צו  עו ב צ-18 מנס אמז סרר נב  מבבק מר רבצנר 'מבכ  סרצאס' ממ  אנרס ואש הרס ס ממבנס צ-15,000 הפ שם ו ומ. 

ושאשם ססם סמשאבמ והפ שם משאשט ששם  מ סשס צאעט אכבש בסמפמ בר מ  רשפבמ אש שם ורבצנם מ  הפ שם אכב אשם  מ 

סששרס קששאר צ  . 

סשצב ר מנפררס ופנש ס באמשם,  אכבמ ב סמראמ וצ  הפ , סר  אמפבהשם  ממבנשם בעמ הפ שם ונש זאננב, ואאבבן נבממשם 

סאמראמשם  אבבנש  צ   מכ   בוסרפע בר  ומארס  בספרעס,  ורמסאס  סרקו ס  סקבממ  מב ברשסם,  הפ בר  צ   מר  סאקשף 

וממ  סם מם. שמ ממ  צשנב מר סאספצס ונאשמבר  הפ שם, צ'סאספצס סאמב ס ושבר  אמז סאכמר סמפבה'. 

וצ  מנס עמ צס סבכמנב א הס רממס בוס משפב שם בס רור מפמ בשבר סמשאבמ בצן סבהפר 5,000 )!!!( הפ שם רממשם. צשבם 

אבנס סרבצנס צ-107,000 הפ שם. 

ורבצנר 'מבכ  סרצאס' נאכמשם הפ שם ערשקשם בנמש שם ס במשם מב    ממבנס אזס אמבר מנשם, אסמב בר ערשקבר ברממבר 

מ  הפ שם רמבושם, אסמב בר פקהאש שס מ  צרוש שמ במפבהשם  ממבנשם, קבנט השם, צרוש ער בקוכשם רב נששם,  כמ עמ בר 

מ פש הפ שם רממשם אארו שם ונש זאננב. סהפ שם אבפשעשם וכב רם סאקב שר מף מר  מף בסמפמ בשבר ורבצנס אמפמ בר 

סאעס אששמשר  צ  מף ב צ  אש ס ומבפן אששמש. 

מב    א שנב סשנב נבממ 'זצבשבר סשבכ שם' במנב פבנשם  צ  אבכשמ  מב  מב וע שם, צמש  קו  מר סהצארם  סצנשה מר הפ ם 

 רבצנס. שס"  מ מ רכמ  עב ם רק ס אררר שמשנב. 

עם סמנשם סאענב  סהצאשם עם סבכמבר סהפ שם סאבוש בר  הפ ש קבממ, מנענב  וקמרנב  מבבק מר אצ ב  הפ שסם מ מ 

ס'מבכ '  מ ב  הפ ש  ורבמ  נצ  שם  ממ  ונפ מ  ארבאר שם  בסם  סאצבנשם'  'הפ ש  שמשנב  ע   אצבנשם  מ ב  הפ שם  סרצאס'.  'מבכ  

מ צמב מברם. צמ נאכמשם ומבכ  צ  הפ ש 'אבהמ ס ו קבק', 'אצבן ש במ שם', 'מסור מ בם', 'עבז בסמ ', מנכשק בפמשס ר אבמשר, 

'רצאר מ אס', 'אצבן מבפק' 'אצבן זצ בן מס ן' בצן אור  עכבם מ  הפ ש רו"מ. 

סמשאבמ  מר  באממ א  סאא מ  סאשבעמ   באמש  סרפע בר  באעב    רממ  אבכ    - סמבכ '  'אפ מש  מר  סמקנב  רמ"פ  ומנר 

ומהבפר צ  הפ ש ספש במשם סקששאשם ו'מבכ  סרצאס' ע  סר אבמ.  סאמראמ  באמ צס א ב ע  אוש מף סאא מ סמשנט מקטשוש 

ס קבר אמ"ה מפבה בש נמ, צממ  סבמ ארענששן ומו ש סאפ משם ע  קטע אא מ/ מ"ש/רבהפבר אהבשם  פש ורש רב.  רשכר 

עצו  ע  מברן מב בר נור בר רכשא וכב ס אהבמ ר,  שאשן סמף, מר מו ש צ  סאפ משם מעבהקשם וקטע זס. נשרן  מפמף ושן 

סרבכמבר, במף   רבץ  רשכס נבהפר ע  צ  קטע בקטע ב סאשע  הפ  עכאב. 

רבצנר 'אפ מש סמבכ ' אמבבקר עמ צס  אמראמש 'מבכ  סרצאס' ו ומ. אעמצבן 19.0 במש מ מנב אצנשהשם מר אאמק 'אפ מש 

סמבכ ' בצן מר סעאבמ ס ממבן וצ  אהצר פרברשם   מ רמ בם, באזאשנשם מר  בצמש באמראמש 'מבכ  סרצאס'  סרנהבר 

ורבבששר ס שאבמ ועז ר 'אפ מש סמבכ '. אמר  באאמק זס צו  נאכמ מכ  ס בצמשם מר סעמצבן/רבצנס, קנששר סאבכ  וא במב 

ארמפמ ר ע"ש רמ בם ואמ מ בפרשרר סס ממס. 

ומנר רמפ"מ, זבצשם מנב  סבכשמ מר סא הס ס-19.0 מ  'מבכ  סרצאס' בצן  רנבמ אאמק רממ ברממנש מ  סרבצנס. אאמק 

זס שמשמברש שבר   אמראמ ברבצנר סרשפבמ מוב נברס באסש ס שבר .  רבצנס אכב פבר סב מבר משנט מקטשושבר, סאהוש בר מר 

צ  סמפמ בשבר ורבצנס וכב ס וסש ס בזאשנס. 

מנב אקבבשם מרסנב אסרשמבמשם סנ"  ברמראמב ורבצנר 'מבכ  סרצאס' ארבמ מארס, ו שמבר, ספקר רבע ר אש ושר בוכב ס 

רבבששרשר בנברס. 

סננב צמן צמש  רר  צ  אמראמ מר א במ סראשצס, סעז ס בסעכס ופנשס  אשש  otzar@otzar.biz ב ט פבן 02-5866078. 

 מ ז ה ע – סנס ס

בצ  כבבר 'מבכ  סרצאס', ש במ שם.
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התקנת ופתיחת התוכנה  .2 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סרקשן ב פרבר מר סרבצנס:

 . .USB-רו  מר סמשהק סקמשר  ארמו ומאכעבר צו  ס

 מר  זשסבש סמשהק,  רץ ע  המחשב שלי ומב רן סעובמס.2. 

פרר מר צבנן מבכ  סרצאס ב רץ ע  סהא  אוצר החכמה: 	. 

מבכ  סרצאס נפרר, בקשכב  מ מ אבפשע ע  מ רן סעובמס. 

שים לב: מם אע צר סספע ס Windows אכשאס ופנשמ מזס ר 
מוטרס מב וקמר משמב ,  רץ ו מ רממ ע  צפרב  סמשמב  

 סאממ ססרקנס.
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היכרות עם ממשק המשתמש 2.2 

דף הבית .2.2 

עם פרשרר סרבצנס אבפשע מף סושר סצב   מר סא צשושם סומשם:

צפרב  רפ שט  ממש 
) מס עאבמ 43(

 משאר סהפ שם

א ב  מר סקב סאפ שמ 
צמש  ס רשו מב 

 כאכם מר רכבאר 
 משאר סהפ שם

 רץ צמש  סהרש  מב 
 סכשא מר  משאר 

סהפ שם

אהפ  סהפ שם 
סקששאשם והפ ששס

זאנש סשבם

עוב  עם סעצו  צמש  א ב 

 רץ ע  סהפ  ס כבש 
צמש  פרבר מר 

אפ מש סמבכ  ור בן 
רממ 

קשכב ש מ מ  פבנקכשבר 
משאבמשבר

קשמב שם  הפ ש שהבמ

משזב  סרשפבמ
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סביבת העבודה2.2.2 

הושור סעובמס אבפשעס מר ש ושכבע רשפבמ מב ורש ר הפ   רכבאס.

הושור סעובמס צב  ר מר סא צשושם סומשם:

צפרב  רפ שט  ממש 
) מס עאבמ 43(

ה א  סצ שם ) מס 
עאבמ 19(

צפרב ש נשבבט ועאבמש סהפ 

רשור רשפבמ ורבצן 
סהפ שם

רשור רשפבמ הפ שם 
מב ארו שם

 משאר רבכמבר 
סרשפבמ

ה א  עאבמשם בכשבנשם 
) מס עאבמ 20(

משזב  רכבאר סהפ 

קשמב שם  הפ ש שהבמ
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חיפוש בסיסי  .	 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  רפמ הפ   פש מם סהפ  מב מם סארו :

 . סק מ מר מם 
סהפ  מב מם סארו  

ורשור סרשפבמ

	.  רץ ע  סרבכמס 
ס כבשס צמש  סכשאס 

ומשזב  רכבאר סהפ 

4. רבצן סהפ  אבפשע 
ומשזב  סרכבאס

סמראמ וצפרב ש סנשבבט צמש  מפמף ושן עאבמש סהפ 

סמראמ וה א  עאבמשם בכשבנשם צמש 
 סכשא עאבמשם מבנשם ) מס עאבמ 20(

2. רבכמבר סרשפבמ 
אבפשעבר באאבששנבר  פש 

  בבנטשבר. צצ  
מסרבכמס ארמשאס 

שבר   אש בר סרשפבמ 
סשמ רבפשע ואקבם 
אובס שבר  ו משאס

אהפ  סהפ שם 
סארקו שם ורשפבמ 

זס
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חיפוש לפי נושאים 2.	 

רשפבמ זס אמפמ   סכשא  משאר הפ שם ונבממשם אהבששאשם.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סכשא  משאר הפ שם  פש נבממ מרמ מב שבר :

 .  רץ ע  צפרב  
פתח תיקייה

2. 'השש  סמבכ ' נפרר 
בוב אבפשעבר  משאבר 

סהפ שם סמבנבר

	.  רץ ע  רשקששר 
נושאים

5. האן נבממ מרמ מב 
שבר 

6. נפררר  משאר 
ררש-נבממשם  פש 

סנבממ מנור 

נשרן  ורב  נבממ מרמ 
מב שבר 

8.  רץ צמש  האב  
מר סר בן ב רזב  
  משאר סהפ שם

טשפ: ורש ר נבממ אאוש ס מר  משאר 
סהפ שם  ק  נבממ סנור . צמש 

 רפמ ורבצן סהפ שם ס  ב,  מס 
פ ק 4.2.2 אשבן בהשנבן סרבכמבר 

ועאבמ 12.

!

4.  רץ ע  צפרב  
פתח

7.  משאר סהפ שם 
ארעמצנר אששמשר 

וסרמם  נבממ 
סנור 
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כפתורים ברשימת הספרים 	.	 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סכשא ב סמראמ וצפרב שם מו משאר סהפ שם:

 . עוב  עם סעצו  
ע  ס מבאס ס כבשס

2. צפרב ש  משאר 
סהפ שם אבפשעשם

צממ  ס מבאס 
אצש ס המ ר הפ שם, 

שבפשע צפרב  בוב אהפ  
סצ צשם מוהמ ס. 

 רשכס ע  סצפרב  
רכשא מר צ  סהמ ס.

 מידע על הספר –
ואעו  עצו  אבפשעשם 

ספ טשם וקשכב , 
בו רשכס אבפשעשם 
ספ טשם ומ אבר

סבהפס  רשקששר 
סאבעמפשם ) מס 

עאבמ 30(
קשמב   צ  הפ ש 

סארו 
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היסטוריית רשימות הספרים 4.	 

סשהטב ששר סרשפבמ אמפמ ר אשמס שמש ס   משאבר הפ שם מסשב ומשאבמ ועו .

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סכשא מר סשהטב ששר  משאבר סהפ שם:

 .  רץ ע  צפרב  
רשימות ספרים 

אחרונות

2. ר בנשר רשימות 
ספרים אחרונות 

אבפשעס

 רץ  האש ר סר בנשר

פ שטשם סאהבאנשם 
והשאן ס'נעץ' אבפשעשם 

ו ממ ס משאס 

 רץ צמש  סבהשף מר 
פ שט סרשפבמ   ממ 

ס משאס

	.  רץ ע  פ שט 
סרשפבמ ס כבש צמש 

 סכשא רבכמבר רשפבמ 
  בבנטשבר
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חיפוש בסיסי  .4 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  ע במ רשפבמ ורבצן סהפ שם:

טיפ:  מבפנשם 
נבהפשם מ  רשפבמ  פש 
אש ס/אש שם  מס פ ק 

4.3 רשפבמ ארקמם 
ועאבמ 13.

!

 . סק מ מר אש ר מב 
אש בר סרשפבמ ורשור 

סרשפבמ

4.  רץ ע  סרבכמס 
ס כבשס צמש  סכשאס 

ומשזב  רכבאר סהפ 

5. רבצן סהפ  אבפשע 
ומשזב  סרכבאס

סמראמ וצפרב ש 
סנשבבט צמש  מפמף ושן 

עאבמש סהפ 

סמראמ וה א  עאבמשם 
בכשבנשם צמש  סכשא עאבמשם 

מבנשם ) מס עאבמ 20(

	. רבכמבר סרשפבמ 
אבפשעבר ומשזב  

רכבאר סרבכמבר

אהפ  סרבכמבר

2.  רץ ע  צפרב  
סרשפבמ

אש בר סרשפבמ אבמאמבר וכסבו

צ  רבכמבר סרשפבמ והפ  סנור  אבפשעבר ור בנשר זב, 
 רץ ע  אהפ  סעאבמ צמש  סכשא מר סרבכמס ס כבשס

 רץ צמש  מנבר מר 
אמא  סהפ שם 

סאמררף ורשפבמ
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תצוגת התוצאות 4.2 

משזב  רכבאר סרבכמבר אצש  מר צ  רבכמבר סרשפבמ מנאכמב וסרמם  סאמ בר סרשפבמ.

פ ק זס ארמ  מר סמפמ בשבר סמבנבר ומשזב  רכבאר סרבכמבר בצב  :

מפמ בשבר רכבאר רבכמס 	

אשבן בהשנבן סרבכמבר 	

אפשרויות תצוגת תוצאה .4.2 

קששאבר מרש מפמ בשבר רכבאר הפ  ארבמ  משאר רבכמבר סרשפבמ:

צמש  סכשא רבכמר רשפבמ ומשזב  רכבאר סהפ ,  רץ ע  סרבכמס ס כבשס ומשזב  רכבאר סרבכמבר. 	

צמש  סכשא רבכמר רשפבמ ומשזב  רכבאר סרבכמבר, וכע מר ספעב בר סומבר: 	

 רץ צמש  עוב  
 רכבאר עאבמ א מ

2.  רץ ע  צפרב  
סאזש שם

	. צ  סרבכמבר 
מנאכמב והפ  סנור  

אבפשעבר צראבנבר

 . סכוע עם סעצו  
ע  מב ר סרשפבמ 

ס כבשס
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מיון וסינון התוצאות4.2.2 

סצפרב שם ומשזב  רכבאר סרבכמבר אמפמ שם  אששן ב הנן מר רבכמבר רשפבמ ומבפנשם סומשם:

 רץ צמש  סכשא מר 
סרבכמבר ורכבאר 

אזש שם.  רשכס נבהפר 
ררזש  מר סרבכמבר 

 רכבאר  משאס

 רץ  השנבן  משאר 
סרבכמבר  פש המ  

סמב בר
 רץ צמש  פרבר מר 

 משאבר סהפ שם

 רץ צמש  וכע רשפבמ 
מם הפ  מב ארו  
ו משאר סרבכמבר

 רץ  סאמ ר אבמ  
סאזש שם ו משאס

 רץ צמש  אששן מר 
רבכמבר סרשפבמ  פש 

מפמ בשבר מבנבר

 רץ צמש  מנבר מר 
אמא  סהפ שם 

סאמררף ורשפבמ

טיפ: רכבאר אזש שם אמפמ ר  נבע ואסש בר ושן רבכמבר סרשפבמ ב  מבר אהפ  
 ו מ  רבכמבר והקש ס מרר. צמש   מבר עאבמ אהבשם וא במב,  רץ ע  סאזש  

ס כבש בסעאבמ שבפשע ומשזב  רכבאר סהפ . 

!

טיפ: נשרן  ע במ מר מפמ בשבר סאשבן,  סבהשף קטאב שבר אשבן רממבר ב סאמש  
מפמ בר אשבן מרר צו ש ר ארמ .  מס פ ק 6.8: אשבנשם אברמאשם משמשר 

ועאבמ 40.

!
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חיפוש מתקדם 	.4 

סרשפבמ סארקמם ורבצן סהפ שם אמפמ   מששק ב הנן מר סרשפבמ  פש סאמ בר מבנבר.

 רץ צמש  סכשא  ק 
רבכמבר וסן אש בר 

סרשפבמ כאבמבר

 רץ צמש  סכשא 
רבכמבר וסן אש בר 

סרשפבמ אבפשעבר אם 
ורבהפר מברשבר 

סמשאבמ )ו, מ, ס, ב, צ, 
 , א, מ(.

 רץ צמש  סכשא  ק 
רבכמבר וסן אש בר 

סרשפבמ אבפשעבר  פש 
סהמ  וב סן צרבובר 

ורשור סרשפבמ

 .  רץ צמש  סכשא 
מפמ בשבר רשפבמ 

ארקמם נבהפבר
2. ר בן סרשפבמ 

סארקמם אבפשע

 רץ צמש  סכשא מר 
מפמ בר סרשפבמ 
סארקמם ס כבשס

 רץ צמש  האב  מר 
ר בן סרשפבמ 

סארקמם

השאנש סרשפבמ 
אבפשעשם ורשור 

סרשפבמ וסרמם 
 מפמ בשבר סרשפבמ 

מסבאמ ב

 רץ צמש  סררש  מר 
סרשפבמ

 רץ צמש  מפה מר 
סאמ בר סרשפבמ

טיפ: השאבן סרשוס שבהשף  פנש צ  אש ס 
השאן צ מסב ) אמ : + , - , &( ממ  נשרן 

 סק שמב מב  ארקב אם ומבפן שמנש.

!

 רץ צמש  ורב  ע  
מש ב אש שם  סרש  מר 

מפמ בר סרשפבמ 
בהאן מר סאש שם 
ס כבשבר ור בנשר 

מאבפשעס
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מפמ בשבר סרשפבמ סארקמם סאבכאבר ופ ק זס סן:

סכאמר אש שם 	

מברשבר משאבמ 	

 פש המ  סאש שם 	

א רק ושן אש שם 	

אש שם ר בפשבר 	

מ ש ר אש ס 	

סמ אר אש ס 	

	 OCR רשקבנש

צרשו א מ ברה  	

הצמדת מילים .	.4 

ור  ומפמ בר זב צמש  סכשא  ק רבכמבר וסן אש בר סרשפבמ אבפשעבר והאשצבר   מ ספהק מבר 
צ מסשמ ושנשסן. השאן סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ " – " ושן סאש שם. 

אותיות שימוש2.	.4 

ור  ומפמ בר זב צמש  סכשא רבכמבר וסן אש בר סרשפבמ אבפשעבר אם ורבהפר מברשבר סמשאבמ 
האן מר אש בר )ו, מ, ס, ב, צ,  , א, מ(. השאן סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ +  פנש סאש ס.

סרשפבמ ע שסן ר כס 
 סרש  מר מפמ בר 

סרשפבמ סארקמם 
ס כבשס לדוגמה – ורשפבמ סושטבש מודה בקנס פטור צממש  סשעז  וצ ש 

הצמדת מילים צמש  מששק מר סרשפבמ ב סב שמ רבכמבר עם אש שם 
נבהפבר. צאב צן, צממש  סמראמ וצ ש אותיות שימוש  ק  פנש 

סאש ס ס ממבנס צמש  צ ב  רבכמבר וסן שמ רבהפר  פנש סאש ס 
מודה ) אמ : 'מאבמס וקנה פטב '(. 
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לפי סדר המילים	.	.4 

ור  ומפמ בר זב צמש  סכשא  ק רבכמבר וסן אש בר סרשפבמ אבפשעבר  פש סהמ  וב סן צרבובר 
ורשור סרשפבמ. השאן סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ &  פנש אש ר סרשפבמ ס ממבנס.

מרחק בין מילים4.	.4 

מפמ בר רשפבמ זב אאמש ס מר אהפ  סאש שם סאקהשא ש ושן אש בר סרשפבמ. ו ש ר סארמ  
סשמ 30 אש שם. השאן סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ } { ושן אש בר סרשפבמ.

מילים חלופיות5.	.4 

ור  ומפמ בר זב צמש  רפמ אם אש שם ר בפשבר  אש בר סרשפבמ. מפמ בר זב   בבנטשר מם 
אעבנששנשם  רפמ כשטבט ב מ זבצ שם מברב ואמבשק, מב מ בכשם  ס רשו מר סרשפבמ  אהפ  

מפמ בשבר ב סאמש  אש שם נבהפבר ואקבם אש בר סרשפבמ.

צמש  סבהשף אש שם ר בפשבר  רשפבמ  רץ ע  צפרב  + אררר  אש ס ס כבשס )1(, סק מ מר 
סאש ס סר בפשר ור בנשר מאבפשעס ב רץ ע  צפרב  הוסף )2(.

לדוגמה – מם נרפמ לא זכה נעשית לו סם המוות  מ נאכמ מר 
סאמ מ - " מ זצס… הם סאבר", ב מ מר סאא מ " מ זצס... הם 

אשרס". ב צן צממש  ס רשו מר סרשפבמ  אש ס "סאבר" סאבכער, בצן 
 סבהשף מר סאש ס "אשרס"  רשפבמ.

 

2

לדוגמה – סק מר סאהפ  10 ושן סאש ס דרבא  ושן סאש ס 
 דאורייתא רבהשף מר סהשאן }0 { ורשור סרשפבמ ומבפן סומ:

חזקה דרבא}0 {דאורייתא
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שלילת מילה6.	.4 

ור  ומפמ בר זב מם שמנן אש שם מ מ ר כס משבפשעב ורבכמבר סרשפבמ. מפמ בר זב עבז ר 
צממ  רשפבמ אהבשם עמבש  סושמ רבכמבר סקמב בר  אש בר סרשפבמ ממ  מ  אס מסרצבבן 

סאמראמ. השאן סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ --  פנש סאש שם מסבאמ ב  מ ש ס.

צמש  סאמש  אש ס מ מ רבפשע ורשפבמ סק מ מר סאש ס ורשוס ב רץ ע  צפרב  שלול )1(.

השלמת מילה7.	.4 

ור  ומפמ בר זב מם ר ק אאש ר סרשפבמ עמבש  סשצרו ומבפן מבנס מב ממשנמ שבמע צשכמ 
 סאש ס מאב ס  סשצרו. 

צמש  סמראמ ומפמ בר זב שמ  צרבו ומב ר סרשפבמ מר סר ק אאש ר סרשפבמ משבמעשם 
משמ  צרוב, בואקבם ר קש סאש ס סרה שם שמ  סבהשף מר מרמ סהשאנשם סומשם:

* מם שמנן אהפ  מברשבר  מ שמבעבר
? מם אעבנששנשם  סצנשה  ק מבר מפמ שר מרר )מב ??  מרש מברשבר בצן ס מס(

! מם אעבנששנשם  קו  רבכמבר מ  אש ר סרשפבמ אם עם מבר נבהפר באם   מ מבר נבהפר

  לדוגמה – רשפבמ מבמבר סאנסא סאכבש מ מ  מצב  מר קכס ס רם 
ע  שמש רשפבמ סאש שם "קכס" ב" רם" שנשו רבכמבר  ובר ממשנן 

  בבנטשבר סאמו בר ע  ספהבק "קכס נפמשנב ו רם סק בק ". צמש 
 הנן מר סרבכמבר ס מ  כבשבר שמ  מ ב  מר סאש שם "נפמשנב" 

ב"סק בק ".

לדוגמה – צמש  אכבמ סרששרהבשבר  ענששנש רמא  )סאצבנשם 
והפ שם פעאשם  ובר "מ קט שק" מב "ע קט שק" בצמבאס( 

נשרן  צרבו ורשור סרשפבמ ?ל?קטרי? ב קו  מר סרבכמבר: 
ע עקט שק, ע עקט שש, ע עקט שמ בצב'.
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 4.	.8OCR תיקוני

ור  ומפמ בר זב צמש  רפמ אם אש שם מוסן מברשבר מ'רבצנר סא ר ראבנבר  טקהט' ר אאס 
וטעבר  מברשבר מבאבר  מבר סאקב שר.  מבאאס: ורשפבמ סאש ס דרבא רבפשע ורבכמבר 

סרשפבמ אם סאש ס ררבא. השאן סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ #  פנש אש ר סרשפבמ ס ממבנס.

כתיב מלא וחסר9.	.4 

ור  ומפמ בר זב צמש  סכשא אם רבכמבר וסן אש בר סרשפבמ אבפשעבר וצרשו א מ מב רה . השאן 
סרשפבמ מ  מפמ בר זב סבמ @  פנש סאש ס.
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היסטוריית החיפוש 4.4 

סשהטב ששר סרשפבמ אמפמ ר אשמס אסש ס  רשפבמשם קבמאשם.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סכשא מר סשהטב ששר סרשפבמ

 .  רץ ע  צפרב  
חיפושים אחרונים

2. ר בנשר חיפושים 
אחרונים אבפשעס

 רץ  האש ר סר בנשר

נשרן  א ב  צ פש  אטס 
צמש  סכשא רשפבמשם 

שמנשם שבר 

	.  רץ ע  פ שט 
סרשפבמ ס כבש צמש 

 סכשא רבכמבר רשפבמ 
  בבנטשבר
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סרגל הכלים  .5 

ה א  סצ שם אמפמ   וכע פעב בר מבנבר ע  סרכבאס סנבצרשר בע  סהפ  סנבצרש מאבפשע ומשזב  רכבאר סהפ .

ה א  סצ שם צב   מר סצפרב שם סומשם:
התאם לגובה –  רץ צמש  סרמשם מר רכבאר סהפ   אבוס סעאבמ.

התאם לרוחב –  רץ צמש  סרמשם מר רכבאר סהפ    ברו סעאבמ.

מסך מלא –  רץ צמש  סכשא מר סהפ  ורכבאר אהמ א מ.

הגדל –  רץ צמש  סאמש  מב  סקטשן מר רכבאס סהפ .

תוספות אישיות –  מס פ ק רבהפבר משמשבר ועאבמ 36.

הוספה למועדפים –  רץ צמש  סבהשף מר סהפ  סאבכא  רשקששר סאבעמפשם.  מס פ ק רשקששר סאבעמפשם ועאבמ 30.

הדפסה –  רץ צמש  סמפשה עאבמ מרמ מב שבר  אסהפ  סנבצרש.

טקסט או תמונה מהספר –  מס פ ק השאבן במאש ר קטע ועאבמ 22.

חיפוש בספר –  מס פ ק רשפבמ והפ  סנבצרש ועאבמ 24.

צור קישור לספר –  מס פ ק שכש ר קשמב   הפ  ועאבמ 27.

מראי מקומות –  מס פ ק א מש אקבאבר ועאבמ 26.

פרטי ספר –  רץ צמש  סכשא אשמע אפב ט ע  סהפ  סנבצרש.

פתח ספר בחלון –  מס פ ק פרשרר הפ  ור בן רממ ועאבמ 25.

הסתר תוצאות חיפוש –  רץ צמש  סהש  מר ססמאמס ארבכמבר סרשפבמ ומשזב  
רכבאר סהפ . צפרב  זס אבפשע ואהצש רשפבמ ורבצן סהפ שם. 
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סרגל עמודים וציונים 5.2 

 ה א  סעאבמשם אמפמ   עוב   עאבמ ס כבש ו רשכר צפרב .
 רשכס ע  עאבמ וה א  סעאבמשם אכשאס מר סעאבמ ומשזב  רכבאר סהפ .

 ה א  סכשבנשם אמפמ    מבר מר רבצן סהפ  ב עוב   אקבם ס כבש ו רשכר צפרב .
וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סבהשף כשבן משמש רממ:

ואהצש רשפבמ ורבצן 
סהפ שם סעאבמשם 

סאהבאנשם סם עאבמשם 
סאצש שם רבכמבר

והפ שם מסכשבנשם 
מ סם סם ע  הפ ש 

שהבמ, צאבן רנ"מ, מ"ה, 
אמנס בצב',  רשכס ע  
צפרב  זס רפרר מר 

הפ  סשהבמ עכאב 
ועאבמ סאכבשן

 .  רץ ע  צפרב  + 

2. ר בן סבהפר כשבן 
רממ אבפשע

	. סק מ מר סמם 
ס כבש  כשבן

4.  רץ ע  צפרב  
צור

סק מ אהפ  עאבמ 
 כבש צמש  סכשאב

משזב  רבכמבר 
סרשפבמ אבפשע  ק 

ואהצש רשפבמ ורבצן 
סהפ שם 
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שמירת רשימת ספרים 	.5 

נשרן  מאב   משאר הפ שם ארבמ סהפ שם סאבפשעשם ומשזב  רכבאר סרבכמבר. מפמ בר זב קששאר צממ  אוכעשם רשפבמ הפ שם מב ארו שם באם צממ  אוכעשם רשפבמ ורבצן סהפ שם.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  מאב   משאר הפ שם:

 .  רץ ע  רשור 
סהשאבן מ  סהפ שם 

ס כבששם

2.  רץ ע  צפרב  
סמאש ס

4. סק מ מם 
  משאר הפ שם 

רממס

5.  רץ ע  צפרב  
מאב 

	. ר בן סמאש ס 
אבפשע

צמש  סבהשף   משאס 
קששאר,  רץ ע  

ס משאס ס כבשס במז 
ע  צפרב  הוסף 

לרשימה זו

 רץ צמש  סכשא 
מפמ בשבר ורש ס 

נבהפבר

 רץ  פרשרר 
סרשקשבר ב כפששס 

ו משאבר סמאב בר

 רץ צמש  שכב  רשקששס 
רממס ע  אנר 
 מאב  ורבצס 

 משאבר הפ שם מבנבר
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סימון ושמירת קטע 5.4 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  האן ב מאב  קטע ארבמ רבצן סהפ :

2. האן ועז ר 
סעצו  מר סקטע 

ס כבש

	. ור בן מאבפשע אבכאר וכמ 
מאמ  סראבנס סנור ר, בוכמ שאשן 

אבכא סטקהט סנור 

ומשזב  סזס נשרן 
 סק שמ ב ע במ מר 
סטקהט  פש סכב מ

 רץ צמש  סערשק מר 
סקטע סאהבאן 

צראבנס ) מר  אצן 
נשרן  סמושק מר 

סראבנס וצ  קבוץ 
טקהט מב ראבנס(

 רץ צמש  מאב  מר 
סקטע סאהבאן 

צראבנס )צקבוץ ופנש 
עכאב(

 רץ צמש  סמאשמ מר 
סקטע סאהבאן ומשזב  

רכבאר סהפ 

 רץ צמש  סערשק מר 
סטקהט סאהבאן   בר 

) מר  אצן נשרן 
 סמושקב וצ  קבוץ 

טקהט(

 .  רץ ע  צפרב  
טקסט או תמונה 

מהספר
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הוספת ושמירת לשוניות 5.5 

עובמס עם  מבנשבר אמפמ ר פרשרר אהפ  הפ שם בעאבמשם וב זאנשר, במאש ר הפ שם בעאבמשם  אשמס אסש ס וערשמ. 

 רץ צמש  סבהשף 
 מבנשר רממס וס 
שבפשע סהפ  סנבצרש

עוב  עם סעצו  ע  
 מבנשר מו כבנמ 

 האב  ב רץ ע  צפרב  
סהאש ס

 רץ ע   מבנשר 
מו כבנמ  סכשא
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חיפוש בספר הנוכחי 5.6 

רשפבמ זס אמפמ   רפמ רבצן נבהף והפ  סנבצרש מאבפשע ומשזב  רכבאר סהפ .

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  רפמ רבצן והפ  סנבצרש:

 .  רץ ע  צפרב  
חיפוש בספר

2. סק מ מר אש בר 
סרשפבמ ורשור 

סרשפבמ

	.  רץ ע  צפרב  
סרשפבמ

4. רבכמבר סרשפבמ 
אבפשעבר וה א  

סעאבמשם בסכשבנשם
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פתיחת ספר בחלון חדש 5.7 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  פרבר מר סהפ  סנבצרש ור בן רממ:

טיפ: מפמ בר פרשרר הפ  ור בן 
רממ מפמ שר אם ע  שמש  רשכס 

צפב ס ע  הפ  ו משאר סהפ שם.
 רשכס צפב ס ע  רכבאר סעאבמ 

עכאב רפרר סהפ  ועאבמ סנבצרש 
ור בן רממ.

!
2. סהפ  נפרר 

ור בן נפ מ

 .  רץ ע  צפרב  
פתח ספר בחלון

 רץ צמש  סבהשף מר 
סהפ  צ מבנשר 

רממס

 רץ צמש  עוב  
 רכבאר אהמ א מ

 רץ צמש  האב  מר 
סר בן

 רץ צמש  אזע  מר 
סר בן

סר בנבר סאאבזע שם 
מאב שם ורררשר 

סאהמ
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מראי מקומות 5.8 

סמשאבמ וא מש אקבאבר אמפמ  אשמס אסש ס  הפ שם בעאבמשם מ שסם קששאבר ספנשבר והפ  סאבכא. 

שמנם מנש הבאש ספנשבר:

הפניה בצבע כחול ) ( – ספנשס  עאבמ אהבשם והפ  אהבשם.  רשכס ע  סספנשס פבררר ר בן רממ בוב אבפשע סעאבמ ס  בבנטש. 	

הפניה בצבע חום )2( – ספנשס צ  שר  הפ  אהבשם מב ספנשס  הפ  ממשן וב כשבנשם.  רשכס ע  סספנשס פבררר ר בן רממ בוב אבפשע סהפ  ס  בבנטש. 	

מפמ בר זב פעש ס 
מ מ מם צן ובר  

סאמראמ  וט ס ע  
שמש  רשכס ע  צפרב  

מראי מקומות. 
 רשכס נבהפר ע  

סצפרב  אפעש ס מר 
סמפמ בר ורז ס.

  2

צממ   ברכשם ע  
קשמב   הפ  משמ  ב 

אסמב בר מבנבר מב 
ר קשם מבנשם, ור בן 

מנפרר נשרן  ורב  
משזב אסמב ס מב משזס 

ר ק  סכשא.

 סהו  ע  סצפרב שם 
מו ממ סר בן,  מס 

פ ק 5.7 ועאבמ 30.
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יצירת קישור לספר 5.9 

ועז ר שכש ר קשמב   הפ  נשרן  סערשק ב סמושק מר סקשמב  וצ  רבצנר ע שצר טקהט.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  שכב  קשמב   הפ :

 .  רץ ע  צפרב  
צור קישור לספר

2. אבפשעס סבמער 
משמב  מסקשמב  

 הפ  סבערק   בר 
סע שצס
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רשימות ספרים  .6 

 משאבר סהפ שם סמאב בר ואע צר צב  בר:

רשקשבר בקוכש אע צר )1( 	

ספרי יסוד – אמא  מ  סהפ שם סרמבושם בסמשאבמששם ושבר : רנ"מ, אמנס, מ"ה,  או"ם, טב  במב"ע. 	

מפרשים –  מס פ ק 6.1.1: רשקששר אפ משם ועאבמ 29 	

נושאים –  מס פ ק 3.2: רשפבמ  פש נבממשם ועאבמ 7 	

מאגרים – אמא ש הפ שם מבנשם,  מבאאס: הפ ששר רו"מ, הפ ש 'עבז בסמ ', הפ ש 'אבהמ ס ו קבק' בעבמ. בצן אמא שם  	
סאקוכשם שרמ הפ שם מנצרוב ורקבפר זאן מבאס, צאבן: הפ ש אק מ ברז" ,  ממבנשם בקמאבנשם, מר בנש זאנשנב בצמבאס.

ספרי טקסט – אמא  הפ שם סאבק משם צטקהט בנשרנשם  ע שצס וצ  רבצנס  ע שצר טקהט. הפ שם מ ס  מ אבפשעשם  	
ומבכ  ופב אט מ  ראבנבר עאבמש סהפ .

רשקשבר בקוכשם משמששם )2( 	

כפתורי גישה מהירה –  מס פ ק 6.6: צפרב ש אשמס אסש ס ועאבמ 35 	

ספרים אישיים –  מס פ ק 6.5: כב  הפ  אמ מ ועאבמ 34 	

מועדפים –  מס פ ק 6.1.2: רשקששר סאבעמפשם ועאבמ 30 	

ספרים אחרונים שנפתחו –  משאר סהפ שם סמר בנשם מפרר סאמראמ 	

ספרים מוסתרים – אמא  סהפ שם מברם סאמש  סאמראמ צהפ שם מ מ שסשב אבכאשם ואמא .  מס פ ק 6.3: סהר ר  	
הפ שם ועאבמ 32

 סכאר ר בן  משאבר 
סהפ שם  רץ ע  

צפרב  פתח תיקייה 
ורשור רשפבמ הפ שם 

מב ארו שם

 רץ ע  סרשקששס 
ס כבשס ב רץ ע  

צפרב  פתח

 

2
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תיקיית מפרשים . .6 

 רשקששר סאפ משם אמפמ ר אשמס  פש במשם בהפ שם סעבהקשם ומף מב וס צס אהבששאשם. המיוחד באפשרות זו, הוא כי כל ספר שברשימה - ייפתח אוטומטית במיקום המדויק בדף או בהלכה הנבחרים.
וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סכשא ב סמראמ ורשקששר סאפ משם:

 .  סכאר ר בן 
 משאבר סהפ שם  רץ 

ע  צפרב  פתח 
תיקייה ורשור 

רשפבמ הפ שם מב 
ארו שם

2.  רץ ע  רשקששר 
מפרשים

	.  רץ ע  צפרב  
פתח

6. ור  מר סהעשף מב 4. ור  נבממ
מר סעאבמ ס כבש

7.  משאר סהפ שם ונבממ סנור  רבפשע 5. ור  רר-נבממ
ומשזב  רכבאר סרבכמבר ב רשכס ע  הפ  

ו משאס רפרר מר סהפ  ומבפן מבטבאטש 
ואשקבם סאמבשק ומף מב וס צס סנור שם.



מבכ  סרצאס | אמ שמ  אמראמ | א הס מ30פעב בר ארקמאבר | שכש ר קשמב   הפ 

 רשקששר סאבעמפשם א צזר מר צ  סהפ שם מהבאנב צאבעמפשם ע  שמש סאמראמ. רשקששס זב אמפמ ר  מאב 
הפ שם  עשבן אמבר  שבר  מב   צז אהפ  הפ שם  כב מ משאבמ משמש מר .

וכע מר ספעב בר סומבר  סבהפר הפ  מב הפ שם  רשקששר סאבעמפשם:

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  פרבר מר רשקששר סאבעמפשם:

תיקיית המועדפים2. .6 

עוב  עם סעצו  ע  
סמב ס ס כבשס ב רץ 

ע  השאן הוסף 
למועדפים

הפ  מנבהף  רשקששר 
סאבעמפשם אהבאן 

וצבצו א מ

 סבהפר צאס הפ שם, 
האן מר סהפ שם 
ס כבששם ו משאר 
סהפ שם ב רץ ע  
צפרב  סאבעמפשם.

נשרן  וכע פעב ס זב 
אם צמש  סהש  הפ שם 
ארשקששר סאבעמפשם.

 .  רץ ע  צפרב  
פתח תיקייה

	.  רץ ע  רשקששר 
מועדפים

2. ר בן פתח 
רשימת ספרים 

אבפשע

 רץ ע  השאן סצבצו 
צמש  סהש  מר סהפ  

ארשקששר סאבעמפשם

טיפ: נשרן  סבהשף מב 
 סהש  הפ  ארשקששר 
סאבעמפשם אם ע  שמש 

 רשכס ע  צפרב  
סצבצו וה א  סצ שם 

) מס עאבמ 19(.

!

4.  רץ ע  צפרב  
פתח 
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חיפוש מתקדם לפרטי הספר 6.2 

רשפבמ ארקמם  פ טש הפ  מפמ ש ואהצש רשפבמ הפ שם מב ארו שם.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  רפמ הפ שם  פש פ טשם בק שט שבנשם ארקמאשם:

 .  רץ ע  צפרב  
סמפמ בשבר ורשור 

סרשפבמ

2. ר בן סרשפבמ 
סארקמם נפרר

	. סק מ מר פ טש 
סהפ  ומרמ מב שבר  

אסממבר סאבפשעשם

4.  רץ ע  צפרב  
רפמ. סאע צר 

אוכער רשפבמ באכשאס 
מר סרבכמבר 

ו משאר סהפ שם.
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הסתרת ספרים 	.6 

 סהר ר הפ שם אמפמ ר  אמראמ  ורב  הפ שם ממשנב אעבנששן משבפשעב ו משאר סהפ שם. מפמ בר זב קששאר צממ 
אוכעשם רשפבמ הפ שם מב ארו שם באם צממ  אוכעשם רשפבמ ורבצן סהפ שם. וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סהרש  הפ :

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סהרש  אהפ  הפ שם וב זאנשר:

 הערה: צמש  סמראמ וצ ש סהר ר
 סהפ שם, שמ  ספעש ב ע  שמש נשבבט

 רפ שט  ממש < צ שם < הפ שם אבהר שם: 

 רץ צמש  סכשא אם מר 
סהפ שם סאבהר שם 

ו משאר סהפ שם

 .  רץ ע  ס מבאס 
ס כבשס עם  רכן 

סעצו  סשאנש

2.  רץ ע  הסתר 
ספר זה

 . האן מר סהפ שם 
ס כבששם

אהפ  סהפ שם 
סאבהר שם ו משאר 

סהפ שם סנבצרשר

2.  רץ ע  צפרב  
סמפמ בשבר

	.  רץ ע  הסתר 
ספרים מסומנים

 רץ צמש  סהרש  מר 
סהפ שם סאבהר שם 

ו משאר סהפ שם
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אנציקלופדיה תלמודית 6.4 

רשפבמ ע צשם ומנכשק בפמשס סר אבמשר שצב   סשעמבר ע  שמש רשפבמ ע צשם מב ע  שמש רשפבמ טקהט. וכע מר ספעב בר סומבר צמש  פרבר מר 
צ ש סמנכשק בפמשס סר אבמשר: 

 . נבבט  רפ שט צ שם 
אסרפ שט ס ממש

2.  רץ ע  
אנציקלופדיה 

תלמודית

	. ר בן סרשפבמ 
ומנכשק בפמשס 

סר אבמשר נפרר

רשפבמ ע מ וממס 
חיפוש ערכים 

באנציקלופדיה אכשא 
מר סע מ ס  בבנטש 

ו משאר סע צשם.

רשפבמ סע מ וממס 
חיפוש חופשי בתוך 

האנציקלופדיה אכשא 
רבכמבר ארבמ ע צשם 

מבנשם ומנכשק בפמשס 
ומזב  רכבאר 

סרבכמבר

טיפ:  משאר סע צשם 
אכטאכאר עם צ  מבר 

מאבק מר

!

 רץ צמש  סכשא מר 
רבכמבר סרשפבמ
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צור ספר משלך 6.5 

צ ש זס אמפמ   אמראמ  שכב  הפ  ע  שמש  שקבט מפשם אהפ שם מבנשם ומבכ , מב אהפ שם 
מסאמראמ אע ס צקוכש ראבנס מב PDF. צמש  סבהשף עאבמשם אהפ שם סאכבששם ומבכ , שמ 

 פרבר מר סהפ  ורבצנס במז   רבץ ע  מרמ אצפרב ש ססבהפס ור בן ע שצר סהפ .

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  פרבר מר צ ש שכש ר הפ  משמש:

ר בן ע שצר הפ  צב   מר סמפמ בשבר סומבר:

 . נבבט  רפ שט צ שם 
אסרפ שט ס ממש

2.  רץ ע  צור ספר 
משלך

טיפ:  משאר סע צשם 
אכטאכאר עם צ  מבר 

מאבק מר

!

	. ר בן ע שצר הפ  
נפרר

 רץ  שכש ר הפ  
רממ

 ע שצר הפ  א משאר 
סהפ שם סמר בנשם, 
עוב  עם סעצו  ע  

סהפ  ס כבש ב רץ ע  
צפרב  עריכה

 רץ  ע שצר הפ  
קששם

ור  ומרר מפמ בשבר 
סבהפר עאבמ  הפ  

ב רץ ע  צפרב  הוסף 
עמוד צמש  ממ  מר 

סבהפר סעאבמ

 רץ  מאש ר 
סמשנבששם

 רץ  סכאר רפ שט 
סמפמ בשבר
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כפתורי גישה מהירה 6.6 

צפרב ש אשמס אסש ס אמפמ שם  מאב  הפ שם ורשקשבר  פש נבממשם מסאמראמ אאמש . רשקשבר מ ס אבפשעבר צצפרב שם  כמ צפרב ש הפ ש סשהבמ בנשרן  אמר מ שסן ו רשכר צפרב  אצ  אהמ ורבצנס.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  שכב  צפרב  אשמס אסש ס רממ:

 . להוספת מספר 
ספרים לכפתור 

גישה מהירה: האן 
מר סהפ שם ס כבששם 

ו משאס,  רץ ע  
צפרב  סמפמ בשבר 

בור  הוסף ספרים 
מסומנים לכפתור 

גישה מהירה
6. רשקשבר אשמס 

אסש ס אבפשעבר 
צצפרב שם  כמ 

צפרב ש הפ ש סשהבמ

 . להוספת ספר 
אחד לכפתורי גישה 

מהירה:  רץ עם 
 רכן סעצו  סשאנש ע  
סהפ  ס כבש ב רץ ע  
הוסף לכפתור מהיר

2.  רץ ע  צפרב  
צור חדש

	. סק מ מם 
 צפרב  אסש  רממ

4.  רץ ע  צפרב  
צור

5.  רץ ע  סצפרב  
ס כבש מ שב שרבבהף 

סהפ  סנור 
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תוספות אישיות 6.7 

הערות .6.7 

ססע בר סמשמשבר סנבהפבר  הפ  נמא בר בנשרנבר  ע שצס. וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סבהשף סע ס משמשר:

 .  רץ ע  צפרב  
תוספות אישיות

	.  רץ ע  צפרב  +

4.  רץ עם האן 
ססע ס ואקבם ס כבש 

וטקהט

5. סק מ מר ססע ס  
ור בן מנפרר

6.  רץ ע  צפרב  
שמור

7. ססע ס נבהפר 
  משאר ססע בר

 ע שצר ססע ס מב 
 ארשקרס, עוב  עם 

סעצו  צמש  סכשא מר 
צפרב  סע שצס 

בצפרב  סארשקס

2.  רץ ע   מבנשר 
הערות

סע ס מנמא ס 
אבפשעס צמששקבן ע  

סטקהט עכאב. עוב  
עם סעצו  צמש   מבר 

מר רבצן ססע ס 

טיפ: נשרן  סאשע  צ ש רבהפבר משמשבר ע  שמש  רשכס ע  צפרב  רבהפבר 
 משמשבר וה א  סצ שם ) מס עאבמ 19(.

באם ע  שמש פרשרר רפ שט  ממש < צ שם < רבהפבר משמשבר. ומ מ זב נשרן 
  מבר מר סרבהפבר סמשמשבר מסבהשף סאמראמ  צ  הפ ש סמבכ .

!
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מפתחות6.7.2 

ורבצנס קששאשם מנש אמא ש אפררבר:

אמא  אפררבר סאבאמ  א ממ ואע צר בנאכמ ורפ שט  ממש < צ שם < אפררבר. אמא  זס אצש  נבממשם מבנשם משמ מ שסם סרששרהבר והפ שם מומבכ . 	

אמא  אפררבר משמששם משבכ  סאמראמ בנאכמ ורפ שט  ממש < צ שם < רבהפבר משמשבר < אפררבר.  	

וכע מר ספעב בר סומבר  סבהפר אפררבר משמששם:

 .  רץ ע  צפרב  
תוספות אישיות

	.  רץ ע  צפרב  +

4.  רץ עם האן 
סאפרר ואקבם ס כבש 

וטקהט

5. ור בן מאבפשע 
סק מ מם  ע מ 
ס כבש במר סרבצן 

וקכ ס

6.  רץ ע  צפרב  
שמור

7. סאפרר נבהף 
  משאר סאפררבר

 ע שצר סאפרר מב 
 ארשקרב, עוב  עם 

סעצו  צמש  סכשא מר 
צפרב  סע שצס 

בצפרב  סארשקס

2.  רץ ע   מבנשר 
מפתחות

סאפרר מנמא  
אבפשע צמששקבן ע  

סטקהט עכאב. עוב  
עם סעצו  צמש   מבר 

מר רבצן סאפרר 
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הדגשות	.6.7 

שכש ר סאממבר אמפמ ר  האן קטעשם ארבמ סהפ . ססמאמבר שמא ב בשבכאב אם  מר  האש ר סהפ  בפרשררב ארממ. וכע מר ספעב בר סומבר צמש  שכב  סמאמס:

 .  רץ ע  צפרב  
תוספות אישיות

	.  רץ ע  צפרב  +

4. האן ועז ר האן 
סעצו  מר סטקהט 

ס כבש

2.  רץ ע   מבנשר 
הדגשות

5. ססמאמס נבהפר 
  משאר ססמאמבר

 ארשקר ססמאמס 
עוב  עם סעצו  ב רץ 

ע  צפרב  סארשקס
ססמאמס מנבכ ס 

אבפשעס ע  סטקהט 
עכאב ומשזב  רכבאר 

סהפ 
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קישורים פנימיים6.7.4 

מפמ בר זב אמפמ ר  אמראמ  שכב  קשמב שם ושן הפ שם מבנשם ומבכ . וכע מר ספעב בר סומבר צמש  שכב  קשמב  פנשאש:

4.  רץ עם האן 
סקשמב  ואשקבם 

ס כבש ועאבמ

0 . סקשמב  נבהף 
  משאר סקשמב שם

 ע שצר סקשמב  מב 
 ארשקרב, עוב  עם 

סעצו  צמש  סכשא מר 
צפרב ש סע שצס 

בסארשקס

סקשמב  מנבכ  אבפשע 
ומנש סעאבמשם 

סאקבמ שם

 רץ  רשכס צפב ס 
צמש  פרבר מר סהפ  

סאקבמ  ור בן רממ

 .  רץ ע  צפרב  
תוספות אישיות

	.  רץ ע  צפרב  +

5. סק מ רשמב  
 קשמב 

6. אכמ מר סהפ  
מו כבנמ  קמ  

8. סק מ רשמב  
 קשמב 

9.  רץ ע  צפרב  
שמור

2.  רץ ע   מבנשר 
קישורים פנימיים

7.  רץ עם האן 
סקשמב  ועאבמ ס כבש
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מיונים מותאמים אישית 6.8 

שכש ר אשבנשם אברמאשם משמשר אמפמ ר  אמראמ  קובע מר המ  סכאר סהפ שם  מר  רשפבמ אהבשם, מב  קובע המ  אהבשם צו ש ר ארמ .
וכע מר ספעב בר סומבר צמש  פרבר מר צ ש אשבנשם אברמאשם משמשר ב שכב  קטאב ששר אשבן רממס: 

 . נבבט  רפ שט צ שם 
אסרפ שט ס ממש

2.  רץ ע  מיונים 
מותאמים אישית 

6.  רץ ע  צפרב  
סאשבן מנור  צו ש ר שמור

ארמ  שבפשע  ממבן 
ו משאר מפמ בשבר 

סאשבן ) מס פ ק 
4.2.2: אשבן בהשנבן 

סרבכמבר ועאבמ 12(

	. ר בן מיונים 
מותאמים אישית 

אבפשע

 רץ צמש  אששן מר 
 משאר סהפ שם 

סנבצרשר  פש סאשבן 
מסבאמ 

5. א ב  מר סע צשם 
צמש  המ  מר 

קטאב ששר סאשבן 
מנור ס  פש סהמ  

ס כבש

4.  סאמ ר קטאב ששר 
אשבן רממס, סק מ מם 
ב רץ ע  צפרב  הוסף
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שולחנות עבודה 6.9 

צ ש שלחנות העבודה אמפמ   אמראמ  האב  מר סרבצנס ב פבררס ופעם מר ר ומברב סאכו וב סששרס ומער סמאש ס. צ  סהפ שם, סן 
הפ שם מסשב פרברשם ו מבנשבר בסן הפ שם מסשב פרברשם ור בנבר נפ משם, ששממ ב פרברשם צפש מסשב ומער סמאש ס. 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  פרבר מר צ ש מב רנבר סעובמס:

 . נבבט  רפ שט צ שם 
אסרפ שט ס ממש

2.  רץ ע  שולחן 
עבודה

 רץ צמש  שכב  מב רן 
עובמס רממ סצב   

מר סהפ שם ספרברשם 
צער ו מבנשבר מב 

ור בנבר נפ משם

 רץ צמש  ורב  מב רן 
עובמס קובע משבפשע 

צו ש ר ארמ  ומער 
פרשרר סרבצנס

 רץ צמש  פרבר 
מב רן עובמס ארבמ 

מב רנבר סעובמס 
סמאב שם

 רץ צמש  מאב  
ומבפן קובע מר 

מב רן סעובמס סקששם 
ומער האש ר סרבצנס. 

ומבפן זס, רשפרר 
סרבצנס ראשמ ואכו 

מסששרס קבמם 
האש רס סמר בנס. 
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גיבוי תוכן 0 .6 

אשובש ורבצנס אמפמ   מאב  מר צ  סרבצן סמשמש מנבכ  ע  שמש סאמראמ )צאב אמא שם, משנבש מם הפ , אפררבר, כשבנשם בצב'(. אשובש שבאש 
מבטבאטש סבמ סמפמ בר  מאש ר סרבצן סאעבמצן ושבר  וצ  שבם ומבפן מבטבאטש.

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סאמש  אשובש שבאש מבטבאטש:

 . נבבט  רפ שט 
סאמ בר אסרפ שט 

ס ממש

2.  רץ ע  גיבוי 
יומי אוטומטי

ו ש ר סארמ  סשמ 
מסאשובש נמא  וצבנן 

מ  מבכ  סרצאס

 רץ צמש  אובר מר 
סרבצן ומבפן שמנש צער

	.  רץ צמש  ספעש  
אשובש שבאש מבטבאטש

 רץ צמש  ורב  אשקבם 
ר בפש ע  סארמו 

 מאש ר סאשובש 

 רץ צמש  מרז  מר 
סרבצן אסאשובש סמר בן 

מסרוכע
פ טש סאשובש סמר בן 

מסרוכע
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תפריט ראשי   .6 

סרפ שט ס ממש אבפשע ו רשכס ע  צפרב  סרפ שט )1( ו ממ סאהמ, בצב   מפמ בשבר בסאמ בר מבנבר.

 

 מס פ ק 6.11.1: סאמ בר ועאבמ 44

 רץ צמש  פרבר מר ר בן  משאבר סהפ שם.  מס פ ק 6.1:  משאבר הפ שם. ועאבמ 28

צ ש סאמפמ  סע מר קוכש PDF בכפששס וקוכשם מסבע ב

 מס פ ק 6.11.2: צ שם ועאבמ 45

 רץ צמש  א מ טבפה משבבר ע  ומא

 רץ צמש  קו  אשמס  סמ צס אקבבנר ב עמצבן ס שמשבן

 רץ  סכאר פ טש סרקמ בר עם מבכ  סרצאס

 רץ צמש  נבבט  מר  סושר מ  מבכ  סרצאס

 רץ צמש  נבבט  מף 
סושר ) מס עאבמ 4(
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הגדרות .  .6 

רפ שט ססאמ בר צב   מר סמפמ בשבר סומבר:

 רץ צמש  ארבק מר צ  נרבנש סאמראמ )רבהפבר משמשבר, צפרב שם אסש שם, רשקשבר בקוכשם משמששם בצמבאס(

 רץ צמש  וט  ספע ס מבטבאשר מ  צ ש א מש אקבאבר עם פרשרר סרבצנס ) מס עאבמ 26(

 מס פ ק 6.10: אשובש רבצן ועאבמ 42

 רץ צמש  סאמש  מר כועש סרכבאס, אבמ  סטקהט בסאמ ר פרשרר הפ  רממ 

 רץ צמש  מנבר מר מפר סרכבאס מ  סרבצנס  מנא שר
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כלים2.  .6 

רפ שט סצ שם צב   מר סמפ מבשבר סומבר:

 מס פ ק 6.4: מנכשק בפמשס ר אבמשר ועאבמ 33

צ ש  רשפבמ ע צשם )צפש מסבאמ ב ע  שמש אע צר מבכ  סרצאס( אצ  הפ ש סאמא  ) צ ש אפררבר משמששם מאבאמ שם ע  שמש סאמראמ,  מס פ ק 6.7.2: אפררבר ועאבמ 37(

 מס פ ק 6.5: כב  הפ  אמ מ ועאבמ 34

צ ש סאכשא מר סשהטב ששר סרשפבמ מ  סאמראמ והמ  צ בנב באש שב מ. ספ שטשם אהבבאשם  -3 קטאב שבר: ש בק- רשפבמ ורבצן סהפ שם, צרב - רשפבמ הפ שם מב ארו שם, כסבו- רשפבמשם אהבננשם )אמא שם/נבממשם(

 מס פ ק 6.7: רבהפבר משמשבר ועאבמ 36

צ ש סאמפמ   כאכם מר סרשפבמ ומבכ   מאגר זמני )מארוט  צממ  הבא שם מר סרבצנס( מב  מאגר פעיל )מסבפמ  ו ש ר סארמ  עמ  ושטב ב(

צ ש סאמפמ   קובע סמם  סכשא ו משאס הפ שם מסאמראמ ור   סהרש 

 מס פ ק 6.8: אשבנשם אברמאשם משמשר ועאבמ 40

 מס פ ק 6.9: מב רנבר עובמס ועאבמ 41

צ ש סאמפמ   מנבר פ טש הפ  צממ  סאמראמ רבמו משמ טעבר ופ טשם סצרבושם מב צממ  נבר  ב שבר   צנבר הפ  וצשנבש מר  אזס מומבכ 

צפרב  סאמפמ   שענבן מ   משאר סהפ שם )ועשק   מר  סבהפר רוש בר מב עמצבן  שמשבן(

צ ש סאכשא אק מר ע  סאהמ בוס נשרן  סק שמ מר סטקהט ס כבש

צ ש  ששובמ נרבנשם משמששם מנמא ב ואש הס קבמאר מ  'מבכ  סרצאס' מסששרס ו מבר סאמראמ )שמ  פעב   פש ססב מבר(

 מס פ ק 6.10: אשובש רבצן ועאבמ 42
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דף הבית  .7 

נשרן  נבבט מ  מף סושר מ  'אפ מש סמבכ ' ע  שמש  רשכס ע  צפרב  מף סושר )1(:

מף סושר צב   מר סמפמ בשבר סומבר:

 רץ ע  סאהצר 
ס כבשס צמש  פרבר 

מר סמף ס ממבן מ  
סאהצר ורבצנר 

'אפ מש סמבכ ' ור בן 
רממ

 רץ צמש  א ב  ב סכשא 
אהצרבר נבהפבר



מבכ  סרצאס | אמ שמ  אמראמ | א הס מ47אפ מש סמבכ  | מף סושר

דף הבית 7.2 

נשרן  נבבט מ  מף סושר מ  'אפ מש סמבכ ' ע  שמש  רשכס ע  צפרב  מף סושר )1(:

מף סושר צב   מר סמפמ בשבר סומבר:

נשרן  סכשא מר סמף ס כבש אם ע  שמש 
ורש ר אהצר, מף בעאבמ, ב רשכס ע  

צפרב  פתח
צפרב  אשמס  מף 

סשבאש ב מף סמר בן 
מנפרר

 

נשרן   רבץ צמש  א ב  
ב סכשא אהצרבר 

נבהפבר

 רץ ע  סאהצר 
ס כבשס במז  רץ ע  

סמף בסעאבמ ס כבששם 
ארבמ ס משאס 

מאבפשעס



מבכ  סרצאס | אמ שמ  אמראמ | א הס מ48אפ מש סמבכ  | הושור סעובמס

סביבת העבודה 	.7 

הושור סעובמס אבפשעס מר ש מובר שם עאבמ אא מ  רכבאס. הושור סעובמס צב  ר מר סא צשושם סומשם:

 משאר סאפ משם 
מעבהקשם וקטע 

סנור  ) מס עאבמ 49(

א ב  מר סקב סאפ שמ 
צמש  ס רשו מב 

 כאכם מר  משאר 
סאפ משם במר סמף 

סאבכא

משזב  רכבאר מף 
סאא מ משזב  מפמ בשבר אשבן 

בהשנבן  משאר 
סאפ משם ) מס עאבמ 

)50

ה א  נשבבט  אהצרבר 
צפרב  אשמס  מף במפשם נבהפשם

סושר ) מס עאבמ 47(

'אהב ר סמ"ה' ב'עשן 
אמפט' אצש שם 

קשמב שם פעש שם. 
צממ  עבו שם עם 

סעצו  ע  קשמב , סבמ 
אהבאן וכסבו.  רשכס 
ע  קשמב  רפרר מר 

סעאבמ סאקבמ  ור בן 
נפ מ.

סקטע סנור  אהבאן 
וכוע ב משאר 

סאפ משם מ  סקטע 
אבפשעס ומשזב  

 משאר סאפ משם

צפרב  פרשרר מף אא מ 
נבהף ו מבנשר נפ מר 
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רשימת המפרשים  7.4 

ו ש ר סארמ  מ  רכבאר  משאר סאפ משם סשמ רכבאר אזש שם. רכבאס זב אמפמ ר  נבע ואסש בר ושן רבכמבר סרשפבמ ב  מבר אהפ   ו מ  
רבכמבר והקש ס מרר, צממ  צ  אזש  אכשא מר סקטע סהפכשפש וב מן סאפ מ ע  סקטע סנור  ומף סאא מ. 

וכע מר ספעב בר סומבר צמש  סכשא אזש  ור בן נפ מ:

 .  רץ  רשכס צפב ס 
ע  סקטע ס כבש

2. סעאבמ סאצש  מר 
סקטע סנור  נפרר 

ור בן נפ מ

 רץ צמש  סכשא  ק מר 
סקטע סנור  

סקטע סנור  אבו ט 
 עבאר ממ  סעאבמ

 רץ צמש  וט  מר 
סמאמר סקטע סנור 

 רץ צמש  סכשא מר 
מע  סהפ 

 רץ צמש  מפמף ושן 
עאבמש סהפ 

 רץ צמש  סקטשן מר 
רכבאר סר בן
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מיון רשימת המפרשים .7.5 

סצפרב שם ומשזב  אשבן  משאר סאפ משם צב  שם מר סמפמ בשבר סומבר:

 רץ צמש  אששן מר 
ס משאס  פש 

מפמ בשבר מבנבר

 רץ צמש  עוב  
ארכבאר אזש שם 

 רכבאר הפ  

 רץ צמש  סכשא מב 
 סהרש  מר 

מפמ בשבר סהשנבן

 רץ צמש  עוב  
ארכבאר טב שם 

 רכבאר עאבמ

 רץ צמש  עוב  
 רכבאס אאבזע ר )וס 
אבפשע מם סהפ  במם 

סארו  ו ומ   מ 
סכאר סרבצן ארבמ 

סהפ (

טיפ: צממ  סרכבאס אאבזע ר, 
צפרב  זס שבפשע צמ:            ב רשכס 
ע שב ררזש  מר ס משאס  רכבאס 

ס אש ס עם קטעש סרבצן.

!

טיפ: ורכבאר עאבמ, 
 צפרב  זס שבפשע

צמ:           ב רשכס ע שב 
ררזש  מר ס משאס 

 רכבאר טב שם.

!

טיפ: ו ש ר סארמ  סשמ רכבאר אזש שם. צ  אזש  אכשא מר סקטע סהפכשפש וב מן סאפ מ ע  סקטע 
סנור  ומף סאא מ.  סהו  אפב ט  מס פ ק 7.4:  משאר סאפ משם.

רכבאר הפ  אכשאס ו משאר סאפ משם מר סעאבמשם סמ אשם וסם אבפשע קטע סאפ מ.

!
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סינון רשימת המפרשים7.5.2 

נשרן  הנן מר  משאר סאפ משם ע  אנר  סכשא רבכמבר   בבנטשבר שבר . משזב  השנבן  משאר סאפ משם צב   מר סמפמ בשבר סומבר:

ו ש ר סארמ  סשמ סכאר קטעש אפ משם אצ  סקטאב שבר. צממ  ס באמ אעבנששן  ק ומרר אן סקטאב שבר מב ואהפ  קטאב שבר אהבשאבר, נשרן 
 סאמש  מר סקטאב שבר סאובקמבר בסממ   מ שבפשעב ו משאר סאפ משם. השנבן זס שעש  ואשברמ ואקבאבר מוסם קששאשם קטעש אפ משם  ושם, 

בס באמ אעבנששן  סראקמ  ק ור ק אסם.

קטאב שבר סהשנבן סן:

באקשפס, מב אפן ס צרש צ  ש, ומבאס  	 ) פש סאמ רב והאבמ( מ מ עבהק והבאשס וכב ס  רוס  'פש במ'  שיעור – אפ מ ממשנב 
 האנבן סמשעב שם סאקבו שם ועב ם סשמשובר. השבבא זס צב   אם 'אע צס' מב  שובן ענששן מומ ומ בצס ברב א אושמב  נקבמרש ע  

סהבאשס. סמשעב שם אבכאשם עם צבר ר סמשעב , צפש מאבפשעס מכ  ארו  סהפ .

מעבהקשם  	 מאמבר  פש במש  ) סבכשמ  סאא מ  מו ש  ופמט  ממשנם  הבמ  מב  מ במ  מו ש  אז,  זס  קטע  ע   מסושמ  אפ מ   – דרוש 
ופש במס ספמטנש מ  סמאמס. אהשוס זב וענששנש מאמרבר מומ"ה עמבש ס באמ  אכבמ פרבר רבכמבר מ  'מ במ' אצפש מכשפס; 

מ ב שבפשעב ורבמ קטאב ששר 'פש במ'(.

בצמבאס.  	 סוס ס  סאא',  מו ש  ע   קבמשמ  קבמשמ,  ע   רש בץ  באפ משס,  סאא מ  מו ש  מ   שמש   וושמב   סעבהק  אפ מ   – פירוש 
קטאב שס זב סשמ סא צזשר אושן סקטאב שבר, בומבפן  אש   בו קטעש סאפ משם שהבבאב צ'פש במ'.

ציון – אפ מ ממשנב אפ מ מר מו ש סאפ"ר, באם  מ אכטט אאקב בר מר שם, מ מ  ק א מס-אקבם  עשבן ואקבם מר . מפמ בר  	
זב משאבמשר ואשברמ וורש ס מ ש שר -  אש ממשנב אעבנששן וקטעש כשבנשם, שצב  סבמ  סר שא מברם ארבמ ס משאס סא מס.

הגהה – אפ מ ממשנב עבהק ופש במ מו ש סאא מ באפ משס מ מ וסאסר סנבהר. 	

איזור סינון לפי סדר 
הדורות –  רץ ע  

רקבפס צמש  סכשא מר 
סאפ משם ס  בבנטששם 

 ס ו ומ

סק מ מם הפ  מב 
מם אפ מ ורשור 
סרשפבמ צמש  סכשא 
רבכמבר   בבנטשבר

 רץ צמש  הנן מר 
 משאר סאפ משם 

 פש קטאב שבר מבנבר

טיפ: אררר  מם 
סרקבפס אבפשע 
אהפ  סהפ שם 

ו משאס סמששצשם  ס.

!
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כפתורים ברשימת המפרשים 7.6 

סצפרב שם ו משאר סאפ משם צב  שם מר סמפמ בשבר סומבר:

עוב  עם סעצו  ע  
סקטע ס כבש צמש 

 סכשא מר סצפרב שם

 רץ צמש  סערשק 
קשמב   קטע )מברב 

נשרן  סמושק וצ  
רבצנר ע שצר טקהט(

 רץ צמש  סכשא מר 
סעאבמ צב ב ומשזב  
 משאר סאפ משם

 רץ צמש  האן מר סקטע 
צאבעמף )קטעשם אבעמפשם 

אבפשעשם ו ממ ס משאס(

 רץ צמש  סכשא מר 
מע  סהפ  וב אבפשע 

אשמע ע  סהפ 
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