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מבוא.  

סננמ שורים לסכיב גפניצם הת סוושק סרמש של תמצנת 'המכ  סרצוס' סימכה להמ  געז"ס גבי הס 20.0. 

צג  עג מ צ-19 שנס והז סתרלנמ לשממק הת תמצנת 'המכ  סרצוס' הש  ונתס גבי התס ס השמנס צ-15,000 הפ ים גלגמ. 

גיוים ססם סשיומש גהפ ים מיביטליים לה סיס צועט וכמי מסהפש מת של ריפמש וילים גתמצנם של הפ ים וכמלוים לה 

סייתס קייות צלל. 

סיצמלת שנפתרס גפני סלמומים, לוכמה מלסשתוש גצל הפ , סרל ומפמהים  השמנים מעמ הפ ים גני זוננמ, גובממן נמשהים 

סושתושים  בממני  צל  הכל  מגסתפעלמת  גשורס  מספתעס,  גתמסוס  סתקגלס  לממ מתיסם,  סקממש  הפ מת  צל  הת  סוקיף 

גהש  סם שם. יש הש  צינמ הת סוספצס גנבישמת להפ ים, צ'סוספצס סבממלס גימת  והז סוכהת סמפמה'. 

גצל שנס עמ צס סמכהנמ ב הס רמשס מגס שיפמ ים מס רגת הפש מימת סשיומש מצן סמהפת 5,000 )!!!( הפ ים רמשים. צימם 

ומנס סתמצנס צ-120,000 הפ ים. 

גתמצנת 'המכ  סרצוס' נוכהים הפ ים עתיקים מנמי ים ס מהים המ  ל השמנס וזס והמת שנים, וסממ מת עתיקמת מרמשמת 

של הפ ים רשמגים, וסממ מת פקהויליס של צתגי ימ ממפמהים  השמנים, קמנט הים, צתגי עת מקגכים תמ ניים, לכמ עש מת 

הלפי הפ ים רמשים וורג ים גני זוננמ. סהפ ים ומפיעים גכמ תם סוקמ ית מף הר  מף מסהפש מימת גתמצנס והפש מת 

סבעס ויימית לצל מף מלצל וילס גהמפן ויימי. 

המ  ל בלינמ סינמ נמשה 'זצמימת סימכ ים' מהנמ פמנים לצל ומכיה להמ  המ געלים, צמי לקגל הת סהצותם לסצניה הת הפ ם 

לתמצנס. יס"  שלה תכה לעמלם תקלס ותרת ימינמ. 

עם סשנים סבענמ לסהצוים עם סמכהמת סהפ ים סומגילמת להפ י קממש, שנענמ לגקשתנמ לשממק הת וצלמל הפ יסם מ מ 

להלמ  ס'המכ '  הפ י  גתממ  נצללים  המ  גנפ מ  ותמור ים  מסם  סוצמנים'  'הפ י  ימינמ  על  וצמנים  הלמ  הפ ים  סרצוס'.  'המכ  

ש צשמ המתם. צמ נוכהים גהמכ  צל הפ י 'ומהמ ס ג קמק', 'וצמן י משלים', 'הסגת שלמם', 'עמז מסמ ', הנכיקלמפמיס תלוממית, 

'רצות שלוס', 'וצמן המפק' 'וצמן זצ מן הס ן' מצן וגר  עכמם של הפ י רג"מ. 

סשיומש  הת  מושמ ב  סבו ה  ללמומי  סוימעמ  סתפעלמת  מועמ    רמש  ומכ    - סהמכ '  'ופ שי  הת  סשקנמ  תש"פ  גשנת 

גההמפת צל הפ י ספי משים סקייוים ג'המכ  סרצוס' על סתלוממ.  סושתוש למומ צס בלמ על בגי מף סבו ה סהינט הקטיגי 

סלקמר וש"ה מפמה מילנה, צהש  סמה ותעניין גמג י סופ שים על קטע בו ה/ ש"י/תמהפמת והמים לפי גרי תמ. לריכת 

עצג  על המתן שמ מת נגר מת תכיב גכמ ס והממ ת, ליוין סמף, הת מג י צל סופ שים שעמהקים גקטע זס. ניתן למפמף גין 

סתמכהמת, מהף ללרמץ לריכס נמהפת על צל קטע מקטע מלסביע להפ  עכומ. 

תמצנת 'ופ שי סהמכ ' ושממקת עמ צס לושתושי 'המכ  סרצוס' גלגמ. ועמצמן 19.0 מהילמ הנמ וצניהים הת וושק 'ופ שי 

סהמכ ' מצן הת סעוממ ס השמן גצל והצת פתמרים ללה תשלמם, מוזוינים הת  מצשי מושתושי 'המכ  סרצוס' לסתנהמת 

גרממיית סליוממ געז ת 'ופ שי סהמכ '. והר  מוושק זס צג  נוכה הכל ס מצשים הת סעמצמן/תמצנס, קניית סומכ  גולמהמ 

ותהפש ת ע"י תשלמם ותממ סתמצנס עכוס, המ ע"י סתקש מת לוש מ לכמ מ פתירת ס שהס. 

גשנת תשפ"ג, זמצים הנמ לסמכיה הת סב הס ס-20.0 של 'המכ  סרצוס' מצן לרנממ וושק רמש מרמשני של סתמצנס. וושק 

זס ימיממתי ימת  לושתוש מתמצנת סריפמש שגמ נמרס מוסי ס ימת . לתמצנס וכמ פמת סמ המת הינט הקטיגימת, סוהגי מת הת 

צל סהפש מימת גתמצנס גכמ ס גסי ס מזוינס. 

הנמ וקממים שתסנמ וסריממשים סנ"ל מתשתושמ גתמצנת 'המכ  סרצוס' ותממ שורס, ג יהמת, ספקת תמעלת וי גית מגכמ ס 

רממייתית מנמרס. 

סננמ צהן צמי לתת לצל ושתוש הת ולמה סתויצס, סעז ס מסעכס גפניס לוייל otzar@otzar.biz מלטלפמן 02-5866078. 

 ה ז הלע – סנסלס

מצל כממת 'המכ  סרצוס', י משלים.
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הפעלת התוכנה.  
פ ק זס ופ ט הת ספעמלמת סקשמ מת גספעלת סתמצנס מצמלל:

התקנת ופתיחת התוכנה 	

יבוא נתונים מגירסאות קודמות 	

היכרות עם ממשק המשתמש 	
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התקנת ופתיחת התוכנה .  

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסתקין מלפתמר הת סתמצנס:

  ..USB-רג  הת סמיהק סקשיר לורשג גהוכעמת צגל ס

להר  זיסמי סמיהק, לרץ על המחשב שלי גשמלרן סעגממס..  

פתר הת צמנן המכ  סרצוס מלרץ על סהול אוצר החכמה: . 	

המכ  סרצוס נפתר, מקיכמ  מ מ ומפיע על שלרן סעגממס. 

שים לב: הם וע צת סספעלס Windows וכיבס גפנימ 
הזס ת הגטרס המ גקשת הישמ , לרץ גלה רשש על 

צפתמ  סהישמ  לסושמ ססתקנס. הם רמות סהש פעילס 
יש ללרמץ על צפתמ  אפשר גישה.
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יבוא נתונים מגירסאות קודמות .  

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי ליייגה הת סיהטמ ימת סריפמשים, הפ ים הישיים, מנתמנים הישיים )צבמן סע מת, כימנים, מופתרמת( :

 . נממט לתפריט 
ראשי < כלים מגר  

ייבא נתונים 
מגרסאות קודמות

 . לרץ על צפתמ  
התחל

	. ומפיע סויקמם של 
סבי הס סקממות

4. לרץ על צפתמ  
הגדרות מתקדמות 
צמי לגרמ  וס לייגה

5. לרץ על צפתמ  
התחל לייבא 

טיפ: גוימס מויקמם בי הס 
קממות לה ומפיע, יש ללרמץ 
על צפתמ  בחר מיקום אחר 

מלהת  הת ויקמם סתיקייס 
.otzar_user_data

!

שים לב: הם ג שמתמ ב הס 19 
סנתמנים ייגהמ גהמפן המטמוטי מהין כמ מ 

לגכע צל פעמלס. הם ג שמתמ ב הס 13 
מוטס, כמ  קש  עם סתויצס סטצנית. 

טיפ: גוימס מהפ ים הישיים 
המ שמלרנמת עגממס נשו מ 

גויקמם שהינמ ג י ת סורמל, 
יש לההמף המתם לתיקיס 

הרת מלהת  הת סתיקיס על 
ימי לריכס על צפתמ  בחר 

מיקום.

!

https://www.otzar.org/


ספעלת סתמצנס  ב הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס7.

היכרות עם ממשק המשתמש	.  

דף הבית .	.  

עם פתירת סתמצנס ומפיע מף סגית סצמלל הת סו ציגים סגהים:

 שיות סהפ ים

ב מ  הת סקמ סופ ימ 
צמי לס ריג המ 

לכוכם הת תכמבת 
 שיות סהפ ים

לרץ צמי לסהתי  המ 
לסכיב הת  שיות 

סהפ ים

והפ  סהפ ים 
סקייוים גהפ ייס

זוני סימם

עגמ  עם סעצג  צמי לבלמל

לרץ על סהפ  ס כמי 
צמי לפתמר הת 

מפרשי האוצר

קיכמ י מ מ לפמנקכימת 
שיומשימת

קישמ ים להפ י יהממ היזמ  סריפמש

צפתמ  בישס לוהמ 
סגית

צפתמ  תפריט 
ראשי

צפתמ  בישס 
למפרשי האוצר

https://www.otzar.org/
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סביבת העבודה .	.  

הגיגת סעגממס ומפיעס הר י גיכמע ריפמש המ גרי ת הפ  לתכמבס.

הגיגת סעגממס צמללת הת סו ציגים סגהים:

צפתמ  תפריט 
ראשי

סרגל הכלים

צפתמ י ניממט געוממי סהפ 
תיגת חיפוש בתוכן 

הספרים

תיגת חיפוש ספרים 
או מחברים

סרגל עמודים 
וציונים

היזמ  תכמבת סהפ 

קישמ ים להפ י יהממ
תיגת ריפמש גתמצן 

סהפ  סנמצרי 

https://www.otzar.org/
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חיפוש ספרים או מחברים. 	
פ ק זס ופ ט הת ספעמלמת סקשמ מת גריפמש הפ ים לפי שם סהפ  המ שם סורג , מצמלל:

חיפוש בסיסי 	

חיפוש לפי נושאים 	

כפתורים ברשימת הספרים 	

היסטוריית רשימות הספרים 	

https://www.otzar.org/
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 Hit odipsum sequam raecto con
 re vero dis et rest, sed millupt

aturio mintora

חיפוש בסיסי .	 

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לרפש הפ  לפי שם סהפ  המ שם סורג :

 . סקלמ הת שם 
סהפ  המ שם סורג  

גתיגת סריפמש

	. לרץ על סתמכהס 
ס כמיס צמי לסכיבס 

גהיזמ  תכמבת סהפ 

4. תמצן סהפ  ומפיע 
גהיזמ  סתכמבס

סשתוש גצפתמ י סניממט צמי למפמף גין עוממי סהפ 

סשתוש גסרגל עמודים וציונים צמי לסכיב עוממים שמנים

 . תמכהמת סריפמש 
ומפיעמת מוומיינמת לפי 

 לממנטימת. צצל 
שסתמכהס ותהיוס 

ימת  לוילמת סריפמש 
סיה תמפיע גוקמם 
בגמס ימת  ג שיוס

והפ  סהפ ים 
סותקגלים גריפמש 

זס

טיפ: ניתן לרפש 
הפ  על פי כימניים על 

ימי  ממר צפמל. 
לממבוס: על ונת 

לפתמר ושנס ג מ ס 
גהיון קז, יש לסקלימ 

גתיגת סריפמש 
"ושנס ג מ ס   קז" 

)פעויים  ממר גין 
"ושנס ג מ ס" מ"קז"(.

!

טיפ: ניתן ל רף על 
שם סהפ  ג שיוס 
עם סעצג  על ונת 

לסכיב הת שומ 
סולה.

!
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חיפוש לפי נושאים .	 

ריפמש זס והפש  לסכיב  שיות הפ ים גנמשהים והמייוים.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסכיב  שיות הפ ים לפי נמשה הרמ המ ימת :

 . לרץ על צפתמ  
פתח תיקייה

 . 'היי  סהמכ ' נפתר 
מגמ ומפיעמת  שיומת 

סהפ ים סשמנמת

	. לרץ על תיקיית 
נושאים

5. הון נמשה הרמ המ 
ימת 

6. נפתרת  שיות 
תתי-נמשהים לפי 

סנמשה שנגר 

ניתן לגרמ  נמשה הרמ 
המ ימת 

8. לרץ צמי להבמ  
הת סרלמן מלרזמ  
ל שיות סהפ ים

4. לרץ על צפתמ  
פתח

7.  שיות סהפ ים 
ותעמצנת ויימית 

גסתהם לנמשה 
סנגר 

טיפ: צמי לגכע ריפמש גתממ 
ס שיוס סנמצרית, לרץ על 
זצמצית סובמלת מסקלמ הת 

שם סהפ  ס כמי גתממ תיגת 
סריפמש שומפיעס.

!
טיפ: הת 'היי  סהמכ ' 

ניתן לפתמר בם 
וסתפריט ראשי.

!
טיפ: גרי ת נמשה ובגילס 

הת  שיות סהפ ים  ק 
לנמשה סנגר . צמי לרפש 
גתמצן סהפ ים סללמ,  הס 

פרק  .	.4: מיון וסינון 
התוצאות.

!
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כפתורים ברשימת הספרים	.	 

הגדרות רשימת הספרים .	.	 גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסכיב מלסשתוש גצפתמ ים שג שיות סהפ ים:

סבמ מת  שיומת סהפ ים צמללמת הת סהפש מימת סגהמת:

אופן הצגת סדרות ספרים – גר  הם לסכיב המ מת הפ ים פתמרמת המ הבמ מת 	

אופן מיון רשימות הספרים – גר  הם לויין הת סהפ ים ג שיוס לפי שם סהפ   	
המ שם סורג 

שימוש בגלגלת העכבר – גר  גין סהפש מימת סגהמת: 	

גלילה מהירה – צהש  במללים גין הפ ים ג שיוס, סהפ ים לה נפתרים עמ  	
שלמרכים על הפ  והמים

מעבר בין ספרים – צל הפ , גבלילס עם סעצג , נפתר מומפיע גהיזמ  תכמבת סהפ  	

פתיחת כרכים – גר  גין סהפש מימת סגהמת: 	

פתח ספר בפתיחת כרכים – לריכס על סצפתמ  מגמ והפ  סצ צים שגהמ ס תכיב  	
הת שומת צ צי סהמ ס מבם תפתר הת סצ מ ס השמן גהמ ס

הצג כרכים בלבד – לריכס על סצפתמ  מגמ והפ  סצ צים שגהמ ס תכיב הת שומת  	
צ צי סהמ ס גלגמ

 . עגמ  עם סעצג  
על ס שמוס ס כמיס

 . צפתמ י  שיות 
סהפ ים ומפיעים

צהש  ס שמוס 
וצילס המ ת הפ ים, 

ימפיע צפתמ  מגמ והפ  
סצ צים שגהמ ס. 

לריכס על סצפתמ  
תכיב הת צל סהמ ס.

 מידע על הספר –
גועג  עצג  ומפיעים 

ספ טים גקיכמ , 
מגלריכס ומפיעים 
ספ טים גשלומת

סמהפס לתיקיית 
המועדפים

קישמ  לצל הפ י 
סורג 

לרץ לסכבת רלמנית 
הגדרות רשימות 

ספרים
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היסטוריית רשימות הספרים4.	 

סיהטמ יית סריפמש והפש ת בישס ישי ס ל שיומת הפ ים שסימ גשיומש געג .

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסכיב הת סיהטמ יית  שיומת סהפ ים:

 . לרץ על צפתמ  
רשימות ספרים 

אחרונות

 . רלמנית רשימות 
ספרים אחרונות 

ומפיעס

לרץ להבי ת סרלמנית

	. לרץ על פ יט 
סריפמש ס כמי צמי 

לסכיב תמכהמת ריפמש 
 לממנטימת

טיפ: ניתן לנעמץ ריפמש והמים 
גסהטמ ית סריפמש ע"י לריכס על 
היון ס'נעץ' לכמ סריפמש. לריכס 

נמהפת על ס'נעץ' תגטל הת 
סנעיכס. פ יטים סוהמונים גהיון 

ס'נעץ' ומפיעים ג הש ס שיוס. 

!
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חיפוש בתוכן הספרים. 4
פ ק זס ופ ט הת ספעמלמת סקשמ מת גגיכמע ריפמש גתמצן סהפ ים, מצמלל:

חיפוש בסיסי 	

מאגרי חיפוש 	

תצוגת התוצאות 	

חיפוש מתקדם 	

היסטוריית החיפוש 	
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חיפוש בסיסי .4 

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לע ממ ריפמש גתמצן סהפ ים:

 . סקלמ הת וילת המ 
וילמת סריפמש גתיגת 

סריפמש

4. לרץ על סתמכהס 
ס כמיס צמי לסכיבס 

גהיזמ  תכמבת סהפ 

5. תמצן סהפ  ומפיע 
גהיזמ  סתכמבס

סשתוש גצפתמ י 
סניממט צמי למפמף גין 

עוממי סהפ 

סשתוש גסרגל 
עמודים וציונים צמי 

לסכיב עוממים שמנים

	. תמכהמת סריפמש 
ומפיעמת גהיזמ  

תכמבת סתמכהמת

והפ  סתמכהמת

 . לרץ על צפתמ  
סריפמש

וילמת סריפמש וממבשמת גכסמג

צל תמכהמת סריפמש גהפ  סנגר  ומפיעמת גרלמנית זמ, 
לרץ על והפ  סעוממ צמי לסכיב הת סתמכהס ס כמיס

לרץ צמי לשנמת הת 
והב  סהפ ים 

סושתתף גריפמש

טיפ: להמפנים 
נמהפים של ריפמש 

לפי וילס/וילים  הס 
פרק 4.4: חיפוש 

מתקדם. 

!
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מאגרי חיפוש .4 

והב י סריפמש והפקים מ מ לסבגיל הת סריפמש גתמצן סהפ ים לוהב  והמים. ג י ת סורמל סיה ריפמש גצל הפ י סהמכ .

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסבגיל הת סריפמש לוהב  והמים:
טיפ: צמי לגכע הינמן של סוהב ים 

סושתתפים גריפמש גשני פ וט ים 
שמנים )לושל  ק הפ ים על גגה 

וכיעה, מ ק הר מנים עמ שנת ת" (, 
ניתן לעשמת זהת על ימי גרי ת הרמ 

סוהב ים צוהב  פעיל ) הס פרק 
 .  .6: כלים(, גרי ת סוהב  סשני 
ג שיות סהפ ים, מסבגלת סריפמש 

ל שיוס סנמצרית.

!

 . לרץ על צפתמ  
סהינמן

לרץ צמי לגכע ריפמש 
ג שיוס סומכבת צעת

לרץ צמי לקגמע 
גתפ יט זס  שיות 

הפ ים והמיות ותממ 
'היי  סהמכ '

לרץ צמי לגכע ריפמש 
 ק גכימנים מופתרמת

לרץ צמי לגכע ריפמש 
גהפ ים סוהמונים 

לרץ צמי לסמהיף 
 שיוס ותממ 'היי  

סהמכ '

 . גר  הת והב  
סריפמש ס כמי ותממ 

סהפש מימת
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תצוגת התוצאות	.4 

היזמ  תכמבת סתמכהמת וציל הת צל תמכהמת סריפמש שנוכהמ גסתהם לסבמ מת סריפמש.

פ ק זס ותה  הת סהפש מימת סשמנמת גהיזמ  תכמבת סתמכהמת מצמלל:

אפשרויות תצוגת תוצאה 	

מיון וסינון התוצאות 	

אפשרויות תצוגת תוצאה .	.4 

קייומת שתי הפש מימת תכמבת הפ  ותממ  שיות תמכהמת סריפמש:

צמי לסכיב תמכהת ריפמש גהיזמ  תכמבת סהפ , לרץ על סתמכהס ס כמיס גהיזמ  תכמבת סתמכהמת. 	

צמי לסכיב תמכהת ריפמש גהיזמ  תכמבת סתמכהמת, גכע הת ספעמלמת סגהמת: 	

לרץ צמי לעגמ  
לתכמבת עוממ ולה

 . לרץ על צפתמ  
סבזי ים

	. צל סתמכהמת 
שנוכהמ גהפ  סנגר  

ומפיעמת צתומנמת

 . סכגע עם סעצג  
על שמ ת סריפמש 

ס כמיס
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מיון וסינון התוצאות .	.4 

סצפתמ ים גהיזמ  תכמבת סתמכהמת והפש ים לויין מלהנן הת תמכהמת ריפמש גהמפנים סגהים:

לרץ צמי לסכיב הת 
סתמכהמת גתכמבת 

בזי ים. לריכס נמהפת 
תרזי  הת סתמכהמת 

לתכמבת  שיוס

לרץ להינמן  שיות 
סתמכהמת לפי המ  

סממ מת
לרץ צמי לפתמר הת 

 שיומת סהפ ים

לרץ צמי לגכע ריפמש 
שם הפ  המ ורג  
ג שיות סתמכהמת

לרץ צמי לויין הת 
תמכהמת סריפמש לפי 

הפש מימת שמנמת

לרץ צמי לבשת 
לריפמשים הר מנים

טיפ: ניתן לשומ  הת תמכהמת 
סריפמש צמ שיסיס ניתן לרזמ  

הליסם הר  צמ. הון הת 
סתמכהמת שג כמנמ לשומ  

מלרץ על צפתמ  סשוי ס.

!

טיפ: תכמבת בזי ים והפש ת 
לנמע גוסי מת גין תמכהמת 

סריפמש מל המת והפ   ג של 
תמכהמת גהקי ס הרת. צמי 

ל המת עוממ והמים גולמהמ, 
לרץ על סבזי  ס כמי מסעוממ 

ימפיע גהיזמ  תכמבת סהפ . 

!

טיפ: ניתן לע ממ הת 
הפש מימת סוימן, לסמהיף 

קטבמ ימת וימן רמשמת מלסבמי  
הפש מת וימן הרת צג י ת 

ורמל.  הס פרק 6.9: מיונים 
מותאמים אישית.

!

טיפ:  ניתן ליכה הת תמכהמת 
סריפמש לפמ וט PDF המ 

Excel.  הס פרק 6.4: ייצוא 
תוצאות חיפוש.

!
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חיפוש מתקדם4.4 

סריפמש סותקמם גתמצן סהפ ים והפש  למייק מלהנן הת סריפמש לפי סבמ מת שמנמת.

לרץ צמי לסכיב  ק 
תמכהמת גסן וילמת 

סריפמש כומממת

לרץ צמי לסכיב 
תמכהמת גסן וילמת 

סריפמש ומפיעמת בם 
גתמהפת המתימת 

סשיומש )ג, מ, ס, מ, צ, 
ל, ו, ש(.

לרץ צמי לסכיב  ק 
תמכהמת גסן וילמת 

סריפמש ומפיעמת לפי 
סהמ  גמ סן צתמגמת 

גתיגת סריפמש

 . לרץ צמי לסכיב 
הפש מימת ריפמש 

ותקמם נמהפמת
 . רלמן סריפמש 

סותקמם ומפיע

לרץ צמי לסכיב הת 
הפש מת סריפמש 
סותקמם ס כמיס

לרץ צמי להבמ  הת 
רלמן סריפמש 

סותקמם

היוני סריפמש 
ומפיעים גתיגת 

סריפמש גסתהם 
להפש מימת סריפמש 

שסמבמ מ

לרץ צמי לסתריל הת 
סריפמש

לרץ צמי להפה הת 
סבמ מת סריפמש

טיפ: הפש מימת סריפמש סותקמם 
ומכבמת גשמ ת סריפמש על ימי המונים 

שמנים )לושל: + , - , &(. ניתן לסקלימ המ 
לורמק הת סהיונים סהלמ בם גהמפן ימני, 
הף ללה פתירת תיגת סריפמש סותקמם.

!

לרץ צמי לגרמ  על 
הילמ וילים לסריל הת 

הפש מת סריפמש 
מהון הת סוילים 
ס כמימת גרלמנית 

שומפיעס
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הפש מימת סריפמש סותקמם סומכבמת גפ ק זס סן:

הצמדת מילים 	

אותיות שימוש 	

לפי סדר המילים 	

מרחק בין מילים 	

מילים חלופיות 	

שלילת מילה 	

השלמת מילה 	

	 OCR תיקוני

כתיב מלא וחסר 	

חפש בעמודים ראשונים בכל ספר 	

הצמדת מילים .4.4 

גר  גהפש מת זמ צמי לסכיב  ק תמכהמת גסן וילמת סריפמש ומפיעמת גהויצמת ללה ספהק המת 
צלשסיה גיניסן. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה " – " גין סוילים. 

אותיות שימוש .4.4 

גר  גהפש מת זמ צמי לסכיב תמכהמת גסן וילמת סריפמש ומפיעמת בם גתמהפת המתימת סשיומש 
)ג, מ, ס, מ, צ, ל, ו, ש(. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה + לפני סוילס.

הון הת וילמת 
סריפמש עליסן ת כס 

לסריל הת הפש מת 
סריפמש סותקמם 

ס כמיס לדוגמה – גריפמש סגיטמי מודה בקנס פטור צמהי לסיעז  גצלי 
הצמדת מילים צמי למייק הת סריפמש מלסמ ימ תמכהמת עם וילים 

נמהפמת. צומ צן, צמהי לסשתוש גצלי אותיות שימוש  ק לפני 
סוילס ס השמנס צמי לצלמל תמכהמת גסן יש תמהפת לפני סוילס 

מודה )לושל: 'מוממס גקנה פטמ '(
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לפי סדר המילים	.4.4 

גר  גהפש מת זמ צמי לסכיב  ק תמכהמת גסן וילמת סריפמש ומפיעמת לפי סהמ  גמ סן צתמגמת 
גתיגת סריפמש. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה & לפני וילת סריפמש ס השמנס.

מרחק בין מילים4.4.4 

הפש מת ריפמש זמ ובמי ס הת והפ  סוילים סוקהיולי גין וילמת סריפמש. ג י ת סורמל 
סיה 30 וילים. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה } { גין וילמת סריפמש.

מילים חלופיות4.4.5 

גר  גהפש מת זמ צמי לרפש בם וילים רלמפימת לוילמת סריפמש. הפש מת זמ  לממנטית הם 
ועמניינים לרפש כיטמט מלה זמצ ים המתמ גוממיק, המ ש מכים לס ריג הת סריפמש לוהפ  

הפש מימת מלסבמי  וילים נמהפמת גוקמם וילמת סריפמש.

צמי לסמהיף וילים רלמפימת לריפמש לרץ על צפתמ  + ותרת לוילס ס כמיס )1(, סקלמ הת 
סוילס סרלמפית גרלמנית שומפיעס מלרץ על צפתמ  הוסף )2(.

לדוגמה – הם נרפש לא זכה נעשית לו סם המוות לה נוכה 
הת סומ ש - "לה זצס… הם סומת", מלה הת סבו ה "לה זצס... 

הם ויתס". מלצן צמהי לס ריג הת סריפמש לוילס "סומת" 
סומכעת, מצן לסמהיף הת סוילס "ויתס" לריפמש

 

 

לדוגמה – סקלמת סוהפ  10 גין סוילס דרבא לגין סוילס 
 דאורייתא תמהיף הת סהיון }0 { גתיגת סריפמש גהמפן סגה:

חזקה דרבא}0 {דאורייתא

לרץ על ס-✔ שושוהל לוילס שנמהפס צמי 
לסמהיף הת סוילס לוהב  סוילים סרלמפימת 

שימכעמ גריפמשים סגהים. לסמכיה וילס 
X-וסוהב , יש ללרמץ על ס
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שלילת מילה4.4.6 

גר  גהפש מת זמ הם ישנן וילים שלה ת כס שימפיעמ גתמכהמת סריפמש. הפש מת זמ עמז ת 
צהש  ריפמש והמים עשמי לסגיה תמכהמת סקשמ מת לוילמת סריפמש המ לה לוס שסתצממן 

סושתוש. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה -- לפני סוילים שסמבמ מ לשלילס.

צמי לסבמי  וילס שלה תמפיע גריפמש סקלמ הת סוילס גתיגס מלרץ על צפתמ  שלול )1(.

השלמת מילה4.4.7 

גר  גהפש מת זמ הם רלק ווילת סריפמש עשמי לסיצתג גהמפן שמנס המ שהינמ יממע ציכמ 
 סוילס הומ ס לסיצתג. 

צמי לסשתוש גהפש מת זמ יש לצתמג גשמ ת סריפמש הת סרלק ווילת סריפמש שיממעים 
הימ לצתגמ, מגוקמם רלקי סוילס סרה ים יש לסמהיף הת הרמ סהיונים סגהים:

* הם ישנן והפ  המתימת לה יממעמת
? הם ועמניינים לסצניה  ק המת הפש ית הרת )המ ?? לשתי המתימת מצן סלהס(

! הם ועמניינים לקגל תמכהמת של וילת סריפמש בם עם המת נמהפת מבם ללה המת נמהפת

  לדוגמה – ריפמש המממת סונסב סוכמי שלה להצמל הת קכס 
סלרם על ימי ריפמש סוילים "קכס" מ"לרם" יניג תמכהמת  גמת 

שהינן  לממנטימת סומג מת על ספהמק "קכס נפשינמ גלרם 
סקלמקל". צמי להנן הת סתמכהמת סלה  כמימת יש לשלמל הת 

סוילים "נפשינמ" מ"סקלמקל"

לדוגמה – צמי לוכמה סתיירהמימת לענייני רשול )סוצמנים 
גהפ ים פעוים  גמת "הלקט יק" המ "עלקט יק" מצממוס( 

ניתן לצתמג גתיגת סריפמש ?ל?קטרי? מלקגל הת סתמכהמת: 
עלעקט יק, עלעקט יי, עלעקט יה מצמ'
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 4.4.8OCR תיקוני

גר  גהפש מת זמ צמי לרפש בם וילים שגסן המתימת ש'תמצנת סו ת תומנמת לטקהט' ת בוס 
גטעמת להמתימת ממומת להמת סוקמ ית. לממבוס: גריפמש סוילס דרבא תמפיע גתמכהמת 

סריפמש בם סוילס ררבא. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה # לפני וילת סריפמש ס השמנס.

כתיב מלא וחסר4.4.9 

גר  גהפש מת זמ צמי לסכיב בם תמכהמת גסן וילמת סריפמש ומפיעמת גצתיג ולה המ רה . היון 
סריפמש של הפש מת זמ סמה @ לפני סוילס.

חפש בעמודים ראשונים בכל ספר0 .4.4 

גר  גהפש מת זמ צמי לוקמ הת סריפמש  ק געוממים ס השמנים של סהפ ים סושתתפים 
גריפמש )ומעיל געיק  לריפמשים גיגלימב פים המ צהלמ סעמהקים גתמלממת הפ ים מורג יסם(.
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היסטוריית החיפוש4.5 

סיהטמ יית סריפמש והפש ת בישס וסי ס לריפמשים קממוים.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסכיב הת סיהטמ יית סריפמש:

 . לרץ על צפתמ  
חיפושים אחרונים

 . רלמנית חיפושים 
אחרונים ומפיעס

לרץ להבי ת סרלמנית

ניתן לבלמל צלפי לוטס 
צמי לסכיב ריפמשים 

ישנים ימת 

	. לרץ על פ יט 
סריפמש ס כמי צמי 

לסכיב תמכהמת ריפמש 
 לממנטימת

טיפ: ניתן לנעמץ ריפמש והמים גסהטמ יית סריפמש 
ע"י לריכס על היון ס'נעץ' לכמ סריפמש. לריכס 

נמהפת על ס'נעץ' תגטל הת סנעיכס. פ יטים 
סוהמונים גהיון ס'נעץ' ומפיעים ג הש ס שיוס. 

!

טיפ: ניתן לבשת לסיהטמ יית סריפמש 
סולהס מ מ סתפריט ראשי.

!
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עיון ולימוד. 5
פ ק זס ופ ט הת ספעמלמת מסתסליצים סקשמ ים געימן גתמכהמת סריפמש, מצמלל:

סרגל הכלים 	

סרגל עמודים וציונים 	

שמירת רשימת ספרים 	

סימון ושמירת קטע 	

הוספת ושמירת לשוניות 	

פתיחת ספרים אחרונים שנפתחו 	

פתיחת ספר בחלון חדש 	

מראי מקומות 	

תפריט תצוגת ספר 	

יצירת קישור לספר 	
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סרגל הכלים .5 

ה בל סצלים והפש  לגכע פעמלמת שמנמת על סתכמבס סנמצרית מעל סהפ  סנמצרי שומפיע גהיזמ  תכמבת סהפ .

ה בל סצלים צמלל הת סצפתמ ים סגהים:

התאם לגובה – לרץ צמי לסתהים הת תכמבת סהפ  לבמגס סעוממ

התאם לרוחב – לרץ צמי לסתהים הת תכמבת סהפ  ל מרג סעוממ

מסך מלא – לרץ צמי לסכיב הת סהפ  גתכמבת והמ ולה

הגדל – לרץ צמי לסבמיל המ לסקטין הת תכמבס סהפ 

תוספות אישיות –  הס פרק 6.8: תוספות אישיות

הוספה למועדפים – לרץ צמי לסמהיף הת סהפ  סומכב לתיקיית סומעמפים.  הס פרק  . .6: תיקיית המועדפים

הדפסה – לרץ צמי לסמפיה עוממ הרמ המ ימת  וסהפ  סנמצרי

טקסט או תמונה מהספר –  הס פרק 5.4: סימון ושמירת קטע

צור קישור לספר –  הס פרק 0 .5: יצירת קישור לספר

מראי מקומות –  הס פרק 5.8: מראי מקומות

פרטי ספר – לרץ צמי לסכיב וימע ופמ ט על סהפ  סנמצרי

פתח ספר בחלון –  הס פרק 5.7: פתיחת ספר בחלון חדש

הסתר/הצג תוצאות חיפוש – לרץ צמי לסהי /לסכיב הת ססמבשס של תמכהמת סריפמש גהיזמ  תכמבת סהפ .
צפתמ  זס ומפיע גוהצי חיפוש בתוכן הספרים
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סרגל עמודים וציונים .5 

 סרגל העמודים והפש  לעגמ  לעוממ ס כמי גלריכת צפתמ .
לריכס על עוממ גה בל סעוממים וכיבס הת סעוממ גהיזמ  תכמבת סהפ .

 סרגל הציונים והפש  ל המת הת תמצן סהפ  מלעגמ  לוקמם ס כמי גלריכת צפתמ .
גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסמהיף כימן הישי רמש:

טיפ: ניתן לע ממ כימן הישי 
הר י שוי תמ על ימי  ירמף 

עם סעצג  על סכימן מלריכס 
על היון סעיפ מן.

!

גוהצי חיפוש 
בתוכן הספרים 

סעוממים סוהמונים 
סם עוממים סוצילים 

תמכהמת

גהפ ים שסכימנים 
שלסם סם על הפ י 

יהממ, צבמן תנ"מ, ש"ה, 
ושנס מצמ', לריכס על 
צפתמ  זס תפתר הת 

הפ  סיהממ עכומ 
געוממ סוכמין

 . לרץ על צפתמ  + 

 . רלמן סמהפת כימן 
רמש ומפיע

	. סקלמ הת סשם 
ס כמי לכימן

4. לרץ על צפתמ  
צור

סקלמ והפ  עוממ 
 כמי צמי לסכיבמ

היזמ  תמכהמת 
סריפמש ומפיע  ק 

גוהצי חיפוש 
בתוכן הספרים 

עוממים שנכפמ לושמ 
והפ  שנימת והמונים 

גושמלש. היומן זס 
ותגטל עם הבי ת 

סתמצנס
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שמירת רשימת ספרים	.5 

ניתן לשומ   שיות הפ ים ותממ סהפ ים סומפיעים גהיזמ  תכמבת סתמכהמת. הפש מת זמ קייות צהש  וגכעים חיפוש ספרים או מחברים מבם צהש  וגכעים חיפוש בתוכן הספרים.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לשומ   שיות הפ ים:

 . לרץ על תיגת 
סהיומן של סהפ ים 

ס כמיים

 . לרץ על צפתמ  
סשוי ס

4. סקלמ שם 
ל שיות הפ ים 

רמשס

5. לרץ על צפתמ  
שמור

	. רלמן סשוי ס 
ומפיע

צמי לסמהיף ל שיוס 
קייות, לרץ על 

ס שיוס ס כמיס מהז 
על צפתמ  הוסף 

לרשימה זו

לרץ צמי לסכיב 
הפש מימת גרי ס 

נמהפמת

לרץ לפתירת 
סתיקימת מלכפייס 

ג שיומת סשומ מת

לרץ צמי ליכמ  תיקייס 
רמשס על ונת 
לשומ  גתמצס 

 שיומת הפ ים שמנמת

https://www.otzar.org/


עימן מליוממ  ב הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס29.

סימון ושמירת קטע5.4 

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי להון מלשומ  קטע ותממ תמצן סהפ :

טיפ: ניתן לקגמע מ מ הגדרות 
תצוגה שהון סעצג  יסיס גוכג 

של גרי ת קטע גהמפן קגמע. 

!

 . הון געז ת 
סעצג  הת סקטע 

ס כמי

	. גרלמן שומפיע ומכבת גכמ 
שוהל סתומנס סנגר ת, מגכמ יוין 

ומכב סטקהט סנגר 

גהיזמ  סזס ניתן 
לסקלימ מלע ממ הת 
סטקהט לפי סכמ מ

לרץ צמי לסעתיק הת 
סקטע סוהמון 

צתומנס )להר  וצן 
ניתן לסמגיק הת 

סתומנס גצל קמגץ 
טקהט המ תומנס(

לרץ צמי לשומ  הת 
סקטע סוהמון 

צתומנס )צקמגץ גפני 
עכומ(

לרץ צמי לסבמיל המ 
לסקטין הת סצתג

לרץ צמי לסמביש הת 
סקטע סוהמון גהיזמ  

תכמבת סהפ 

לרץ צמי לסעתיק הת 
סטקהט סוהמון ללמר 

)להר  וצן ניתן 
לסמגיקמ גצל קמגץ 

טקהט(

 . לרץ על צפתמ  
טקסט או תמונה 

מהספר

לרץ צמי לסמפיה הת 
סקטע סוהמון המ 

לשומ  המתמ צקמגץ 
PDF
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הוספת ושמירת לשוניות5.5 

עגממס עם לשמנימת והפש ת פתירת והפ  הפ ים מעוממים גמ זונית, משוי ת הפ ים מעוממים לבישס וסי ס געתימ. 

ניתן ליכמ  לשמנית רמשס גהרמ וסהמפנים סגהים:

טיפ: צמי לשנמת הת המ  סלשמנימת, ניתן 
לב מ  הת סלשמנית ס כמיס געז ת סעצג . 
ניתן בם לסבמיל מלסקטין הת בממל סלשמנית 
על ימי ב י ת קכס סלשמנית געז ת סעצג .

!

 . לרץ על צפתמ  + 
מגר  הפ  ו שיות 
סהפ ים סהר מנים 

שנפתרמ, המ ו שיות 
סהפ ים

 . לרץ על סהפ  ס כמי 
ג שיות סהפ ים עם 

סלרכן סיוני של 
סעצג  מגר  גהפש מת 

פתח בטאב חדש

טיפ: ניתן לנעמץ הפ  פתמר על 
ימי לריכס על היון ס'נעץ' סומפיע 

ג ירמף על סלשמנית. לריכס 
נמהפת וגטלת הת ספעמלס.

!

טיפ: ניתן לבשת לסהטמ יס 
סולהס מ מ סתפריט ראשי.

!

גלריכס על לשמנית 
עם לרכן סעצג  סיוני 

נפתר תפ יט 
הפש מימת סוהפש  

לשנמת הת שם 
סלשמנית, לסזיזס, 

לשצפלס מצמ'

טיפ: צהש  פתמרמת ימת  
לשמנימת ושניתן לסכיב על 

סוהמ, לרץ על צפתמ  זס צמי 
לסכיב הת שה  סלשמנימת.

!
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פתיחת ספרים אחרונים שנפתחו5.6 

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסכיב הת  שיות סהפ ים סהר מנים שנפתרמ:

 . לרץ על סצפתמ  
גשמ ת סלשמנימת

 . לרץ על סהפ  
ס כמי ג שיוס

ניתן לבלמל צלפי וטס 
צמי לסכיב פ יטים 

ישנים ימת 
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פתיחת ספר בחלון חדש5.7 

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לפתמר הת סהפ  סנמצרי גרלמן רמש:

טיפ: הפש מת פתירת הפ  
גרלמן רמש הפש ית בם על ימי 

לריכס צפמלס על הפ  
ג שיות סהפ ים.לריכס 

צפמלס על תכמבת סעוממ עכומ 
תפתר הת סהפ  געוממ 

סנמצרי גרלמן רמש.

!

טיפ: ניתן לסכיב הפ  גוהמ 
 F11 ולה ע"י לריכס על וקש

גוקלמת. צמי לגרמ  הילמ 
ה בלים ימכבמ גוכג 'והמ ולה', 

ניתן לנממט לתפריט ראשי < 
הגדרות < הגדרות תצוגה.

!

 . סהפ  נפתר 
גרלמן נפ מ

 . לרץ על צפתמ  
פתח ספר בחלון

לרץ צמי לסמהיף הת 
סהפ  צלשמנית 

רמשס

לרץ צמי לעגמ  
לתכמבת והמ ולה

לרץ צמי להבמ  הת 
סרלמן

לרץ צמי לוזע  הת 
סרלמן

סרלמנמת סוומזע ים 
שומ ים גתרתית 

סוהמ
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מראי מקומות5.8 

סשיומש גו הי וקמומת והפש  בישס וסי ס להפ ים מעוממים הליסם קייומת ספנימת גהפ  סומכב. 

ישנם שני המבי ספנימת:

הפניה בצבע כחול ) ( – ספניס לעוממ והמים גהפ  והמים. לריכס על סספניס פמתרת רלמן רמש מגמ ומפיע סעוממ ס לממנטי. 	

הפניה בצבע חום ) ( – ספניס צללית להפ  והמים המ ספניס להפ  שהין גמ כימנים. לריכס על סספניס פמתרת רלמן רמש מגמ ומפיע סהפ  ס לממנטי. 	

הפש מת זמ פעילס 
הלה הם צן גמר  

סושתוש לגטלס על 
ימי לריכס על צפתמ  

מראי מקומות. 
לריכס נמהפת על 

סצפתמ  ופעילס הת 
סהפש מת גרז ס

   

צהש  למרכים על 
קישמ  להפ  שיש למ 

וסממ מת שמנמת המ 
רלקים שמנים, גרלמן 

שנפתר ניתן לגרמ  
היזמ וסממ ס המ היזס 

רלק לסכיב

לסהג  על סצפתמ ים 
שג הש סרלמן,  הס 

פרק 5.7: פתיחת 
ספר בחלון חדש

טיפ: ניתן לשנמת הת 
המפן סמפעת ו הי 

סוקמומת גהוכעמת 
הגדרות מראי מקומות.

!
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תפריט תצוגת ספר5.9 

לריכס גהיזמ  תכמבת סהפ  על וקש סעצג  סיוני פמתרת הת תפ יט סהפש מימת סגה:  

לרץ צמי לסמהיף סע ס הישית.  הס פרק  .6.8: הערות

לרץ צמי לסמהיף ופתר הישי.  הס פרק  .6.8: מפתחות

לרץ צמי לסמהיף סמבשס.  הס פרק 	.6.8: הדגשות

לרץ צמי לסמהיף כימן הישי.  הס פרק  .5: סרגל עמודים וציונים

לרץ צמי לפתמר הת סהפ  גרלמן רמש.  הס פרק 5.7: פתיחת ספר בחלון חדש

לרץ צמי לפתמר הת סהפ  תוימ געוממ סנמצרי

טיפ: ניתן לסתריל סמפהס 
געוממ ותקמם, לבלמל להרמ  

מלהיים הת ססמפהס געוממ 
ומקמם ימת  גהפ  )לושל 
לסתריל סמפהס געוממ 30 

מלהיים געוממ 10(. סעוממים 
יממפהמ צהמ ם גהפ .

!

טיפ: צהש  גמר ים 
גהפש מת פתח ספר תמיד 

בעמוד זה, נמהף גתפ יט פ יט 
סוהפש  לגטל  סבמ ס זמ.

!

לרץ צמי להון קטע.  הס פרק 5.4: סימון ושמירת קטע

לרץ צמי להון הת סעוממ סנמצרי צעוממ ס השמן לסמפהס

לרץ צמי להון הת סעוממ סנמצרי צעוממ סהר מן לסמפה

לרץ צמי לסמפיה הת צל סהפ 
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יצירת קישור לספר0 .5 

געז ת יכי ת קישמ  להפ  ניתן לסעתיק מלסמגיק הת סקישמ  גצל תמצנת ע יצת טקהט.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי ליכמ  קישמ  להפ :

טיפ: ניתן לסמגיק הת סקישמ  בם 
צסיפ -קישמ  גתממ והומ ממ מ גצמי 
להפש  לפתמר המתמ גלריכס ישי ס.

!

 . לרץ על צפתמ  
צור קישור לספר

 . ומפיעס סממעת 
הישמ  שסקישמ  

להפ  סמעתק ללמר 
סע יצס, מניתן 

לסמגיקמ גצל וקמם

	. על ונת לפתמר הת 
סקישמ , יש לסיצנה 

לתפריט ראשי < כלים 
< פתח ספר עם קישור 

מלסמגיק הת סקישמ  
גרלמנית שנפתרת
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פעולות מתקדמות. 6
פ ק זס ופ ט הת ספעמלמת סותקמומת שניתן לגכע גהמכ  סרצוס, מצמלל:

רשימות ספרים 	

חיפוש מתקדם לפרטי הספר 	

הסתרת ספרים 	

ייצוא תוצאות חיפוש 	

אנציקלופדיה תלמודית 	

צור ספר משלך 	

כפתורי גישה מהירה 	

תוספות אישיות 	

מיונים מותאמים אישית 	

שולחנות עבודה 	

גיבוי תוכן 	

תפריט ראשי 	
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רשימות ספרים .6 

 שיומת סהפ ים סשומ מת גוע צת צמללמת:

תיקימת מקגכי וע צת )1( 	

ספרי יסוד – והב  של סהפ ים סרשמגים מסשיומשיים גימת : תנ"מ, ושנס, ש"ה,  וג"ם, טמ  משמ"ע 	

מפרשים –  הס פרק  . .6: תיקיית מפרשים 	

נושאים –  הס פרק  .	: חיפוש לפי נושאים 	

מאגרים – והב י הפ ים שמנים, לממבוס: הפ יית רג"מ, הפ י 'עמז מסמ ', הפ י 'ומהמ ס ג קמק' מעממ. מצן והב ים  	
סוקגכים ירמ הפ ים שנצתגמ גתקמפת זון ממוס, צבמן: הפ י וק ה מרז"ל,  השמנים מקמומנים, הר מני זונינמ מצממוס

ספרי טקסט – והב  הפ ים סומקלמים צטקהט מניתנים לע יצס גצל תמצנס לע יצת טקהט. הפ ים הלס לה ומפיעים  	
גהמכ  גפמ וט של תומנמת עוממי סהפ 

תיקימת מקגכים הישיים )2( 	

כפתורי גישה מהירה –  הס פרק 6.7: כפתורי גישה מהירה 	

ספרים אישיים –  הס פרק 6.6: צור ספר משלך 	

מועדפים –  הס פרק  . .6: תיקיית המועדפים 	

ספרים אחרונים שנפתחו –  שיות סהפ ים סהר מנים שפתר סושתוש 	

ספרים מוסתרים – והב  סהפ ים המתם סבמי  סושתוש צהפ ים שלה יסימ ומכבים גוהב .  הס פרק 	.6: הסתרת  	
ספרים

לסכבת רלמן  שיומת 
סהפ ים לרץ על 

צפתמ  פתח תיקייה 
גתיגת חיפוש 

ספרים או מחברים

לרץ על סתיקייס 
ס כמיס מלרץ על 

צפתמ  פתח
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תיקיית מפרשים . .6 

 תיקיית סופ שים והפש ת בישס לפי משים מהפ ים סעמהקים גמף המ גסלצס והמייוים. המיוחד באפשרות זו, הוא כי כל ספר שברשימה - ייפתח אוטומטית במיקום המדויק בדף או בהלכה הנבחרים.
גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסכיב מלסשתוש גתיקיית סופ שים:

 . לסכבת רלמן 
 שיומת סהפ ים לרץ 

על צפתמ  פתח 
תיקייה גתיגת 

חיפוש ספרים או 
מחברים

 . לרץ על תיקיית 
מפרשים

	. לרץ על צפתמ  
פתח

6. גר  הת סהעיף המ 4. גר  נמשה
הת סעוממ ס כמי

7.  שיות סהפ ים גנמשה סנגר  תמפיע 5. גר  תת-נמשה
גהיזמ  תצוגת התוצאות מלריכס על הפ  
ג שיוס תפתר הת סהפ  גהמפן המטמוטי 

גויקמם סוממיק גמף המ גסלצס סנגר ים
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 תיקיית סומעמפים ו צזת הת צל סהפ ים שהמונמ צומעמפים על ימי סושתוש. תיקייס זמ והפש ת לשומ 
הפ ים לעימן והמר  ימת  המ ל צז והפ  הפ ים לכמ מ שיומש הישי הר .

גכע הת ספעמלמת סגהמת לסמהפת הפ  המ הפ ים לתיקיית סומעמפים:

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לפתמר הת תיקיית סומעמפים:    

תיקיית המועדפים . .6 

עגמ  עם סעצג  על 
סשמ ס ס כמיס מלרץ 

על היון הוסף 
למועדפים

הפ  שנמהף לתיקיית 
סומעמפים והמון 

גצמצג ולה

לסמהפת צוס הפ ים, 
הון הת סהפ ים 
ס כמיים ג שיות 
סהפ ים מלרץ על 
צפתמ  סומעמפים.

ניתן לגכע פעמלס זמ 
בם צמי לסהי  הפ ים 

ותיקיית סומעמפים

 . לרץ על צפתמ  
פתח תיקייה

	. לרץ על תיקיית 
מועדפים

 . רלמן פתח 
רשימת ספרים 

ומפיע

לרץ על היון סצמצג 
צמי לסהי  הת סהפ  

ותיקיית סומעמפים
טיפ: ניתן לסמהיף המ לסהי  
הפ  ותיקיית סומעמפים בם 

על ימי לריכס על צפתמ  
סצמצג גסרגל הכלים.

4. לרץ על צפתמ  !
פתח 
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חיפוש מתקדם לפרטי הספר .6 

ריפמש ותקמם לפ טי הפ  הפש י גוהצי חיפוש ספרים או מחברים.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לרפש הפ ים לפי פ טים מק יט ימנים ותקמוים:

 . לרץ על צפתמ  
סהפש מימת גתיגת 

סריפמש

 . רלמן סריפמש 
סותקמם נפתר

	. סקלמ הת פ טי 
סהפ  גהרמ המ ימת  

וסשממת סומפיעים

4. לרץ על צפתמ  
חפש. סוע צת 

וגכעת ריפמש מוכיבס 
הת סתמכהמת 

ג שיות סהפ ים
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הסתרת ספרים	.6 
 סהת ת הפ ים והפש ת לושתוש לגרמ  הפ ים שהינמ ועמניין שימפיעמ ג שיות סהפ ים. הפש מת זמ קייות צהש 

וגכעים חיפוש ספרים או מחברים מבם צהש  וגכעים חיפוש בתוכן הספרים. גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסהתי  הפ :

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסהתי  והפ  הפ ים גמ זונית:

שים לב: צמי לסשתוש גצלי סהת ת 
סהפ ים, יש לספעילמ על ימי ניממט לתפריט 

ראשי < כלים < ספרים מוסתרים

לרץ צמי לסכיב בם הת 
סהפ ים סומהת ים 

ג שיות סהפ ים

 . לרץ על ס שמוס 
ס כמיס עם לרכן 

סעצג  סיוני

 . לרץ על הסתר 
ספר זה

 . הון הת סהפ ים 
ס כמיים

והפ  סהפ ים 
סומהת ים ג שיות 

סהפ ים סנמצרית

 . לרץ על צפתמ  
סהפש מימת

	. לרץ על הסתר 
ספרים מסומנים

לרץ צמי לסהתי  הת 
סהפ ים סומהת ים 

ג שיות סהפ ים
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ייצוא תוצאות חיפוש6.4 
צהש  והונים הפ ים והמיוים המ הת צל סהפ ים סומפיעים ג שיוס, ניתן לייכה הת תמכהמת סריפמש צקמגץ PDF המ קמגץ Excel. הפש מת זמ 

קייות צהש  וגכעים חיפוש ספרים או מחברים מבם צהש  וגכעים חיפוש בתוכן הספרים. גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לייכה הת 
תמכהמת סריפמש:

 . הון הת סהפ ים 
ס כמיים

	. לרץ על יצוא 
ספרים מסומנים 

מגר  גהפש מת 
ס כמיס

 . לרץ על צפתמ  
סהפש מימת

 . הון הת סהפ ים 
ס כמיים

טיפ: לרץ צמי להון הת צל סהפ ים 
ג שיוס, המ צמי לסהי  הת סהיומן 

מלגרמ  גהפש מת ס כמיס.

!

גריפמש גתמצן סהפ ים:גריפמש הפ ים המ ורג ים:
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אנציקלופדיה תלמודית6.5 

ריפמש ע צים גהנכיקלמפמיס סתלוממית יצמל לסיעשמת על ימי ריפמש ע צים המ על ימי ריפמש טקהט. גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לפתמר הת 
צלי סהנכיקלמפמיס סתלוממית: 

 . פתר הת סתפריט 
ראשי

 . לרץ על 
אנציקלופדיה 

תלמודית

ריפמש סע מ גשמס 
חיפוש חופשי בתוך 

האנציקלופדיה וכיב 
תמכהמת ותממ ע צים 

שמנים גהנכיקלמפמיס 
גהזמ  תצוגת 

התוצאות

	. רלמן סריפמש 
גהנכיקלמפמיס 

סתלוממית נפתר

ריפמש ע מ גשמס 
חיפוש ערכים 

באנציקלופדיה וכיב 
הת סע מ ס לממנטי 

ג שיות סע צים

טיפ:  שיות סע צים 
וכטוכות עם צל המת 

שומקלמת.

!

לרץ צמי לסכיב הת 
תמכהמת סריפמש
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צור ספר משלך6.6 
צלי זס והפש  לושתוש ליכמ  הפ  על ימי ליקמט מפים והפ ים שמנים גהמכ , המ והפ ים 
שסושתוש ועלס צקגכי תומנס המ PDF. צמי לסמהיף עוממים והפ ים סוכמיים גהמכ , יש 

לפתמר הת סהפ  גתמצנס מהז ללרמץ על הרמ וצפתמ י ססמהפס גרלמן ע יצת סהפ .

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לפתמר הת צלי יכי ת הפ  הישי:

רלמן ע יצת הפ  צמלל הת סהפש מימת סגהמת:
שים לב: הפ  הישי 
.PDF-לה ניתן ליכה צ

 . נממט לתפ יט כלים 
וסתפריט ראשי

 . לרץ על צור ספר 
משלך

טיפ:  שיות סע צים 
וכטוכות עם צל המת 

שומקלמת

!

	. רלמן ע יצת הפ  
נפתר

לרץ ליכי ת הפ  
רמש

לע יצת הפ  ו שיות 
סהפ ים סהר מנים, 
עגמ  עם סעצג  על 

סהפ  ס כמי מלרץ על 
צפתמ  עריכה

לרץ לע יצת הפ  
קיים

גר  גהרת הפש מימת 
סמהפת עוממ להפ  

מלרץ על צפתמ  הוסף 
עמוד צמי להש  הת 

סמהפת סעוממ

לרץ לשוי ת 
סשינמיים

לרץ לסכבת תפ יט 
סהפש מימת

שים לב: לה ניתן 
.PDF לסמהיף קמגץ
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כפתורי גישה מהירה6.7 

צפתמ י בישס וסי ס והפש ים לשומ  הפ ים גתיקימת לפי נמשהים שסושתוש ובמי . תיקימת הלס ומפיעמת צצפתמ ים לכמ צפתמ י הפ י סיהממ מניתן לבשת הליסן גלריכת צפתמ  וצל והמ גתמצנס.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי ליכמ  צפתמ  בישס וסי ס רמש:

 . להוספת מספר 
ספרים לכפתור 

גישה מהירה: הון 
הת סהפ ים ס כמיים 

ג שיוס, לרץ על 
צפתמ  סהפש מימת 

מגר  הוסף ספרים 
מסומנים לכפתור 

גישה מהירה
6. תיקימת בישס 

וסי ס ומפיעמת 
צצפתמ ים לכמ 

צפתמ י הפ י סיהממ

 . להוספת ספר 
אחד לכפתורי גישה 

מהירה: לרץ עם 
לרכן סעצג  סיוני על 
סהפ  ס כמי מלרץ על 
הוסף לכפתור מהיר

 . לרץ על צפתמ  
צור חדש

	. סקלמ שם 
לצפתמ  וסי  רמש

4. לרץ על צפתמ  
צור

5. לרץ על סצפתמ  
ס כמי הלימ יתממהף 

סהפ  סנגר 

טיפ: ניתן לע ממ הת 
סצפתמ ים מ מ 'היי  סהמכ '.

!
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תוספות אישיות6.8 

פ ק זס ותה  הת ספעמלמת סקשמ מת גיכי ת תמהפמת הישימת להפ , מצמלל:

הערות 	

מפתחות 	

הדגשות 	

קישורים פנימיים 	

טיפ: ניתן לסביע לצלי תמהפמת הישימת על ימי 
לריכס על צפתמ  תוספות אישיות גסרגל 
הכלים מבם על ימי פתירת תפריט ראשי < 

כלים < תוספות אישיות. גמ מ זמ ניתן ל המת 
הת סתמהפמת סהישימת שסמהיף סושתוש לצל 

הפ י סהמכ .

!
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הערות .6.8 

ססע מת סהישימת סנמהפמת להפ  נשו מת מניתנמת לע יצס. גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסמהיף סע ס הישית:

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

4. לרץ עם הון 
ססע ס גוקמם ס כמי 

גטקהט

5. סקלמ הת ססע ס  
גרלמן שנפתר

6. לרץ על צפתמ  
שמור

7. ססע ס נמהפת 
ל שיות ססע מת

לע יצת ססע ס המ 
לוריקתס, עגמ  עם 

סעצג  צמי לסכיב הת 
צפתמ  סע יצס 

מצפתמ  סוריקס
 . לרץ על לשמנית 

הערות

סע ס שנשו ס 
ומפיעס צהייקמן על 

סטקהט עכומ. עגמ  
עם סעצג  צמי ל המת 

הת תמצן ססע ס 

טיפ: להר  שוי ת סע ס 
ניתן לשנמת הת ויקמוס גהפ  

על ימי ב י תס געז ת סעצג .

!

טיפ: גוימס מצג  יש סע מת 
יש ללרמץ על צפתמ  זס על 

ונת לסמהיף סע ס.

!
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מפתחות .6.8 

גתמצנס קייוים שני והב י ופתרמת:

והב  ופתרמת סומבמ  ו הש גוע צת מנוכה גתפריט ראשי < כלים < מפתחות. והב  זס וציל נמשהים שמנים שיש הליסם סתיירהמת גהפ ים שגהמכ . 	

והב  ופתרמת הישיים שימכ  סושתוש מנוכה גתפריט ראשי < תוספות אישיות < מפתחות.  	

גכע הת ספעמלמת סגהמת לסמהפת ופתרמת הישיים:

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

4. לרץ עם הון 
סופתר גוקמם ס כמי 

גטקהט

5. גרלמן שומפיע 
סקלמ שם לע מ 
ס כמי מהת סתמצן 

גקכ ס

6. לרץ על צפתמ  
שמור

7. סופתר נמהף 
ל שיות סופתרמת

לע יצת סופתר המ 
לוריקתמ, עגמ  עם 

סעצג  צמי לסכיב הת 
צפתמ  סע יצס 

מצפתמ  סוריקס

 . לרץ על לשמנית 
מפתחות

סופתר שנשו  
ומפיע צהייקמן על 

סטקהט עכומ. עגמ  
עם סעצג  צמי ל המת 

הת תמצן סופתר 

טיפ: להר  שוי ת ופתר 
ניתן לשנמת הת ויקמומ גהפ  

על ימי ב י תמ געז ת סעצג .

!

טיפ: גוימס מצג  קייוים 
ופתרמת יש ללרמץ על צפתמ  

זס על ונת לסמהיף ופתר.

!
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הדגשות	.6.8 

יכי ת סבמשמת והפש ת להון קטעים ותממ סהפ . ססמבשמת ישו מ מימכבמ בם להר  הבי ת סהפ  מפתירתמ ורמש. גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי ליכמ  סמבשס:

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

4. הון געז ת הון 
סעצג  הת סטקהט 

ס כמי

 . לרץ על לשמנית 
הדגשות

5. ססמבשס נמהפת 
ל שיות ססמבשמת

לוריקת ססמבשס 
עגמ  עם סעצג  מלרץ 

על צפתמ  סוריקס

ססמבשס שנמכ ס 
ומפיעס על סטקהט 
עכומ גהיזמ  תכמבת 

סהפ 

טיפ: גוימס מצג  יש 
סמבשמת יש ללרמץ על 

צפתמ  זס על ונת ליכמ  
סמבשס נמהפת

!
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קישורים פנימיים6.8.4 

הפש מת זמ והפש ת לושתוש ליכמ  קישמ ים גין הפ ים שמנים גהמכ . גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי ליכמ  קישמ  פניוי:

0 . סקישמ  נמהף 
ל שיות סקישמ ים

לע יצת סקישמ  המ 
לוריקתמ, עגמ  עם 

סעצג  צמי לסכיב הת 
צפתמ י סע יצס 

מסוריקס

סקישמ  שנמכ  ומפיע 
גשני סעוממים 

סוקמש ים

לרץ לריכס צפמלס 
צמי לפתמר הת סהפ  

סוקמש  גרלמן רמש

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

5. סקלמ תיהמ  
לקישמ 

6. וכה הת סהפ  
שג כמנמ לקש  

8. סקלמ תיהמ  
לקישמ 

9. לרץ על צפתמ  
שמור

 . לרץ על לשמנית 
קישורים פנימיים

7. לרץ עם הון 
סקישמ  געוממ ס כמי

4. לרץ עם הון 
סקישמ  גויקמם 

ס כמי געוממ
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מיונים מותאמים אישית6.9 

יכי ת וימנים ומתהוים הישית והפש ת לושתוש לקגמע הת המ  סכבת סהפ ים להר  ריפמש והמים, המ לקגמע המ  והמים צג י ת ורמל.
גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לפתמר הת צלי וימנים ומתהוים הישית מליכמ  קטבמ יית וימן רמשס: 

 . נממט לתפ יט 
כלים וסתפריט 

ראשי

 . לרץ על מיונים 
מותאמים אישית 

6. לרץ על צפתמ  
סוימן שנגר  צג י ת שמור

ורמל ימפיע  השמן 
ג שיות הפש מימת 

סוימן ) הס פרק 
 .	.4: מיון וסינון 

התוצאות(

	. רלמן מיונים 
מותאמים אישית 

ומפיע

לרץ צמי לויין הת 
 שיות סהפ ים 

סנמצרית לפי סוימן 
שסמבמ 

5. ב מ  הת סע צים 
צמי להמ  הת 

קטבמ יית סוימן 
שנגר ס לפי סהמ  

ס כמי

4. לסבמ ת קטבמ יית 
וימן רמשס, סקלמ שם 
מלרץ על צפתמ  הוסף
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שולחנות עבודה0 .6 

צלי שלחנות העבודה והפש  לושתוש להבמ  הת סתמצנס מלפמתרס גפעם הר ת גהמתמ סוכג גמ סייתס גשעת סשוי ס. צל סהפ ים, סן 
הפ ים שסימ פתמרים גלשמנימת מסן הפ ים שסימ פתמרים גרלמנמת נפ מים, יישה מ פתמרים צפי שסימ גשעת סשוי ס. 

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לפתמר הת צלי שמלרנמת סעגממס:

 . נממט לתפ יט 
כלים וסתפריט 

ראשי

 . לרץ על שולחן 
עבודה

לרץ צמי ליכמ  שמלרן 
עגממס רמש סצמלל 

הת סהפ ים ספתמרים 
צעת גלשמנימת המ 

גרלמנמת נפ מים

לרץ צמי לגרמ  שמלרן 
עגממס קגמע שימפיע 

צג י ת ורמל גשעת 
פתירת סתמצנס

לרץ צמי לפתמר 
שמלרן עגממס ותממ 

שמלרנמת סעגממס 
סשומ ים

לרץ צמי לשומ  
גהמפן קגמע הת 

שמלרן סעגממס סקיים 
גשעת הבי ת סתמצנס. 

גהמפן זס, תיפתר 
סתמצנס תוימ גוכג 

שסייתס קממם 
הבי תס סהר מנס. 
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גיבוי תוכן  .6 

ביגמי גתמצנס והפש  לשומ  הת צל סתמצן סהישי שנמכ  על ימי סושתוש )צומ והב ים, שינמי שם הפ , ופתרמת, כימנים מצמ'(. ביגמי ימוי 
המטמוטי סמה סהפש מת לשוי ת סתמצן סועממצן גימת  גצל ימם גהמפן המטמוטי.

גכע הת ספעמלמת סגהמת צמי לסבמי  ביגמי ימוי המטמוטי:

 . נממט לתפ יט 
הגדרות וסתפריט 

ראשי

 . לרץ על גיבוי 
יומי אוטומטי

ג י ת סורמל סיה 
שסביגמי נשו  גצמנן 

של המכ  סרצוס

לרץ צמי לבגמת הת 
סתמצן גהמפן ימני צעת

	. לרץ צמי לספעיל 
ביגמי ימוי המטמוטי

לרץ צמי לגרמ  ויקמם 
רלמפי על סורשג 

לשוי ת סביגמי 

לרץ צמי לשרז  הת 
סתמצן וסביגמי סהר מן 

שסתגכע
פ טי סביגמי סהר מן 

שסתגכע
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תפריט ראשי  .6 

סתפ יט ס השי ומפיע גלריכס על צפתמ  סתפ יט )1( ג הש סוהמ, מצמלל הפש מימת מסבמ מת שמנמת.

 

 הס פרק  .  .6: הגדרות

לרץ צמי לנממט לדף הבית

 הס פ ק פרק  .  .6: כלים

צלי סוהפש  סעלהת קגכי PDF מכפייס גקגכים שסמעלמ

לרץ צמי לקגל בישס לסמ צס וקממנת מלעמצמן ס ישימן

לרץ לסכבת פ טי סתקש מת עם המכ  סרצוס

לרץ צמי לנממט להת  סגית של המכ  סרצוס

לרץ צמי ל ענן הת  שיות סהפ ים )געיק  להר  יגמה הפ ים המ עמצמן סתמצנס(

לרץ צמי לפתמר 
הת רלמן  שיומת 

סהפ ים.  הס 
פרק  .6: רשימות 

ספרים

צלי סוכיב הת 
סיהטמ יית סריפמש 

של סושתוש 
גהמ  צ מנמלמבי ימ מ. 

ספ יטים והממבים 
ל-3 קטבמ ימת: 

י מק- חיפוש בתוכן 
הספרים, צרמל- 

חיפוש ספרים או 
מחברים, כסמג- 

ריפמשים והמננים 
)והב ים/נמשהים(

 הס פרק 6.5: 
אנציקלופדיה 

תלמודית

 הס פרק 6.8: 
תוספות אישיות

לרץ צמי לפתמר בישס לתויצס ו רמק גוק ס סכמ מ, המ צמי לשלמר קגכי תיעממ שביהמת )error log( לגקשת הנשי סתויצס טיפ: מ מ תפ ית ססיהטמ יס ניתן 
בם לורמק הת סיהטמ ית סריפמשים.

!
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הגדרות .  .6 

תפ יט ססבמ מת צמלל הת סהפש מימת סגהמת:

לרץ צמי לשנמת הת שפת סתכמבס של סתמצנס להנבלית

 הס פרק  . .  .6: הגדרות תצוגה 

 הס פרק  . .  .6: הגדרות מראי מקומות

 הס פרק   .6: גיבוי תוכן

לרץ צמי לשרז  הת סבמ מת ג י ת סורמל
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הגדרות תצוגה . .  .6 

תפ יט סבמ מת סתכמבס צמלל הת סהפש מימת סגהמת:

גר  כגע צמי לשנמת 
הת כגעי סתמצנס

גר  כגע צמי לשנמת 
הת כגעי סתמצנס

גר  הת במגס 
סבזי ים. לסהג  
על תכמבת בזי ים 

 הס פרק 	.7: 
אפשרויות מיון 

וסינון

גר  הת סהמפן גמ 
ימכב סהפ  גוהמ 

ולה

גר  סהם הון 
סעצג  ישוש להיומן 

מגרי ת קטעים 
צג י ת ורמל המ 

שישוש צהון עצג  
 ביל

גר  הת בממל 
סטקהט ג שיות 

סהפ ים

גר  הת המפן סכבת 
סלשמנימת

https://www.otzar.org/


פעמלמת ותקמומת  ב הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס57.

הגדרות מראי מקומות . .  .6 

תפ יט סבמ מת ו הי וקמומת צמלל הת סהפש מימת סגהמת:

גר  סהם לסכיב 
ו הי וקמומת גהמפן 

קגמע המ לה

לרץ צמי שגזון 
 ירמף עם סעצג  על 
ו הי וקמומת תמפיע 

רלמנית עם קישמ  
לוקמ 

סבמ  הת סהמפן גמ 
ימכבמ ו הי וקמומת 

גוכג ומשגת

גר  סהם ימכבמ 
ו הי וקמומת  ק 

והפ י סיהממ המ וצל 
סהפ ים גהמכ 
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כלים .  .6 

תפ יט סצלים צמלל הת סהפ שמימת סגהמת:

צלי לריפמש ע צים )צפי שסמבמ מ על ימי וע צת המכ  סרצוס( וצל הפ י סוהב  )לצלי ופתרמת הישיים שומבמ ים על ימי סושתוש,  הס פרק  .6.8: מפתחות(

 הס פרק 6.6: צור ספר משלך

צלי סוהפש  לכוכם הת סריפמש גהמכ  למאגר זמני )שותגטל צהש  המב ים הת סתמצנס( המ למאגר פעיל )שסמפמ לג י ת סורמל עמ לגיטמלמ(

צלי סוהפש  לקגמע סהם לסכיב ג שיוס הפ ים שסושתוש גר  לסהתי 

 הס פרק 6.9: מיונים מותאמים אישית

 הס פרק 0 .6: שולחנות עבודה

לרץ צמי לשנמת הת סבמ מת סביגמי.  הס פרק   .6: גיבוי תוכן

לרץ צמי ל המת הת  שיות קיכמ י סוקלמת

לרץ צמי לסמגיק קישמ  להפ  על ונת לפתמר המתמ.  הס פרק 0 .5: יצירת קישור לספר

לרץ צמי לסכיב וקלמת מי טמהלית על סוהמ שגס ניתן לסקלימ הת סטקהט ס כמי

לרץ צמי לשנמת הת שם סהפ  המ סורג . סוימע נשו  על בגי סורשג מימפיע  ק גורשג גמ גמכעמ סשינמיים

לרץ צמי לייגה נתמנים הישיים שנשו מ גבי הס קממות של 'המכ  סרצוס' שסייתס ג שמת סושתוש.  הס פרק  . : יבוא נתונים מגירסאות קודמות
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מפרשי האוצר. 7
פ ק זס עמהק גתמצנת ופ שי סהמכ  מצמלל:

פתיחת מפרשי האוצר 	

סביבת העבודה 	

אפשרויות מיון וסינון 	

כפתורים ברשימת המפרשים 	
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פתיחת מפרשי האוצר .7 

תמצנת 'ופ שי סהמכ ' והפש ת בישס לצל והצתמת סש"ה. פתירת 'ופ שי סהמכ ' ומף סגית ותגכעת גהרמ ון סהמפנים סגהים:

לרץ על סוהצת 
ס כמיס צמי לפתמר 

הת סמף ס השמן של 
סוהצת  גרלמן רמש

לרץ צמי לפתמר הת 
ופ שי סהמכ  גמף 

סימוי

לרץ על צפתמ  
מפרשי האוצר מגר  

הת סוהצת ס כמיס

טיפ: ניתן לבלמל מלסכיב 
והצתמת נמהפמת.

!

שים לב: ושתוש שהין ג שמתמ  שימן 
לופ שי סהמכ  ימצל לכפמת געוממ ס השמן 
של צל והצת. צהש  יעגמ  למפים הר ים, 

תמפיע ססממעס סגהס:
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פתיחת מפרשי האוצר מתוך התוכנה . .7 

פתירת 'ופ שי סהמכ ' ותממ סתמצנס ותגכעת גהמפן סגה:

לרץ על צפתמ  זס 
ותממ הרת ווהצתמת 
סש"ה צמי לפתמר הת 

ופ שי סהמכ 
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סביבת העבודה .7 

הגיגת סעגממס ומפיעס הר י שגמר ים עוממ בו ה לתכמבס. הגיגת סעגממס צמללת הת סו ציגים סגהים:

 שיות סופ שים 
שעמהקים גקטע 

סנגר 

ב מ  הת סקמ סופ ימ 
צמי לס ריג המ 

לכוכם הת  שיות 
סופ שים מהת סמף 

סומכב

היזמ  אפשרויות 
מיון וסינון  שיות 

סופ שים

ה בל ניממט לוהצתמת 
ממפים נמהפים

לריכס על צפתמ  זס 
תהתי  הת  שיות 

סופ שים מתכיב הת 
 שיות סהפ ים 

ס בילס

לריכס על צפתמ  זס 
תהבמ  הת ופ שי 

סהמכ 

סקטע סנגר  והמון 
גכגע מ שיות 

סופ שים של סקטע 
ומפיעס גהיזמ  

 שיות סופ שים

היזמ  תכמבת מף 
סבו ה

שים לב: הפ  
סשיימ לרגילס 

שהינס ג שמתמ 
ימכב צמ.

'והמ ת סש"ה' מ'עין 
ושפט' וצילים 

קישמ ים פעילים. 
צהש  עמג ים עם 

סעצג  על קישמ , סמה 
והמון גכסמג. לריכס 
על קישמ  תפתר הת 

סעוממ סוקמש  גרלמן 
נפ מ.
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אפשרויות מיון וסינון	.7 

מיון רשימת המפרשים .	.7 

סצפתמ ים גהיזמ  וימן  שיות סופ שים צמללים הת סהפש מימת סגהמת:

טיפ: ג י ת סורמל סיה תכמבת בזי ים. צל בזי  וכיב הת 
סקטע סהפכיפי גמ מן סופ ש על סקטע סנגר  גמף סבו ה.

תכמבת הפ  וכיבס ג שיות סופ שים הת סעוממים סשלוים 
גסם ומפיע קטע סופ ש.

!

לרץ צמי לויין הת 
ס שיוס לפי 

הפש מימת שמנמת

לרץ צמי לעגמ  
ותכמבת טמ ים 

לתכמבת  שת

לרץ צמי לעגמ  
ותכמבת עוממים 

לתכמבת קטעים

לרץ צמי לעגמ  לתכמבס 
וומזע ת )גס ומפיע 

שם סהפ  משם סורג  
גלגמ ללה סכבת סתמצן 

ותממ סהפ (

טיפ: צהש  סתכמבס וומזע ת, 
צפתמ  זס ימפיע צמ:           מלריכס 

עלימ תרזי  הת ס שיוס לתכמבס 
ס בילס עם קטעי סתמצן.

!
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סינון רשימת המפרשים .	.7 

ניתן להנן הת  שיות סופ שים על ונת לסכיב תמכהמת  לממנטימת ימת . היזמ  הינמן  שיות סופ שים צמלל הת סהפש מימת סגהמת:

ג י ת סורמל סיה סכבת קטעי ופ שים וצל סקטבמ ימת. צהש  סלמומ ועמניין  ק גהרת ון סקטבמ ימת המ גוהפ  קטבמ ימת והמיומת, ניתן 
לסבמי  הת סקטבמ ימת סוגמקשמת מסשה  לה ימפיעמ ג שיות סופ שים. הינמן זס יעיל גוימרמ גוקמומת שגסם קייוים קטעי ופ שים  גים, 

מסלמומ ועמניין לסתוקמ  ק גרלק וסם.

קטבמ ימת סהינמן סן:

מוקיפס, המ ופן סלצתי צללי, גממוס  	 )לפי סבמ תמ גהוממ( הלה עמהק גהמביס גכמ ס  רגס  'פי מש'  שיעור – ופ ש שהינמ 
להבנמן סשיעמ ים סוקמגלים געמלם סישיגמת. היממב זס צמלל בם 'וע צס' המ ליגמן עניין שגה גה מצס מרמ ב וגיהמ  נקממתי על 

סהמביס. סשיעמ ים ומכבים עם צמת ת סשיעמ , צפי שומפיעס הכל ורג  סהפ .

שעמהקים  	 הבממת  פי משי  )לסמכיה  סבו ה  מג י  גפשט  שהינם  הממ  המ  מ מש  מג י  וז,  זס  קטע  על  שסגיה  ופ ש   – דרוש 
גפי משס ספשטני של סהבמס. והיגס זמ גענייני הבמתמת שגש"ה עשמי סלמומ לוכמה פרמת תמכהמת של 'מ מש' וצפי שכיפס; 

הלמ ימפיעמ גתממ קטבמ יית 'פי מש'(.

מצממוס.  	 סגס ס  סבו',  מג י  על  קמשיה  קמשיה,  על  תי מץ  מופ שיס,  סבו ה  מג י  של  ישי   גגיהמ   סעמהק  ופ ש   – פירוש 
קטבמ יס זמ סיה סו צזית וגין סקטבמ ימת, מגהמפן  ביל  מג קטעי סופ שים יהממבמ צ'פי מש'.

ציון – ופ ש שהינמ ופ ש הת מג י סבפ"ת, מבם לה וכטט ווקמ מת הר ים, הלה  ק ו הס-וקמם לעימן גוקמם הר . הפש מת  	
זמ שיומשית גוימרמ גגרי ס שלילית - לוי שהינמ ועמניין גקטעי כימנים, יצמל סמה לסר יב המתם ותממ ס שיוס סולהס.

הגהה – ופ ש שהינמ עמהק גפי מש מג י סבו ה מופ שיס הלה גסבסת סנמהר. 	

איזור סינון לפי סדר 
הדורות – לרץ על 

תקמפס צמי לסכיב הת 
סופ שים ס לממנטיים 

לס גלגמ

סקלמ שם הפ  המ 
שם ופ ש גתיגת 
סריפמש צמי לסכיב 
תמכהמת  לממנטימת

לרץ צמי להנן הת 
 שיות סופ שים 

לפי קטבמ ימת שמנמת

טיפ: ותרת לשם סתקמפס 
ומפיע והפ  סהפ ים 
ג שיוס סשייצים לס.

!

לרץ צמי להבמ  הת 
ופ שי סהמכ 

לרץ צמי לסכיב המ 
לסהתי  הת 

הפש מימת סהינמן
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כפתורים ברשימת המפרשים7.4 

סצפתמ ים ג שיות סופ שים צמללים הת סהפש מימת סגהמת:

לרץ צמי לסעתיק הת 
סקטע )המתמ ניתן 

לסמגיק גצל תמצנת 
ע יצת טקהט(

לרץ צמי לסכיב הת 
סעוממ צמלמ גהיזמ  
 שיות סופ שים

לרץ צמי לוזע  הת סקטע 
סנמצרי

לרץ צמי לסכיב הת 
שע  סהפ  גמ ומפיע 

וימע על סהפ 

עגמ  עם סעצג  על 
סקטע ס כמי צמי 

לסכיב הת סצפתמ ים

טיפ: לריכס צפמלס על קטע 
פמתרת רלמן עם סהפ  וונמ 

סמה נלקר מסקטע סנגר  
ומגס . לריכס על סצפתמ  זס 

גה בל, תעגי  הת סהפ  
לוכג תכמבס  בילס.

!
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