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התקנת התוכנה

שימו לב: בשלב זה רכישת התוכנה והתקנתה מתאפשרות רק ללקוחות 'אוצר החכמה'. 
משתמשים שאינם לקוחות 'אוצר החכמה' מוזמנים להשתמש בגירסה המקוונת, המוצעת 

לכולם.

התקנה

1. ראשית, חברו למחשב את הדיסק של 'אוצר החכמה' )אם 'אוצר החכמה' מותקן במלואו על 
 המחשב יש לחבר את ה'און-קי'(.

]usb כדי למנוע בעיות בחיבור הדיסק למחשב, מומלץ לא להתקין את התוכנה עם מפצל[

 ZIP תוריד קובץ  http://mefo.otzar.org /מפרשי האוצר .zip ,2. לחיצה על הקישור הבא
.ZIPקובץ מכווץ( עם קבצי ההתקנה. לאחר ההורדה יש לחלץ את קבצי ההתקנה מתיקית ה(

3. פתחו את הקובץ 'install' שחולץ מתיקית הZIP. לאחר הלחיצה תפתח חלונית, בה עליכם 
לבחור ב'התקנת הגירסה המלאה'.

4. השלימו את הליך התשלום. במידה שהתשלום התקבל דרך המשרד, ההתקנה תתחיל 
בצורה אוטומטית ללא דרישת תשלום.

5. לאחר סיום הליך הרכישה, עליכם ללחוץ על הכפתור 'התחל התקנה' והתקנת התוכנה 
תתחיל.

6. אורכו של הליך ההתקנה כ15 דקות. כשההתקנה תסתיים יופיע הסמל של 'מפרשי האוצר' 
בשולחן העבודה.
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פתיחת התוכנה וניווט לדף הגמרא הרצוי

פתיחת התוכנה

 לחצו )לחיצה כפולה( על סמל התוכנה המופיע בשולחן העבודה, ו'מפרשי האוצר' יפתח
ב'דף הבית'.

דף הבית

במסך הפתיחה מופיע סט של תלמוד בבלי וירטואלי המכיל את כל מסכתות הש"ס. 
)המסכתות שטרם זמינות לשימוש מופיעות בגוון שונה מעט ועל 'כריכתן' נכתב "בקרוב!"(.

ניווט אל דף הגמרא

1. בחרו במסכת הרצויה.

2. לאחר מכן בחרו בטבלה שנפרסה בתחתית העמוד את הדף והעמוד הרצויים.

אפשרות נוספת לניווט קיימת בחלקו השמאלי העליון של הדף, שם ניתן לבחור את המסכת, 
הדף והעמוד הרצויים ולאחר מכן ללחוץ 'פתח'.

2. בחירה בעמוד הנלמד 1. בחירת המסכת
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העמוד הראשי

1. עמוד הגמרא האינטראקטיבי.

2. איזור התוצאות: הצגת כל המפרשים שעוסקים בקטע הנבחר. 

3. סרגל הניווט המהיר: המאפשר לנווט לכל דף ועמוד בכל מסכת שתבחרו, וכן להתקדם 
בקלות לעמודים הסמוכים.

4. אפשרויות חיפוש וסינון של מפרשי הקטע הנבחר.

5. כלי מיון ואפשרויות תצוגה.

6. טאבים: 

 < טאב עמוד הגמרא: מכיל את התוכן העיקרי של תוכנת 'מפרשי האוצר' - עמוד הגמרא
ולִצדו מימין איזור המפרשים.

< טאב ספריות מפרשים: מכיל אפשרויות מגוונות לשמירת מפרשים והכנת דפי מראי-
מקום לשיעורים ולהרצאות, עם כלים נוחים לעיצוב ולהדפסה. אפשרות זו נמצאת עדיין

בפיתוח ואינה זמינה כרגע.

עמוד הגמרא האינטראקטיבי

בחירת הקטע הרצוי

בעת 'ריחוף' עם העכבר על קטע גמרא, רש"י או תוספות, הקטע יודגש על ידי רקע אפור. 

לאחר הלחיצה על הקטע הרצוי, צבע הרקע שלו יהפוך לחום בהיר, ובאזור התוצאות מימין 
יוצגו כל המפרשים שעסקו בקטע זה.

בחירה מרובה: אפשרות בשלבי פיתוח שתהיה זמינה בקרוב, ותתן ללומד לבחור בכמה 
קטעים שונים, כדי להציג ברציפות את דברי המפרשים על כל הקטעים יחד.

    .1   

    .2   

    .3   

    .4   

    .5   
    .6   
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מראי מקומות

"מסורת הש"ס" ו"עין משפט" מכילים קישורים פעילים.

לחיצה על כל מראה מקום בהם תפתח ללומד חלונית בה יוצג הדף היעד המבוקש - משנה, 
בבלי, ירושלמי, רמב"ם, שו"ע ועוד.

כשהקישור מוביל לקטע גמרא, בחלקה העליון של החלונית יופיע כפתור "פתח בטאב חדש", 
המאפשר פתיחה של עמוד הגמרא אליו מפנה המראה מקום בלשונית חדשה )אפשרות זו 

זמינה במראי מקומות ממסכתות שכבר קיימות בפרויקט 'מפרשי האוצר'(.

פתיחה בטאב חדש תתן לעמוד הגמרא את כל התכונות שמאפשרת התוכנה: צפיה 
במפרשים, במראי מקומות וכו'.

איזור הצגת המפרשים

לאחר בחירת הקטע הרצוי בדף הגמרא, יופיעו בצידו הימני של המסך המפרשים על הקטע.

פריסת התצוגה

חלוקת המסך לשניים )איזור עמוד הגמרא, ואיזור הצגת המפרשים( גמישה ביחסיות רוחבה. 
ניתן לשנות ולהגדיל את שטח תצוגת הגמרא או לחילופין את פאנל המפרשים, על ידי גרירת 

החוצץ )'ספליטר'( שבין שני חלקי המסך לצד הרצוי.

באמצעות לחיצה על 
ה'ספליטר', וגרירתו, 
ניתן להרחיב, להצר, 
ולשנות את יחסיות 

הרוחב בין תצוגת 
דף הגמרא לתצוגת 

פאנל המפרשים.



התקנת התוכנה

 פתיחת התוכנה וניווט
לדף הגמרא הרצוי

העמוד הראשי

<   עמוד הגמרא האינטראקטיבי

בחירת הקטע הרצוי

מראי מקומות

<   איזור הצגת המפרשים

פריסת התצוגה

תצוגה רגילה

תצוגת שורות / טורים

תצוגה ממוזערת

מידע על הספרים

סינון הרשימה

סינון לפי תקופה

חיפוש ספר

סינון לפי קטגוריות

עזרים

7

תצוגה רגילה

בתצוגה הרגילה, כל שורה ברשימה תציג את קטע המפרש הרלוונטי, בציון שם הספר, ושם 
מחבר הספר.

תצוגת שורות / טורים

תצוגת הטורים מציגה שניים או שלושה קטעים בכל שורה )תלוי בנתוני רוחב המסך של 
המשתמש(. תצוגת הטורים מאפשרת צפיה בקטעי תוכן רבים יותר בבת אחת.

לחיצה על סמל ה'טורים' תשנה את התצוגה ל'תצוגת טורים', והסמל יתחלף ל'שורות'. לחיצה 
עליו תחזיר את התצוגה ל'תצוגת שורות'.

כדי לצפות בטורים באופן מיטבי, יש להרחיב את פאנל המפרשים באמצעות ה'ספליטר' 
)כמפורט לעיל(, ולאפשר לקטעים רבים יותר להיות מוצגים.

תצוגה ממוזערת

לחיצה על סמל ה'מינוס'             תמזער את הרשימה, ותציג את רשימת הספרים ומחבריהם, 
בלי הצגת התוכן מתוך הספר.

לחיצה+גרירת 
ה'ספליטר' ימינה, 
תקטין את פאנל 

המפרשים, ותגדיל 
את איזור תצוגת 

עמוד הגמרא.

לחיצה+גרירת 
הספליטר שמאלה, 

תקטין את דף 
הגמרא, ותאפשר 

צפיה נוחה וברורה 
יותר באיזור 

המפרשים, שנעשה 
גדול יותר.

תצוגת טורים תצוגת שורות

מעבר בין 'תצוגת שורות' 
ל'תצוגת טורים'.
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במצב תצוגה ממוזערת לא מוצגים קטעי התוכן, אך לחיצה על שורה ברשימה תפתח את קטע 
התוכן המופיע בה בלבד, כשהשורות האחרות נשארות סגורות.

לחיצה על ה'פלוס'              תחזיר את הרשימה לתצוגתה הרגילה, עם קטעי התוכן.

מידע על הספרים

 במעבר עכבר )ללא לחיצה( על פריט ברשימת המפרשים, יופיעו בשמאל השורה
שלשה כפתורים:

1. הצגת שער הספר: תפתח חלונית צפה בה יוצג שער הספר, בו מופיעים לעיתים קרובות 
 פרטים בביליוגרפיים ומידע על הספר )מחבר, מקום הדפסה, שנת ההדפסה, 

תוכן הספר ועוד(.

 2. הצגת העמוד: הצגת עמוד הספר במלואו )ולא רק את קטע התוכן הרלוונטי
מתוך הפירוש(.

 מצב תצוגה רגילה: 
שם ספר ומחבר + קטע תוכן.

מצב תצוגה ממוזערת: 
שם ספר ומחבר בלבד.

2. הצגת העמוד
1. הצגת שער הספר

3. סמן ספר כמועדף

.3 .2 .1
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3.סמן ספר כמועדף: הוספת הספר ל'רשימת מועדפים' תתן עדיפות לספר, ובפעמים 
הבאות יופיע הספר ה'מועדף' בראש רשימת התוצאות.

סינון הרשימה

ניתן לסנן את רשימת המפרשים על מנת לצפות בתוצאות רלוונטיות לצורך המשתמש.

אפשרויות הסינון מופיעות תחת סמל ה'פילטר',             וניתנות להצגה ולהסתרה באצמעות 
לחיצה על הסמל )הסתרת פאנל ה'פילטר' מומלצת לבעלי מסך קטן(.

סינון לפי תקופה:

רשימת העיגולים מחלקת את המפרשים לפי סדר הדורות. לחיצה על 'תקופה' מסויימת, תציג 
את המפרשים הרלוונטיים לה בלבד.

חזרה לרשימת המפרשים המלאה, לפני סינון התקופה, תתבצע על ידי לחיצה על העיגול 
הימני - 'כל הספרים'.

חיפוש ספר:

ניתן לאתר ספר או מחבר מתוך הרשימה על ידי הקלדת שמו בשורת החיפוש, ובכך לחסוך 
את גלילת הרשימה עד למציאת הספר המבוקש.

סינון לפי קטגוריות

הצגת ספרים מקטגוריות נבחרות בלבד:

שיעור: מפרש שאינו 'פירוש' )לפי הגדרתו בסמוך( אלא עוסק בסוגיה בצורה רחבה ומקיפה, 

בעוד באופן רגיל 
מופיע קטע התוכן 

הרלוונטי בלבד, 
ב'תצוגת עמוד מלא' 

מוצג העמוד בו מופיע 
הקטע במלואו.

מתחת לשם התקופה 
יופיעו מספר הספרים 
ברשימה השייכים לה.
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או מפן הלכתי כללי, בדומה לסגנון השיעורים המקובלים בעולם הישיבות. סיווג זה כולל גם 
'מערכה' או ליבון עניין שבא בארוכה וחורג מביאור נקודתי על הסוגיא. השיעורים מוצגים עם 

כותרת השיעור, כפי שמופיעה אצל מחבר הספר.

דרוש: מפרש שהביא על קטע זה דברי רמז, דרוש או סוד שאינם בפשט דברי הגמרא 
)להוציא פירושי אגדות שעוסקים בפירושה הפשטני של האגדה. מסיבה זו בענייני אגדתות 

שבש"ס עשוי הלומד למצוא פחות תוצאות של 'דרוש' מכפי שציפה; אלו יופיעו בתוך 
קטגוריית 'פירוש'(.

פירוש: מפרש העוסק בביאור ישיר של דברי הגמרא ומפרשיה, תירוץ על קושיא, קושיא על 
דברי הגמ', הבהרה וכדומה. קטגוריה זו היא המרכזית מבין הקטגוריות, ובאופן רגיל רוב קטעי 

המפרשים יסווגו כפירוש.

ציון: מפרש שאינו מפרש את דברי הגפ"ת, וגם לא מצטט ממקורות אחרים, אלא רק מראה-
מקום לעיון במקום אחר. אופציה זו שימושית במיוחד בבחירה שלילית - למי שאינו מעוניין 

בקטעי ציונים, שיכול הוא להחריג אותם מתוך הרשימה המלאה.

הגהה: מפרש שאינו עוסק בפירוש דברי הגמרא ומפרשיה אלא בהגהת הנוסח. ברירת 
המחדל היא הצגת הכל. כאשר הלומד מעוניין רק באחת מן הקטגוריות, או בכמה מסוימות 

מהן, הוא יוכל להגדיר את אלו שחפץ בהן, והשאר לא יופיעו. סינון זה יעיל במיוחד במקומות 
שבהם קיימים קטעי מפרשים רבים, והלומד מעוניין להתמקד רק בחלק מהם.



התקנת התוכנה

 פתיחת התוכנה וניווט
לדף הגמרא הרצוי

העמוד הראשי

עזרים

<   הדפסה

<   מקלדת וירטואלית

11

עזרים

הדפסה

אפשרות ההדפסה עדיין לא זמינה.

מקלדת וירטואלית

תוכנת 'מפרשי האוצר' כמעט ואינה דורשת שימוש במקלדת, זו הסיבה שהתוכנה נוחה 
במיוחד גם עבור משתמשי מסכי ומחשבי מגע לסוגיהם.

עם זאת, משתמשים שבמקלדת שלהם לא קיימות אותיות עבריות, יוכלו להיעזר במקלדת 
הווירטואלית הזמינה במערכת ההפעלה של ווינדוס.

כדי להגיע בקלות למקלדת הוירטואלית בלי דפדופים מיותרים, הקלידו OSK בתיבת החיפוש 
של וינדוס.



'מפרשי האוצר' מבית אוצר החכמה
https://mefo.otzar.org | +972-2-5866078 

רעיונות לשיפור?
תוכנת 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה', 

מבוססת על ידע וניסיון רב שצברנו בעשרות שנות 
לימוד מעמיק של התחום, וגם על הצעות רבות 

לשיפור שהוצעו בידי המשתמשים.
כמיזם שנהגה בידי חובשי בית המדרש ויושם עבור 
חובשי בית המדרש, נשמח מאוד לשמוע כל רעיון 

על דרכים לשיפור התוכנה כך שתהיה נוחה ויעילה 
לשימוש אפילו יותר מכפי שהיא כעת.

נשמח לשמוע גם על הצעות לשיפור או תוספת, 
אף אם הרעיון נראה ברגע הראשון כבלתי ניתן 
ליישום. כל שיפור כזה מגדיל תורה ומאדירה 

ותשועה ברוב יועץ.
 למסירת הערות בקשות או שאלות,
.otzar@otzar.biz :אנא פנה לדוא"ל


