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מבוא.  
סננמ שורים לסכיג בפניצם הת סוושק סרמש של תמצנת 'המכ  סרצוס' שיכהס להמ  בג הס 19.0. 

בלבמ.  הפ ים  צ-15,000  ס השמנס  בג התס  ונתס  הש   סרצוס'  'המכ   תמצנת  הת  לשממק  סתרלנמ  והז  שנס   20 עב מ  צב  

ביוים ססם סשיומש בהפ ים מיגיטליים לה סיס צועט וכמי מסהפש מת של ריפמש וילים בתמצנם של הפ ים וכמלוים לה 

סייתס קייות צלל. 

סיצמלת שנפתרס בפני סלמומים, לוכמה מלסשתוש בצל הפ , סרל ומפמהים  השמנים מעמ הפ ים בני זוננמ, בוגממן נמשהים 

סושתושים  גממני  צל  הכל  מבסתפעלמת  בשורס  מספתעס,  בתמסוס  סתקבלס  לממ מתיסם,  סקממש  הפ מת  צל  הת  סוקיף 

בהש  סם שם. יש הש  צינמ הת סוספצס בנגישמת להפ ים, צ'המהפכה הגדולה ביותר מאז המצאת הדפוס'. 

בצל שנס עמ צס סמכהנמ ג הס רמשס מבס שיפמ ים מס רבת הפש מימת סשיומש מצן סמהפת ימת  ו-5,000 )!!!( הפ ים רמשים. 

צימם ומנס סתמצנס צ-120,000 הפ ים. 

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

של הפ ים רשמבים, וסממ מת פקהיויליס של צתבי ימ ממפמהים  השמנים, קמנט הים, צתבי עת מקבכים תמ ניים, לכמ עש מת 

הלפי הפ ים רמשים וורב ים בני זוננמ. סהפ ים ומפיעים בכמ תם סוקמ ית מף הר  מף מסהפש מימת בתמצנס והפש מת 

סגעס לצל מף מלצל וילס בהמפן ויימי. 

'זצמימת סימכ ים' מהנמ פמנים לצל ומכיה להמ  המ בעלים, צמי לקבל הת סהצותם לסצניה הת הפ ם  המ  ל גלינמ סנמ נמשה 

לתמצנס. יס"  שלה תכה לעמלם תקלס ותרת ימינמ. 

עם סשנים סגענמ לסהצוים עם סמכהמת סהפ ים סומבילמת להפ י קממש, שנענמ לבקשתנמ לשממק הת וצלמל הפ יסם מ מ 

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

ש צשמ המתם. צמ נוכהים בהמכ  צל הפ י 'ומהמ ס ב קמק', 'וצמן י משלים', 'הסבת שלמם', 'עמז מסמ ', הנכיקלמפמיס תלוממית, 

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

רמש! נמהפס רב' הפ י ו ן ס ב עמבמיס ימהף זכמק"ל. זוין ל מצשי עמצמן 21.0 מסלהס.

סשיומש  הת  מושמ ג  סגו ה  ללמומי  סוימעמ  סתפעלמת  מועמ    רמש  ומכ    - סהמכ '  'ופ שי  הת  סשקנמ  תש"פ  בשנת 

בההמפת צל הפ י ספי משים סקייוים ב'המכ  סרצוס' על סתלוממ.  סושתוש למומ צס גלמ על גבי מף סגו ה סהינט הקטיבי 

סלקמר וש"ה מפמה מילנה, צהש  סמה ותעניין במב י סופ שים על קטע גו ה/ ש"י/תמהפמת והמים לפי ברי תמ. לריכת 

עצב  על המתן שמ מת נבר מת תכיג בכמ ס והממ ת, ליוין סמף, הת מב י צל סופ שים שעמהקים בקטע זס. ניתן למפמף בין 

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

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

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

ברממיית סליוממ בעז ת 'ופ שי סהמכ '. קניית סומכ  בולמהמ ותהפש ת ע"י תשלמם ותממ סתמצנס עכוס, המ ע"י סתקש מת 

לוש מ לכמ מ פתירת ס שהס. 

בשנת תשפ"ג, זמצים הנמ לסמכיה הת סג הס ס-21.0 של 'המכ  סרצוס'. לתמצנס וכמ פמת סמ המת הינט הקטיבימת, סוהבי מת 

הת צל סהפש מימת בתמצנס בכמ ס בסי ס מזוינס. 

הנמ וקממים שתיסנמ וסריממשים סנ"ל מתשתושמ בתצנת 'המכ  סרצוס' ותממ שורס, ב יהמת, ספקת תמעלת ו בית מבכמ ס 

רממייתית מנמרס. 

סננמ צהן צמי לתת לצל ושתוש הת ולמה סתויצס, סעז ס מסעכס בפנייס לממה"ל 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 בספעלת סתמצנס מצמלל:

התקנת ופתיחת התוכנה 	

יבוא נתונים מגרסאות קודמות 	

היכרות עם ממשק המשתמש 	
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התקנת ופתיחת התוכנה .  

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסתקין מלפתמר הת סתמצנס:

  ..USB-רב  הת סמיהק סקשיר לורשב בהוכעמת צבל ס

להר  זיסמי סמיהק, לרץ על המחשב שלי בשמלרן סעבממס..  

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

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

שים לב: הם וע צת סספעלס Windows וכיגס בפנימ 
הזס ת הבטרס המ בקשת הישמ , לרץ בלה רשש על 

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

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לייבה הת סיהטמ ימת סריפמשים, הפ ים הישיים, מנתמנים הישיים )צגמן סע מת, כימנים, מופתרמת( :

 . נממט לתפריט 
ראשי < כלים מבר  

ייבא נתונים 
מגרסאות קודמות

 . לרץ על צפתמ  
התחל

	. ומפיע סויקמם של 
סג הס סקממות

4. לרץ על צפתמ  
הגדרות מתקדמות 
צמי לברמ  וס לייבה

5. לרץ על צפתמ  
התחל לייבא 

טיפ: בוימס מויקמם גי הס 
קממות לה ומפיע, יש ללרמץ 
על צפתמ  בחר מיקום אחר 

מלהת  הת ויקמם סתיקייס 
.otzar_user_data

!

שים לב: הם ב שמתמ ג הס 19 מועלס, 
סנתמנים ייבהמ בהמפן המטמוטי מהין כמ מ 

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

טיפ: בוימס מהפ ים הישיים 
המ שמלרנמת עבממס נשו מ 

בויקמם שהינמ ב י ת סורמל, 
יש לההמף המתם לתיקיס 

הרת מלהת  הת סתיקיס על 
ימי לריכס על צפתמ  בחר 

מיקום.

!
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היכרות עם ממשק המשתמש	.  

דף הבית .	.  

עם פתירת סתמצנס ומפיע מף סבית סצמלל הת סו ציבים סבהים:

 שיות סהפ ים

ג מ  הת סקמ סופ ימ 
צמי לס ריב המ 

לכוכם הת תכמגת 
 שיות סהפ ים

לרץ צמי לסהתי  המ 
לסכיג הת  שיות 

סהפ ים

והפ  סהפ ים 
סקייוים בהפ ייס

זוני סימם

עבמ  עם סעצב  צמי לגלמל

לרץ על סהפ  ס כמי 
צמי לפתמר הת 

מפרשי האוצר

קיכמ י מ מ לפמנקכימת 
שיומשימת

קישמ ים להפ י יהממ הזמ  סריפמש

צפתמ  גישס לוהמ 
סבית

צפתמ  תפריט 
ראשי

צפתמ  גישס 
למפרשי האוצר

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

הביבת סעבממס ומפיעס הר י ביכמע ריפמש המ ברי ת הפ  לתכמגס.

הביבת סעבממס צמללת הת סו ציבים סבהים:

צפתמ  תפריט 
ראשי

סרגל הכלים

צפתמ י ניממט בעוממי סהפ 
תיבת חיפוש בתוכן 

הספרים

תיבת חיפוש ספרים 
או מחברים

סרגל עמודים 
וציונים

הזמ  תכמגת סהפ 

קישמ ים להפ י יהממ
תיבת ריפמש בתמצן 

סהפ  סנמצרי 

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

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לרפש הפ  לפי שם סהפ  המ שם סורב :

 . סקלמ הת שם 
סהפ  המ שם סורב  

בתיבת סריפמש

	. לרץ על סתמכהס 
ס כמיס צמי לסכיגס 
בהזמ  תכמגת סהפ 

4. תמצן סהפ  ומפיע 
בהזמ  סתכמגס

סשתוש בצפתמ י סניממט צמי למפמף בין עוממי סהפ 

סשתוש בסרגל עמודים וציונים צמי לסכיג עוממים שמנים

 . תמכהמת סריפמש 
ומפיעמת מוומינמת לפי 

 לממנטימת. צצל 
שסתמכהס ותהיוס 

ימת  לוילמת סריפמש 
סיה תמפיע בוקמם 
גבמס ימת  ב שיוס

והפ  סהפ ים 
סותקבלים בריפמש 

זס

טיפ: ניתן לרפש 
הפ  על פי כימניים על 

ימי  ממר צפמל. 
לממגוס: על ונת 

לפתמר ושנס ב מ ס 
בהיון קז, יש לסקלימ 

בתיבת סריפמש 
"ושנס ב מ ס   קז" 

)פעויים  ממר בין 
"ושנס ב מ ס" מ"קז"(.

!

טיפ: ניתן ל רף על 
שם סהפ  ב שיוס 
עם סעצב  על ונת 

לסכיג הת שומ 
סולה.

!
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חיפוש לפי נושאים .	 

ריפמש זס והפש  לסכיג  שיות הפ ים בנמשהים והמיוים.

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסכיג  שיות הפ ים לפי נמשה הרמ המ ימת :

 . לרץ על צפתמ  
פתח תיקייה

 . 'היי  סהמכ ' נפתר 
מבמ ומפיעמת  שיומת 

סהפ ים סשמנמת

	. לרץ על תיקיית 
נושאים

5. הון נמשה הרמ המ 
ימת 

6. נפתרת  שיות 
תתי-נמשהים לפי 

סנמשה שנבר 

ניתן לברמ  נמשה הרמ 
המ ימת 

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

4. לרץ על צפתמ  
פתח

7.  שיות סהפ ים 
ותעמצנת ויימית 

בסתהם לנמשה 
סנבר 

טיפ: צמי לבכע ריפמש בתממ 
ס שיוס סנמצרית, לרץ על 
זצמצית סוגמלת מסקלמ הת 

שם סהפ  ס כמי בתממ תיבת 
סריפמש שומפיעס.

!
טיפ: הת 'היי  סהמכ ' 

ניתן לפתמר גם 
וסתפריט ראשי.

!
טיפ: ברי ת נמשה וגבילס 

הת  שיות סהפ ים  ק 
לנמשה סנבר . צמי לרפש 
בתמצן סהפ ים סללמ,  הס 

פרק  .	.4: מיון וסינון 
התוצאות.

!
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כפתורים ברשימת הספרים	.	 

הגדרות רשימת הספרים .	.	 בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסכיג מלסשתוש בצפתמ ים שב שיות סהפ ים:

סגמ מת  שיומת סהפ ים צמללמת הת סהפש מימת סבהמת:

אופן הצגת סדרות ספרים – בר  הם לסכיג המ מת הפ ים פתמרמת המ הגמ מת 	

אופן מיון רשימות הספרים – בר  הם לויין הת סהפ ים ב שיוס לפי שם סהפ   	
המ שם סורב 

שימוש בגלגלת העכבר – בר  בין סהפש מימת סבהמת: 	

גלילה מהירה – צהש  גמללים בין הפ ים ב שיוס, סהפ ים לה נפתרים עמ  	
שלמרכים על הפ  והמים

מעבר בין ספרים – צל הפ , בגלילס עם סעצב , נפתר מומפיע בהזמ  תכמגת סהפ  	

פתיחת כרכים – בר  בין סהפש מימת סבהמת: 	

פתח ספר בפתיחת כרכים – לריכס על סצפתמ  מבמ והפ  סצ צים שבהמ ס תכיג  	
הת שומת צ צי סהמ ס מגם תפתר הת סצ מ ס השמן בהמ ס

הצג כרכים בלבד – לריכס על סצפתמ  מבמ והפ  סצ צים שבהמ ס תכיג הת שומת  	
צ צי סהמ ס בלבמ

 . עבמ  עם סעצב  
על ס שמוס ס כמיס

 . צפתמ י  שיות 
סהפ ים ומפיעים

צהש  ס שמוס 
וצילס המ ת הפ ים, 

ימפיע צפתמ  מבמ והפ  
סצ צים שבהמ ס. 

לריכס על סצפתמ  
תכיג הת צל סהמ ס.

 מידע על הספר –
בועב  עצב  ומפיעים 

ספ טים בקיכמ , 
מבלריכס ומפיעים 
ספ טים בשלומת

סמהפס לתיקיית 
המועדפים

קישמ  לצל הפ י 
סורב 

לרץ לסכגת רלמנית 
הגדרות רשימות 

ספרים
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היסטוריית רשימות הספרים4.	 

סיהטמ יית סריפמש והפש ת גישס ישי ס ל שיומת הפ ים שסימ בשיומש בעב .

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסכיג הת סיהטמ יית  שיומת סהפ ים:

 . לרץ על צפתמ  
רשימות ספרים 

אחרונות

 . רלמנית רשימות 
ספרים אחרונות 

ומפיעס

לרץ להגי ת סרלמנית

	. לרץ על פ יט 
סריפמש ס כמי צמי 

לסכיג תמכהמת ריפמש 
 לממנטימת

טיפ: ניתן לנעמץ ריפמש והמים 
בסיהטמ יית סריפמש ע"י לריכס 

על היון ס'נעץ' לכמ סריפמש. 
לריכס נמהפת על ס'נעץ' תבטל הת 
סנעיכס. פ יטים סוהמונים בהיון 

ס'נעץ' ומפיעים ב הש ס שיוס. 

!

https://www.otzar.org/


ריפמש בתמצן סהפ ים  ג הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס14.

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

חיפוש בסיסי 	

מאגרי חיפוש 	

תצוגת התוצאות 	

חיפוש מתקדם 	

היסטוריית החיפוש 	
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חיפוש בסיסי .4 

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לע ממ ריפמש בתמצן סהפ ים:

 . סקלמ הת וילת המ 
וילמת סריפמש בתיבת 

סריפמש

4. לרץ על סתמכהס 
ס כמיס צמי לסכיגס 
בהזמ  תכמגת סהפ 

5. תמצן סהפ  ומפיע 
בהזמ  סתכמגס

סשתוש בצפתמ י 
סניממט צמי למפמף בין 

עוממי סהפ 

סשתוש בסרגל 
עמודים וציונים צמי 

לסכיג עוממים שמנים

	. תמכהמת סריפמש 
ומפיעמת בהזמ  תכמגת 

סתמכהמת

והפ  סתמכהמת

 . לרץ על צפתמ  
סריפמש

וילמת סריפמש וממגשמת בכסמב

צל תמכהמת סריפמש בהפ  סנבר  ומפיעמת ברלמנית זמ, 
לרץ על והפ  סעוממ צמי לסכיג הת סתמכהס ס כמיס

לרץ צמי לשנמת הת 
והג  סהפ ים 

סושתתף בריפמש

טיפ: להמפנים 
נמהפים של ריפמש 

לפי וילס/וילים  הס 
פרק 4.4: חיפוש 

מתקדם. 

!
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מאגרי חיפוש .4 

והג י סריפמש והפקים מ מ לסגביל הת סריפמש בתמצן סהפ ים לוהג  והמים. ב י ת סורמל סיה ריפמש בצל הפ י סהמכ .

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסגביל הת סריפמש לוהג  והמים:
טיפ: צמי לבכע הינמן של סוהג ים 

סושתתפים בריפמש בשני פ וט ים 
שמנים )לושל  ק הפ ים על בבה 

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

סוהג ים צוהג  פעיל ) הס פרק 
 .  .6: כלים(, ברי ת סוהג  סשני 
ב שיות סהפ ים, מסגבלת סריפמש 

ל שיוס סנמצרית.

!

 . לרץ על צפתמ  
סהינמן

לרץ צמי לבכע ריפמש 
ב שיוס סומכגת צעת

לרץ צמי לקבמע 
בתפ יט זס  שיות 

הפ ים והמיות ותממ 
'היי  סהמכ '

לרץ צמי לבכע ריפמש 
 ק בכימנים מופתרמת

לרץ צמי לבכע ריפמש 
בהפ ים סוהמונים 

לרץ צמי לסמהיף 
 שיוס ותממ 'היי  

סהמכ '

 . בר  הת והג  
סריפמש ס כמי ותממ 

סהפש מימת
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תצוגת התוצאות	.4 

הזמ  תכמגת סתמכהמת וציל הת צל תמכהמת סריפמש שנוכהמ בסתהם לסגמ מת סריפמש.

פ ק זס ותה  הת סהפש מימת סשמנמת בהזמ  תכמגת סתמכהמת מצמלל:

אפשרויות תצוגת תוצאה 	

מיון וסינון התוצאות 	

אפשרויות תצוגת תוצאה .	.4 

קייומת שתי הפש מימת תכמגת הפ  ותממ  שיות תמכהמת סריפמש:

צמי לסכיג תמכהת ריפמש בהזמ  תכמגת סהפ , לרץ על סתמכהס ס כמיס בהזמ  תכמגת סתמכהמת. 	

צמי לסכיג תמכהת ריפמש בהזמ  תכמגת סתמכהמת, בכע הת ספעמלמת סבהמת: 	

לרץ צמי לעבמ  
לתכמגת עוממ ולה

 . לרץ על צפתמ  
סגזי ים

	. צל סתמכהמת 
שנוכהמ בהפ  סנבר  

ומפיעמת צתומנמת

 . סכבע עם סעצב  
על שמ ת סריפמש 

ס כמיס
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מיון וסינון התוצאות .	.4 

סצפתמ ים בהזמ  תכמגת סתמכהמת והפש ים לויין מלהנן הת תמכהמת ריפמש בהמפנים סבהים:

לרץ צמי לסכיג הת 
סתמכהמת בתכמגת 

גזי ים. לריכס נמהפת 
תרזי  הת סתמכהמת 

לתכמגת  שיוס

לרץ להינמן  שיות 
סתמכהמת לפי המ  

סממ מת
לרץ צמי לפתמר הת 

 שיומת סהפ ים

לרץ צמי לבכע ריפמש 
שם הפ  המ ורב  
ב שיות סתמכהמת

לרץ צמי לויין הת 
תמכהמת סריפמש לפי 

הפש מימת שמנמת

לרץ צמי לגשת 
לריפמשים הר מנים

טיפ: ניתן לשומ  הת תמכהמת 
סריפמש צמ שיסיס ניתן לרזמ  

הליסם הר  צמ. הון הת 
סתמכהמת שב כמנמ לשומ  

מלרץ על צפתמ  סשוי ס.

!

טיפ: תכמגת גזי ים והפש ת 
לנמע בוסי מת בין תמכהמת 

סריפמש מל המת והפ   ב של 
תמכהמת בהקי ס הרת. צמי 

ל המת עוממ והמים בולמהמ, 
לרץ על סגזי  ס כמי מסעוממ 

ימפיע בהזמ  תכמגת סהפ . 

!

טיפ: ניתן לע ממ הת 
הפש מימת סוימן, לסמהיף 

קטגמ ימת וימן רמשמת מלסגמי  
הפש מת וימן הרת צב י ת 

ורמל.  הס פרק 6.9: מיונים 
מותאמים אישית.

!

טיפ:  ניתן לייכה הת תמכהמת 
סריפמש לפמ וט PDF המ 

Excel.  הס פרק 6.4: ייצוא 
תוצאות חיפוש.

!
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חיפוש מתקדם4.4 

סריפמש סותקמם בתמצן סהפ ים והפש  למייק מלהנן הת סריפמש לפי סגמ מת שמנמת.

לרץ צמי לסכיג  ק 
תמכהמת בסן וילמת 

סריפמש כומממת

לרץ צמי לסכיג 
תמכהמת בסן וילמת 

סריפמש ומפיעמת גם 
בתמהפת המתימת 

סשיומש )ב, מ, ס, מ, צ, 
ל, ו, ש(.

לרץ צמי לסכיג  ק 
תמכהמת בסן וילמת 

סריפמש ומפיעמת לפי 
סהמ  במ סן צתמבמת 

בתיבת סריפמש

 . לרץ צמי לסכיג 
הפש מימת ריפמש 

ותקמם נמהפמת
 . רלמן סריפמש 

סותקמם ומפיע

לרץ צמי לסכיג הת 
הפש מת סריפמש 
סותקמם ס כמיס

לרץ צמי להגמ  הת 
רלמן סריפמש 

סותקמם

היוני סריפמש 
ומפיעים בתיבת 

סריפמש בסתהם 
להפש מימת סריפמש 

שסמגמ מ

לרץ צמי לסתריל הת 
סריפמש

לרץ צמי להפה הת 
סגמ מת סריפמש

טיפ: הפש מימת סריפמש סותקמם 
ומכגמת בשמ ת סריפמש על ימי היונים 

שמנים )לושל: + , - , &(. ניתן לסקלימ המ 
לורמק הת סהיונים סהלמ גם בהמפן ימני, 
הף ללה פתירת תיבת סריפמש סותקמם.

!

לרץ צמי לברמ  על 
הילמ וילים לסריל הת 

הפש מת סריפמש 
מהון הת סוילים 
ס כמימת ברלמנית 

שומפיעס
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הפש מימת סריפמש סותקמם סומכגמת בפ 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 

בר  בהפש מת זמ צמי לסכיג  ק תמכהמת בסן וילמת סריפמש ומפיעמת בהויצמת ללה ספהק המת 
צלשסי ביניסן. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה " – " בין סוילים. 

אותיות שימוש .4.4 

בר  בהפש מת זמ צמי לסכיג תמכהמת בסן וילמת סריפמש ומפיעמת גם בתמהפת המתימת סשיומש 
)ב, 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 – בריפמש סביטמי מודה בקנס פטור צמהי לסיעז  בצלי 
הצמדת מילים צמי למייק הת סריפמש מלסמ ימ תמכהמת עם וילים 

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

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

בר  בהפש מת זמ צמי לסכיג  ק תמכהמת בסן וילמת סריפמש ומפיעמת לפי סהמ  במ סן צתמבמת 
בתיבת סריפמש. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה & לפני וילת סריפמש ס השמנס.

מרחק בין מילים4.4.4 

הפש מת ריפמש זמ וגמי ס הת והפ  סוילים סוקהיולי בין וילמת סריפמש. ב י ת סורמל 
סיה 30 וילים. היון סריפמש של הפש מת זמ סמה } { בין וילמת סריפמש.

מילים חלופיות4.4.5 

בר  בהפש מת זמ צמי לרפש גם וילים רלמפימת לוילמת סריפמש. הפש מת זמ  לממנטית הם 
ועמניינים לרפש כיטמט מלה זמצ ים המתמ בוממיק, המ ש מכים לס ריב הת סריפמש לוהפ  

הפש מימת מלסגמי  וילים נמהפמת בוקמם וילמת סריפמש.

צמי לסמהיף וילים רלמפימת לריפמש לרץ על צפתמ  + ותרת לוילס ס כמיס )1(, סקלמ הת 
סוילס סרלמפית ברלמנית 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 סגו ה "לה זצס... 

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

 

 

לדוגמה – סקלמת סוהפ  10 בין סוילס דרבא לבין סוילס 
 דאורייתא תמהיף הת סהיון }0 { בתיבת סריפמש בהמפן סבה:

חזקה דרבא}0 {דאורייתא

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

שימכעמ בריפמשים סבהים. לסמכיה וילס 
X-וסוהג , יש ללרמץ על ס
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שלילת מילה4.4.6 

בר  בהפש מת זמ הם ישנן וילים שלה ת כס שימפיעמ בתמכהמת סריפמש. הפש מת זמ עמז ת 
צהש  ריפמש והמים עשמי לסביה תמכהמת סקשמ מת לוילמת סריפמש המ לה לוס שסתצממן 

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

צמי לסגמי  וילס שלה תמפיע בריפמש סקלמ הת סוילס בתיבס מלרץ על צפתמ  שלול )1(.

השלמת מילה4.4.7 

בר  בהפש מת זמ הם רלק ווילת סריפמש עשמי לסיצתב בהמפן שמנס המ שהינמ יממע ציכמ 
 סוילס הומ ס לסיצתב. 

צמי לסשתוש בהפש מת זמ יש לצתמב בשמ ת סריפמש הת סרלק ווילת סריפמש שיממעים 
הימ לצתבמ, מבוקמם רלקי סוילס סרה ים יש לסמהיף הת הרמ סהיונים סבהים:

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

! הם ועמניינים לקבל תמכהמת של וילת סריפמש גם עם המת נמהפת מגם ללה המת נמהפת

  לדוגמה – ריפמש המממת סונסג סוכמי שלה להצמל הת קכס 
סלרם על ימי ריפמש סוילים "קכס" מ"לרם" יניב תמכהמת  במת 

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

סוילים "נפשינמ" מ"סקלמקל"

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

ניתן לצתמב בתיבת סריפמש ?ל?קטרי? מלקבל הת סתמכהמת: 
עלעקט יק, עלעקט יי, עלעקט יה מצמ'

https://www.otzar.org/


ריפמש בתמצן סהפ ים  ג הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס23.

 4.4.8OCR תיקוני

בר  בהפש מת זמ צמי לרפש גם וילים שבסן המתימת ש'תמצנת סו ת תומנמת לטקהט' ת גוס 
בטעמת להמתימת ממומת להמת סוקמ ית. לממגוס: בריפמש סוילס דרבא תמפיע בתמכהמת 

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

כתיב מלא וחסר4.4.9 

בר  בהפש מת זמ צמי לסכיג גם תמכהמת בסן וילמת סריפמש ומפיעמת בצתיב ולה המ רה . היון 
סריפמש של הפש מת זמ סמה @ לפני סוילס.

חפש בעמודים ראשונים בכל ספר0 .4.4 

בר  בהפש מת זמ צמי לוקמ הת סריפמש  ק בעוממים ס השמנים של סהפ ים סושתתפים 
בריפמש )ומעיל בעיק  לריפמשים ביבלימג פיים המ צהלמ סעמהקים בתמלממת הפ ים מורב יסם(.
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היסטוריית החיפוש4.5 

סיהטמ יית סריפמש והפש ת גישס וסי ס לריפמשים קממוים.

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסכיג הת סיהטמ יית סריפמש:

 . לרץ על צפתמ  
חיפושים אחרונים

 . רלמנית חיפושים 
אחרונים ומפיעס

לרץ להגי ת סרלמנית

ניתן לגלמל צלפי לוטס 
צמי לסכיג ריפמשים 

ישנים ימת 

	. לרץ על פ יט 
סריפמש ס כמי צמי 

לסכיג תמכהמת ריפמש 
 לממנטימת

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

נמהפת על ס'נעץ' תבטל הת סנעיכס. פ יטים 
סוהמונים בהיון ס'נעץ' ומפיעים ב הש ס שיוס. 

!

טיפ: ניתן לגשת 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 בעימן בתמכהמת 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 גל סצלים והפש  לבכע פעמלמת שמנמת על סתכמגס סנמצרית מעל סהפ  סנמצרי שומפיע בהזמ  תכמגת סהפ .

ה גל סצלים צמלל הת סצפתמ ים סבהים:

התאם לגובה – לרץ צמי לסתהים הת תכמגת סהפ  לגמבס סעוממ

התאם לרוחב – לרץ צמי לסתהים הת תכמגת סהפ  ל מרב סעוממ

מסך מלא – לרץ צמי לסכיג הת סהפ  בתכמגת והמ ולה

הגדל – לרץ צמי לסגמיל המ לסקטין הת תכמגס סהפ 

תוספות אישיות –  הס פרק 6.8: תוספות אישיות

הוספה למועדפים – לרץ צמי לסמהיף הת סהפ  סומכג 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 לסכיג וימע ופמ ט על סהפ  סנמצרי. על  בים וסהפ ים ניתן לסכיג וימע ותממ 
ופעל סביבלימג פיס סעב ית מקטלמג סהפ ייס סלהמוית.

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

הסתר/הצג תוצאות חיפוש – לרץ צמי לסהי /לסכיג הת ססמגשס של תמכהמת סריפמש בהזמ  תכמגת סהפ . 
צפתמ  זס ומפיע בוהצי חיפוש בתוכן הספרים

כותרות הספר– לרץ צמי לסכיג הת צמת מת עוממי סהפ  סנמצרי

https://www.otzar.org/


עימן מליוממ  ג הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס27.

סרגל עמודים וציונים .5 

 סרגל העמודים והפש  לעבמ  לעוממ ס כמי בלריכת צפתמ .
לריכס על עוממ בה גל סעוממים וכיגס הת סעוממ בהזמ  תכמגת סהפ .

 סרגל הציונים והפש  ל המת הת תמצן סהפ  מלעבמ  לוקמם ס כמי בלריכת צפתמ .
בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסמהיף כימן הישי רמש:

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

עם סעצב  על סכימן מלריכס 
על היון סעיפ מן.

!

טיפ:  ירמף עם סעצב  ועל והפ י 
סעוממים המ סכימנים בה גל – ת הס 

תכמגס וקמיוס של סעוממ. ניתן 
לסגמי  הת המפן סכגת סתכמגס 

סוקמיוס בתפ יט הגדרות תצוגה.

בוהצי חיפוש !
בתוכן הספרים 

סעוממים סוהמונים 
סם עוממים סוצילים 

תמכהמת

בהפ ים שסכימנים 
שלסם סם על הפ י 

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

הפ  סיהממ עכומ 
בעוממ 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 לסכיגמ

הזמ  תמכהמת סריפמש 
ומפיע  ק בוהצי 

חיפוש בתוכן 
הספרים 

עוממים שנכפמ לושמ 
והפ  שנימת והמונים 

בושמלש. היומן זס 
ותבטל עם הגי ת 

סתמצנס
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שמירת רשימת ספרים	.5 

ניתן לשומ   שיות הפ ים ותממ סהפ ים סומפיעים בהזמ  תכמגת סתמכהמת. הפש מת זמ קייות צהש  ובכעים חיפוש ספרים או מחברים מגם צהש  ובכעים חיפוש בתוכן הספרים.

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לשומ   שיות הפ ים:

 . לרץ על תיבת 
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 לסכיג 
הפש מימת ברי ס 

נמהפמת

לרץ לפתירת 
סתיקימת מלכפייס 

ב שיומת סשומ מת

לרץ צמי ליכמ  תיקייס 
רמשס על ונת 
לשומ  בתמצס 

 שיומת הפ ים שמנמת
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סימון ושמירת קטע5.4 

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי להון מלשומ  קטע ותממ תמצן סהפ :

טיפ: ניתן לקבמע מ מ הגדרות 
תצוגה שהון סעצב  יסיס בוכב 

של ברי ת קטע בהמפן קבמע. 

!

 . הון בעז ת 
סעצב  הת סקטע 

ס כמי

	. ברלמן שומפיע ומכגת בכמ 
שוהל סתומנס סנבר ת, מבכמ יוין 

ומכג סטקהט סנבר 

בהזמ  סזס ניתן 
לסקלימ מלע ממ הת 
סטקהט לפי סכמ מ

לרץ צמי לסעתיק הת 
סקטע סוהמון 

צתומנס )להר  וצן 
ניתן לסמביק הת 

סתומנס בצל קמבץ 
טקהט המ תומנס(

לרץ צמי לשומ  הת 
סקטע סוהמון 

צתומנס )צקמבץ בפני 
עכומ(

לרץ צמי לסגמיל המ 
לסקטין הת סצתב

לרץ צמי לסמגיש הת 
סקטע סוהמון בהזמ  

תכמגת סהפ 

לרץ צמי לסעתיק הת 
סטקהט סוהמון ללמר 

)להר  וצן ניתן 
לסמביקמ בצל קמבץ 

טקהט(

 . לרץ על צפתמ  
טקסט או תמונה 

מהספר

לרץ צמי לסמפיה הת 
סקטע סוהמון המ 

לשומ  המתמ צקמבץ 
PDF
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הוספת ושמירת לשוניות5.5 

עבממס עם לשמנימת והפש ת פתירת והפ  הפ ים מעוממים במ זונית, משוי ת הפ ים מעוממים לגישס וסי ס בעתימ. 

ניתן ליכמ  לשמנית רמשס בהרמ וסהמפנים סבהים:

טיפ: צמי לשנמת הת המ  סלשמנימת, ניתן 
לג מ  הת סלשמנית ס כמיס בעז ת סעצב . 
ניתן גם לסגמיל מלסקטין הת גממל סלשמנית 
על ימי ג י ת קכס סלשמנית בעז ת סעצב .

!

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

שנפתרמ, המ ו שיות 
סהפ ים

 . לרץ על סהפ  ס כמי 
ב שיות סהפ ים עם 

סלרכן סיוני של 
סעצב  מבר  בהפש מת 

פתח בטאב חדש

טיפ: ניתן לגשת לסיהטמ יס 
סולהס מ מ סתפריט ראשי.

!

בלריכס על לשמנית 
עם לרכן סעצב  סיוני 

נפתר תפ יט 
הפש מימת סוהפש  

לשנמת הת שם 
סלשמנית, לסזיזס, 

לשצפלס מצמ'

טיפ: צהש  פתמרמת ימת  
לשמנימת ושניתן לסכיג על 

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

! טיפ: ניתן לנעמץ הפ  פתמר על ימי לריכס על 
היון ס'נעץ' סומפיע ב ירמף על סלשמנית. 

לריכס נמהפת ובטלת הת ספעמלס.

בוק ס של עממף לשמנימת פתמרמת – ניתן 
לברמ  בלריכס על סוקש סיוני – סגור טאבים 

לא נעוצים. על ונת להגמ  הת צל סטהבים 
לועט סנעמכים.

!
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פתיחת ספרים אחרונים שנפתחו5.6 

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסכיג הת  שיות סהפ ים סהר מנים שנפתרמ:

 . לרץ על סצפתמ  
בשמ ת סלשמנימת

 . לרץ על סהפ  
ס כמי ב שיוס

ניתן לגלמל צלפי וטס 
צמי לסכיג פ יטים 

ישנים ימת 
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פתיחת ספר בחלון חדש5.7 

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לפתמר הת סהפ  סנמצרי ברלמן רמש:

טיפ: הפש מת פתירת הפ  
ברלמן רמש הפש ית גם על ימי 

לריכס צפמלס על הפ  
ב שיות סהפ ים. לריכס 

צפמלס על תכמגת סעוממ עכומ 
תפתר הת סהפ  בעוממ 

סנמצרי ברלמן רמש.

!

טיפ: ניתן לסכיג הפ  בוהמ 
 F11 ולה ע"י לריכס על וקש

בוקלמת. צמי לברמ  הילמ 
ה גלים ימכגמ בוכב 'והמ ולה', 

ניתן לנממט לתפריט ראשי < 
הגדרות < הגדרות תצוגה.

!

 . סהפ  נפתר 
ברלמן נפ מ

 . לרץ על צפתמ  
פתח ספר בחלון

לרץ צמי לסמהיף הת 
סהפ  צלשמנית 

רמשס

לרץ צמי לעבמ  
לתכמגת והמ ולה

לרץ צמי להגמ  הת 
סרלמן

לרץ צמי לוזע  הת 
סרלמן

סרלמנמת סוומזע ים 
שומ ים בתרתית 

סוהמ

https://www.otzar.org/


עימן מליוממ  ג הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס33.

מראי מקומות5.8 

סשיומש בו הי וקמומת והפש  גישס וסי ס להפ ים מעוממים הליסם קייומת ספנימת בהפ  סומכג. 

ישנם שני המגי ספנימת:

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

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

הפש מת זמ פעילס 
הלה הם צן במר  

סושתוש לבטלס על 
ימי לריכס על צפתמ  

מראי מקומות. 
לריכס נמהפת על 

סצפתמ  ופעילס הת 
סהפש מת ברז ס

   

צהש  למרכים על 
קישמ  להפ  שיש למ 

וסממ מת שמנמת המ 
רלקים שמנים, ברלמן 

שנפתר ניתן לברמ  
היזמ וסממ ס המ היזס 

רלק לסכיג

לסהב  על סצפתמ ים 
שב הש סרלמן,  הס 

פרק 5.7: פתיחת 
ספר בחלון חדש

טיפ: ניתן לשנמת הת 
המפן סמפעת ו הי 

סוקמומת בהוכעמת 
הגדרות מראי מקומות.

!

https://www.otzar.org/


עימן מליוממ  ג הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס34.

תפריט תצוגת ספר5.9 

לריכס בהזמ  תכמגת סהפ  על וקש סעצב  סיוני פמתרת הת תפ יט סהפש מימת סבה:  

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

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

לרץ צמי לסמהיף סמגשס.  הס פרק 	.6.8: הדגשות

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

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

לרץ צמי לפתמר הת סהפ  תוימ בעוממ סנמצרי

טיפ: ניתן לסתריל סמפהס 
בעוממ ותקמם, לגלמל להרמ  

מלהיים הת ססמפהס בעוממ 
ומקמם ימת  בהפ  )לושל 
לסתריל סמפהס בעוממ 30 

מלהיים בעוממ 10(. סעוממים 
יממפהמ צהמ ם בהפ .

!

טיפ: צהש  במר ים 
בהפש מת פתח ספר תמיד 

בעמוד זה, נמהף בתפ יט פ יט 
סוהפש  לבטל  סגמ 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 

בעז ת יכי ת קישמ  להפ  ניתן לסעתיק מלסמביק הת סקישמ  בצל תמצנת ע יצת טקהט.

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי ליכמ  קישמ  להפ :

טיפ: ניתן לסמביק הת סקישמ  גם 
צסיפ -קישמ  בתממ והומ ממ מ בצמי 
להפש  לפתמר המתמ בלריכס ישי ס.

!

 . לרץ על צפתמ  
צור קישור לספר

 . ומפיעס סממעת 
הישמ  שסקישמ  

להפ  סמעתק ללמר 
סע יצס, מניתן 

לסמביקמ בצל וקמם

	. על ונת לפתמר הת 
סקישמ , יש לסיצנה 

לתפריט ראשי < כלים 
< פתח ספר עם קישור 

מלסמביק הת סקישמ  
ברלמנית שנפתרת
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פעולות מתקדמות. 6
פ ק זס ופ ט הת ספעמלמת סותקמומת שניתן לבכע בהמכ  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 בוע צת צמללמת:

תיקימת מקבכי וע צת )1( 	

ספרי יסוד – והג  של סהפ ים סרשמבים מסשיומשיים בימת : תנ"מ, ושנס, ש"ה,  וב"ם, טמ  משמ"ע 	

מפרשים –  הס פרק  . .6: תיקיית מפרשים 	

נושאים –  הס פרק  .	: חיפוש לפי נושאים 	

מאגרים – והג י הפ ים שמנים, לממגוס: הפ יית רב"מ, הפ י 'עמז מסמ ', הפ י 'ומהמ ס ב קמק' מעממ. מצן והג ים  	
סוקבכים ירמ הפ ים שנצתבמ בתקמפת זון ממוס, צגמן: הפ י וק ה מרז"ל,  השמנים מקמומנים, הר מני זונינמ מצממוס

ספרי טקסט – והג  הפ ים סומקלמים צטקהט מניתנים לע יצס בצל תמצנס לע יצת טקהט. הפ ים הלס לה ומפיעים  	
בהמכ  בפמ וט של תומנמת עוממי סהפ 

תיקימת מקבכים 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 – והג  סהפ ים המתם סגמי  סושתוש צהפ ים שלה יסימ ומכגים בוהג .  הס פרק 	.6: הסתרת  	
ספרים

לסכגת רלמן  שיומת 
סהפ ים לרץ על 

צפתמ  פתח תיקייה 
בתיבת חיפוש 

ספרים או מחברים

לרץ על סתיקייס 
ס כמיס מלרץ על 

צפתמ  פתח

 

 

https://www.otzar.org/


פעמלמת ותקמומת  ג הס ג | ומ ימ לושתוש | המכ  סרצוס38.

תיקיית מפרשים . .6 

 תיקיית סופ שים והפש ת גישס לפי משים מהפ ים סעמהקים במף המ בסלצס והמיוים. המיוחד באפשרות זו, הוא כי כל ספר שברשימה - ייפתח אוטומטית במיקום המדויק בדף או בהלכה הנבחרים.
בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסכיג מלסשתוש בתיקיית סופ שים:

 . לסכגת רלמן 
 שיומת סהפ ים לרץ 

על צפתמ  פתח 
תיקייה בתיבת 

חיפוש ספרים או 
מחברים

 . לרץ על תיקיית 
מפרשים

	. לרץ על צפתמ  
פתח

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

7.  שיות סהפ ים בנמשה סנבר  תמפיע 5. בר  תת-נמשה
בהזמ  תצוגת התוצאות מלריכס על הפ  
ב שיוס תפתר הת סהפ  בהמפן המטמוטי 

בויקמם סוממיק במף המ בסלצס סנבר 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 .

בכע הת ספעמלמת סבהמת לסמהפת הפ  המ הפ ים לתיקיית סומעמפים:

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לפתמר הת תיקיית סומעמפים:    

תיקיית המועדפים . .6 

עבמ  עם סעצב  על 
סשמ ס ס כמיס מלרץ 

על היון הוסף 
למועדפים

הפ  שנמהף לתיקיית 
סומעמפים והמון 

בצמצב ולה

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

ניתן לבכע פעמלס זמ 
גם צמי לסהי  הפ ים 

ותיקיית סומעמפים

 . לרץ על צפתמ  
פתח תיקייה

	. לרץ על תיקיית 
מועדפים

 . רלמן פתח 
רשימת ספרים 

ומפיע

לרץ על היון סצמצב 
צמי לסהי  הת סהפ  

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

על ימי לריכס על צפתמ  
סצמצב בסרגל הכלים.

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

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

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לרפש הפ ים לפי פ טים מק יט ימנים ותקמוים:

 . לרץ על צפתמ  
סהפש מימת בתיבת 

סריפמש

 . רלמן סריפמש 
סותקמם נפתר

	. סקלמ הת פ טי 
סהפ  בהרמ המ ימת  

וסשממת סומפיעים

4. לרץ על צפתמ  
חפש. סוע צת 

ובכעת ריפמש מוכיגס 
הת סתמכהמת 

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

ובכעים חיפוש ספרים או מחברים מגם צהש  ובכעים חיפוש בתוכן הספרים. בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסהתי  הפ :

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסהתי  והפ  הפ ים במ זונית:

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

ראשי < כלים < ספרים מוסתרים

לרץ צמי לסכיג גם הת 
סהפ ים סומהת ים 

ב שיות סהפ ים

 . לרץ על ס שמוס 
ס כמיס עם לרכן 

סעצב  סיוני

 . לרץ על הסתר 
ספר זה

 . הון הת סהפ ים 
ס כמיים

והפ  סהפ ים 
סומהת ים ב שיות 

סהפ ים סנמצרית

 . לרץ על צפתמ  
סהפש מימת

	. לרץ על הסתר 
ספרים מסומנים

לרץ צמי לסהתי  הת 
סהפ ים סומהת ים 

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

קייות צהש  ובכעים חיפוש ספרים או מחברים מגם צהש  ובכעים חיפוש בתוכן הספרים. בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לייכה הת 
תמכהמת סריפמש:

 . הון הת סהפ ים 
ס כמיים

	. לרץ על יצוא 
ספרים מסומנים 

מבר  בהפש מת 
ס כמיס

 . לרץ על צפתמ  
סהפש מימת

 . הון הת סהפ ים 
ס כמיים

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

מלברמ  בהפש מת ס כמיס.

!

בריפמש בתמצן סהפ ים:בריפמש הפ ים המ ורב ים:
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אנציקלופדיה תלמודית6.5 

ריפמש ע צים בהנכיקלמפמיס סתלוממית יצמל לסיעשמת על ימי ריפמש ע צים המ על ימי ריפמש טקהט. בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לפתמר הת 
צלי סהנכיקלמפמיס סתלוממית: 

 . פתר הת סתפריט 
ראשי

 . לרץ על 
אנציקלופדיה 

תלמודית

ריפמש סע מ בשמס 
חיפוש חופשי בתוך 

האנציקלופדיה וכיג 
תמכהמת ותממ ע צים 

שמנים בהנכיקלמפמיס 
בהזמ  תצוגת 

התוצאות

	. רלמן סריפמש 
בהנכיקלמפמיס 

סתלוממית נפתר

ריפמש ע מ בשמס 
חיפוש ערכים 

באנציקלופדיה וכיג 
הת סע מ ס לממנטי 

ב שיות סע צים

טיפ:  שיות סע צים 
וכטוכות עם צל המת 

שומקלמת.

!

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

לפתמר הת סהפ  בתמצנס מהז ללרמץ על הרמ וצפתמ י ססמהפס ברלמן ע יצת סהפ .

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לפתמר הת צלי יכי ת הפ  הישי:

רלמן ע יצת הפ  צמלל הת סהפש מימת סבהמת:
שים לב: הפ  הישי 
.PDF-לה ניתן לייכה 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, 
עבמ  עם סעצב  על 

סהפ  ס כמי מלרץ על 
צפתמ  עריכה

לרץ לע יצת הפ  
קיים

בר  בהרת הפש מימת 
סמהפת עוממ להפ  

מלרץ על צפתמ  הוסף 
עמוד צמי להש  הת 

סמהפת סעוממ

לרץ לשוי ת 
סשינמיים

לרץ לסכגת תפ יט 
סהפש מימת

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

צפתמ י גישס וסי ס והפש ים לשומ  הפ ים בתיקימת לפי נמשהים שסושתוש וגמי . תיקימת הלס ומפיעמת צצפתמ ים לכמ צפתמ י הפ י סיהממ מניתן לגשת הליסן בלריכת צפתמ  וצל והמ בתמצנס.

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי ליכמ  צפתמ  גישס וסי ס רמש:

 . להוספת מספר 
ספרים לכפתור 

גישה מהירה: הון 
הת סהפ ים ס כמיים 

ב שיוס, לרץ על 
צפתמ  סהפש מימת 

מבר  הוסף ספרים 
מסומנים לכפתור 

גישה מהירה
6. תיקימת גישס 

וסי ס ומפיעמת 
צצפתמ ים לכמ 

צפתמ י הפ י סיהממ

 . להוספת ספר 
אחד לכפתורי גישה 

מהירה: לרץ עם 
לרכן סעצב  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  סנבר 

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 ביכי ת תמהפמת הישימת להפ , מצמלל:

הערות 	

מפתחות 	

הדגשות 	

קישורים פנימיים 	

טיפ: ניתן לסגיע לצלי תמהפמת הישימת על ימי 
לריכס על צפתמ  תוספות אישיות בסרגל 
הכלים מגם על ימי פתירת תפריט ראשי < 

כלים < תוספות אישיות. במ 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. בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסמהיף סע ס הישית:

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

4. לרץ עם הון 
ססע ס בוקמם ס כמי 

בטקהט

5. סקלמ הת ססע ס  
ברלמן שנפתר

6. לרץ על צפתמ  
שמור

7. ססע ס נמהפת 
ל שיות ססע מת

לע יצת ססע ס המ 
לוריקתס, עבמ  עם 

סעצב  צמי לסכיג הת 
צפתמ  סע יצס 

מצפתמ  סוריקס
 . לרץ על לשמנית 

הערות

סע ס שנשו ס 
ומפיעס צהייקמן על 

סטקהט עכומ. עבמ  
עם סעצב  צמי ל המת 

הת תמצן ססע ס 

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

על ימי ג י תס בעז ת סעצב .

!

טיפ: בוימס מצב  יש סע מת 
יש ללרמץ על צפתמ  זס על 

ונת לסמהיף סע ס.

!
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מפתחות .6.8 

בתמצנס קייוים שני והג י ופתרמת:

והג  ופתרמת סומגמ  ו הש בוע צת מנוכה בתפריט ראשי < כלים < מפתחות. והג  זס וציל נמשהים שמנים שיש הליסם סתיירהמת בהפ ים שבהמכ . 	

והג  ופתרמת הישיים שימכ  סושתוש מנוכה בתפריט ראשי < תוספות אישיות < מפתחות.  	

בכע הת ספעמלמת סבהמת לסמהפת ופתרמת הישיים:

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

4. לרץ עם הון 
סופתר בוקמם ס כמי 

בטקהט

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

בקכ ס

6. לרץ על צפתמ  
שמור

7. סופתר נמהף 
ל שיות סופתרמת

לע יצת סופתר המ 
לוריקתמ, עבמ  עם 

סעצב  צמי לסכיג הת 
צפתמ  סע יצס 

מצפתמ  סוריקס

 . לרץ על לשמנית 
מפתחות

סופתר שנשו  
ומפיע צהייקמן על 

סטקהט עכומ. עבמ  
עם סעצב  צמי ל המת 

הת תמצן סופתר 

טיפ: להר  שוי ת ופתר 
ניתן לשנמת הת ויקמומ בהפ  

על ימי ג י תמ בעז ת סעצב .

!

טיפ: בוימס מצב  קייוים 
ופתרמת יש ללרמץ על צפתמ  

זס על ונת לסמהיף ופתר.

!
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הדגשות	.6.8 

יכי ת סמגשמת והפש ת להון קטעים ותממ סהפ . ססמגשמת ישו מ מימכגמ גם להר  הגי ת סהפ  מפתירתמ ורמש. בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי ליכמ  סמגשס:

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

4. הון בעז ת הון 
סעצב  הת סטקהט 

ס כמי

 . לרץ על לשמנית 
הדגשות

5. ססמגשס נמהפת 
ל שיות ססמגשמת

לוריקת ססמגשס 
עבמ  עם סעצב  מלרץ 

על צפתמ  סוריקס

ססמגשס שנמכ ס 
ומפיעס על סטקהט 

עכומ בהזמ  תכמגת 
סהפ 

טיפ: בוימס מצב  יש 
סמגשמת יש ללרמץ על 

צפתמ  זס על ונת ליכמ  
סמגשס נמהפת

!
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קישורים פנימיים6.8.4 

הפש מת זמ והפש ת לושתוש ליכמ  קישמ ים בין הפ ים שמנים בהמכ . בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי ליכמ  קישמ  פניוי:

0 . סקישמ  נמהף 
ל שיות סקישמ ים

לע יצת סקישמ  המ 
לוריקתמ, עבמ  עם 

סעצב  צמי לסכיג הת 
צפתמ י סע יצס 

מסוריקס

סקישמ  שנמכ  ומפיע 
בשני סעוממים 

סוקמש ים

לרץ לריכס צפמלס 
צמי לפתמר הת סהפ  

סוקמש  ברלמן רמש

 . לרץ על צפתמ  
תוספות אישיות

	. לרץ על צפתמ  +

5. סקלמ תיהמ  
לקישמ 

6. וכה הת סהפ  
שב כמנמ לקש  

8. סקלמ תיהמ  
לקישמ 

9. לרץ על צפתמ  
שמור

 . לרץ על לשמנית 
קישורים פנימיים

7. לרץ עם הון 
סקישמ  בעוממ ס כמי

4. לרץ עם הון 
סקישמ  בויקמם 

ס כמי בעוממ
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מיונים מותאמים אישית6.9 

יכי ת וימנים ומתהוים הישית והפש ת לושתוש לקבמע הת המ  סכגת סהפ ים להר  ריפמש והמים, המ לקבמע המ  והמים צב י ת ורמל. 
בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לפתמר הת צלי וימנים ומתהוים הישית מליכמ  קטגמ יית וימן רמשס: 

 . נממט לתפ יט 
כלים וסתפריט 

ראשי

 . לרץ על מיונים 
מותאמים אישית 

6. לרץ על צפתמ  
סוימן שנבר  צב י ת שמור

ורמל ימפיע  השמן 
ב 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 
שסמגמ 

5. ג מ  הת סע צים 
צמי להמ  הת 

קטגמ יית סוימן 
שנבר ס לפי סהמ  

ס כמי

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

צלי שלחנות העבודה והפש  לושתוש להגמ  הת סתמצנס מלפמתרס בפעם הר ת בהמתמ סוכב במ סייתס בשעת סשוי ס. צל סהפ ים, סן 
הפ ים שסימ פתמרים בלשמנימת מסן הפ ים שסימ פתמרים ברלמנמת נפ מים, יישה מ פתמרים צפי שסימ בשעת סשוי ס. 

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לפתמר הת צלי שמלרנמת סעבממס:

 . נממט לתפ יט 
כלים וסתפריט 

ראשי

 . לרץ על שולחן 
עבודה

לרץ צמי ליכמ  שמלרן 
עבממס רמש סצמלל 

הת סהפ ים ספתמרים 
צעת בלשמנימת המ 

ברלמנמת נפ מים

לרץ צמי לברמ  שמלרן 
עבממס קבמע שימפיע 

צב י ת ורמל בשעת 
פתירת סתמצנס

לרץ צמי לפתמר 
שמלרן עבממס ותממ 

שמלרנמת סעבממס 
סשומ ים

לרץ צמי לשומ  
בהמפן קבמע הת 

שמלרן סעבממס סקיים 
בשעת הגי ת סתמצנס. 

בהמפן זס, תיפתר 
סתמצנס תוימ בוכב 

שסייתס קממם 
הגי תס סהר מנס. 
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גיבוי תוכן  .6 

גיבמי בתמצנס והפש  לשומ  הת צל סתמצן סהישי שנמכ  על ימי סושתוש )צומ והג ים, שינמי שם הפ , ופתרמת, כימנים מצמ'(. גיבמי ימוי 
המטמוטי סמה סהפש מת לשוי ת סתמצן סועממצן בימת  בצל ימם בהמפן המטמוטי.

בכע הת ספעמלמת סבהמת צמי לסגמי  גיבמי ימוי המטמוטי:

 . נממט לתפ יט 
הגדרות וסתפריט 

ראשי

 . לרץ על גיבוי 
יומי אוטומטי

ב י ת סורמל סיה 
שסגיבמי נשו  בצמנן 

של המכ  סרצוס

לרץ צמי לגבמת הת 
סתמצן בהמפן ימני צעת

	. לרץ צמי לספעיל 
גיבמי ימוי המטמוטי

לרץ צמי לברמ  ויקמם 
רלמפי על סורשב 

לשוי ת סגיבמי 

לרץ צמי לשרז  הת 
סתמצן וסגיבמי סהר מן 

שסתבכע
פ טי סגיבמי סהר מן 

שסתבכע
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תפריט ראשי  .6 

סתפ יט ס השי ומפיע בלריכס על צפתמ  סתפ יט )1( ב הש סוהמ, מצמלל הפש מימת מסגמ מת שמנמת.

 

 הס פרק  .  .6: הגדרות

לרץ צמי לנממט לדף הבית

 הס פרק  .  .6: כלים

צלי סוהפש  סעלהת קבכי PDF מכפייס בקבכים שסמעלמ

לרץ צמי לקבל גישס לסמ צס וקממנת מלעמצמן ס ישימן

לרץ לסכגת פ טי סתקש מת עם המכ  סרצוס

לרץ צמי לנממט להת  סבית של המכ  סרצוס

לרץ צמי ל ענן הת  שיות סהפ ים )בעיק  להר  יבמה הפ ים המ עמצמן סתמצנס(

לרץ צמי לפתמר 
הת רלמן  שיומת 

סהפ ים.  הס 
פרק  .6: רשימות 

ספרים

צלי סוכיג הת 
סיהטמ יית סריפמש 

של סושתוש 
בהמ  צ מנמלמגי ימ מ. 

ספ יטים והממגים 
ל-3 קטגמ ימת: 

י מק- חיפוש בתוכן 
הספרים, צרמל- 

חיפוש ספרים או 
מחברים, כסמב- 

ריפמשים והמננים 
)והג ים/נמשהים(

 הס פרק 6.5: 
אנציקלופדיה 

תלמודית

 הס פרק 6.8: 
תוספות אישיות

לרץ צמי לפתמר גישס לתויצס ו רמק בוק ס סכמ מ, המ צמי לשלמר קבכי תיעממ שגיהמת )error log( לבקשת הנשי סתויצס טיפ: מ מ תפ יט ססיהטמ יס ניתן 
גם לורמק הת סיהטמ ית סריפמשים.

!
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הגדרות .  .6 

תפ יט ססגמ מת צמלל הת סהפש מימת סבהמת:

לרץ צמי לשנמת הת שפת סתכמגס של סתמצנס להנגלית

 הס פרק  . .  .6: הגדרות תצוגה 

 הס פרק  . .  .6: הגדרות מראי מקומות

 הס פרק   .6: גיבוי תוכן

לרץ צמי לשרז  הת סגמ מת ב י ת סורמל
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הגדרות תצוגה . .  .6 

תפ יט סגמ מת סתכמגס צמלל הת סהפש מימת סבהמת:

בר  כבע צמי לשנמת 
הת כבעי סתמצנס

בר  כבע צמי לשנמת 
הת כבעי סתמצנס

בר  הת גממל 
סטקהט ב שיות 

סהפ ים

בר  הת המפן סכגת 
סלשמנימת

בר  הת גמבס סגזי ים. 
לסהב  על תכמגת 

גזי ים  הס פרק 	.7: 
אפשרויות מיון 

וסינון

בר  סהם הון סעצב  
ישוש להיומן מברי ת 
קטעים צב י ת ורמל 

המ שישוש צהון עצב  
 גיל

בר  הת סהמפן במ ימכג 
סהפ  בוהמ ולה

בר  צהן סהם לסכיג 
עוממ ולה בתכמגס 
וקמיוס המ  ק הת 

צמת מת סעוממים

בר  צהן הת גממל 
סתכמגס

בר  צהן סהם לספעיל 
המ לסשבית הת 

סתכמגס סוקמיוס 
לעוממי סהפ 
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הגדרות מראי מקומות . .  .6 

תפ יט סגמ מת ו הי וקמומת צמלל הת סהפש מימת סבהמת:

בר  סהם לסכיג 
ו הי וקמומת בהמפן 

קבמע המ לה

לרץ צמי שבזון 
 ירמף עם סעצב  על 
ו הי וקמומת תמפיע 

רלמנית עם קישמ  
לוקמ 

סגמ  הת סהמפן במ 
ימכגמ ו הי וקמומת 

בוכב ומשבת

בר  סהם ימכגמ 
ו הי וקמומת  ק 

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

תפ יט סצלים צמלל הת סהפש מימת סבהמת:

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

 הס פרק 6.6: צור ספר משלך

צלי סוהפש  לכוכם הת סריפמש בהמכ  למאגר זמני )שותבטל צהש  המג ים הת סתמצנס( המ למאגר פעיל )שסמפמ לב י ת סורמל עמ לביטמלמ(

צלי סוהפש  לקבמע סהם לסכיג ב שיוס הפ ים שסושתוש בר  לסהתי 

 הס פרק 6.9: מיונים מותאמים אישית

 הס פרק 0 .6: שולחנות עבודה

לרץ צמי לשנמת הת סגמ מת סגיבמי.  הס פרק   .6: גיבוי תוכן

לרץ צמי ל המת הת  שיות קיכמ י סוקלמת

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

לרץ צמי לבממק הם סתמצנס ועממצנת

לרץ צמי לפתמר ורשבמן לרישמבי גיוט יס של פהמקים בתנ"מ

לרץ צמי לסכיג וקלמת מי טמהלית על סוהמ שבס ניתן לסקלימ הת סטקהט ס כמי

לרץ צמי לשנמת הת שם סהפ  המ סורב . סוימע נשו  על גבי סורשב מימפיע  ק בורשב במ במכעמ סשינמיים

לרץ צמי לייבה נתמנים הישיים שנשו מ בג הס קממות של 'המכ  סרצוס' שסייתס ב שמת סושתוש.  הס פרק  . : יבוא נתונים מגרסאות קודמות
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מפרשי האוצר. 7
פ ק זס עמהק בתצנת 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 גישס לצל והצתמת סש"ה. פתירת 'ופ שי סהמכ ' ומף סבית ותבכעת בהרמ ון סהמפנים סבהים:

לרץ על סוהצת 
ס כמיס צמי לפתמר 

הת סמף ס השמן של 
סוהצת  ברלמן רמש

לרץ צמי לפתמר הת 
ופ שי סהמכ  במף 

סימוי

לרץ על צפתמ  
מפרשי האוצר מבר  

הת סוהצת ס כמיס

טיפ: ניתן לגלמל מלסכיג 
והצתמת נמהפמת.

!

שים לב: ושתוש שהין ב שמתמ  ישימן 
לופ שי סהמכ  ימצל לכפמת בעוממ ס השמן 
של צל והצת. צהש  יעבמ  למפים הר ים, 

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

פתירת 'ופ שי סהמכ ' ותממ סתמצנס ותבכעת בהמפן סבה:

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

ופ שי סהמכ 
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סביבת העבודה .7 

הביבת סעבממס ומפיעס הר י שבמר ים עוממ גו ה לתכמגס. הביבת סעבממס צמללת הת סו ציבים סבהים:

 שיות סופ שים 
שעמהקים בקטע 

סנבר 

ג מ  הת סקמ סופ ימ 
צמי לס ריב המ 

לכוכם הת  שיות 
סופ שים מהת סמף 

סומכג

הזמ  אפשרויות 
מיון וסינון  שיות 

סופ שים

ה גל ניממט לוהצתמת 
ממפים נמהפים

לריכס על צפתמ  זס 
תהתי  הת  שיות 

סופ שים מתכיג הת 
 שיות סהפ ים 

ס גילס

לריכס על צפתמ  זס 
תהגמ  הת ופ שי 

סהמכ 

סקטע סנבר  והמון 
בכבע מ שיות 

סופ שים של סקטע 
ומפיעס בהזמ   שיות 

סופ שים

הזמ  תכמגת מף 
סגו ה

שים לב: הפ  
סשיימ לרבילס 

שהינס ב שמתמ 
ימכג צמ.

'והמ ת סש"ה' מ'עין 
ושפט' וצילים 

קישמ ים פעילים. 
צהש  עמב ים עם 

סעצב  על קישמ , סמה 
והמון בכסמב. לריכס 
על קישמ  תפתר הת 

סעוממ סוקמש  ברלמן 
נפ מ.
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אפשרויות מיון וסינון	.7 

מיון רשימת המפרשים .	.7 

סצפתמ ים בהזמ  וימן  שיות סופ שים צמללים הת סהפש מימת סבהמת:

טיפ: ב י ת סורמל סיה תכמגת גזי ים. צל גזי  וכיג הת 
סקטע סהפכיפי במ מן סופ ש על סקטע סנבר  במף סגו ה.

תכמגת הפ  וכיגס ב שיות סופ שים הת סעוממים סשלוים 
בסם ומפיע קטע סופ ש.

!

לרץ צמי לויין הת 
ס שיוס לפי 

הפש מימת שמנמת

לרץ צמי לעבמ  
ותכמגת טמ ים 

לתכמגת  שת

לרץ צמי לעבמ  
ותכמגת עוממים 

לתכמגת קטעים

לרץ צמי לעבמ  לתכמגס 
וומזע ת )בס ומפיע 

שם סהפ  משם סורב  
בלבמ ללה סכגת סתמצן 

ותממ סהפ (

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

עלימ תרזי  הת ס שיוס לתכמגס 
ס גילס עם קטעי סתמצן.

!
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סינון רשימת המפרשים .	.7 

ניתן להנן הת  שיות סופ שים על ונת לסכיג תמכהמת  לממנטימת ימת . הזמ  הינמן  שיות סופ שים צמלל הת סהפש מימת סבהמת:

ב י ת סורמל סיה סכגת קטעי ופ שים וצל סקטגמ ימת. צהש  סלמומ ועמניין  ק בהרת ון סקטגמ ימת המ בוהפ  קטגמ ימת והמיומת, ניתן 
לסגמי  הת סקטגמ ימת סובמקשמת מסשה  לה ימפיעמ ב שיות סופ שים. הינמן זס יעיל בוימרמ בוקמומת שבסם קייוים קטעי ופ שים  בים, 

מסלמומ ועמניין לסתוקמ  ק ברלק וסם.

קטגמ ימת סהינמן סן:

מוקיפס, המ ופן סלצתי צללי, בממוס  	 )לפי סגמ תמ בהוממ( הלה עמהק בהמגיס בכמ ס  רבס  'פי מש'  שיעור – ופ ש שהינמ 
להגנמן סשיעמ ים סוקמבלים בעמלם סישיבמת. היממג זס צמלל גם 'וע צס' המ ליבמן עניין שבה בה מצס מרמ ג וביהמ  נקממתי על 

סהמגיס. סשיעמ ים ומכגים עם צמת ת סשיעמ , צפי שומפיעס הכל ורב  סהפ .

שעמהקים  	 הגממת  פי משי  )לסמכיה  סגו ה  מב י  בפשט  שהינם  הממ  המ  מ מש  מב י  וז,  זס  קטע  על  שסביה  ופ ש   – דרוש 
בפי משס ספשטני של סהגמס. והיבס זמ בענייני הגמתמת שבש"ה עשמי סלמומ לוכמה פרמת תמכהמת של 'מ מש' וצפי שכיפס; 

הלמ ימפיעמ בתממ קטגמ יית 'פי מש'(.

מצממוס.  	 סבס ס  סגו',  מב י  על  קמשיה  קמשיה,  על  תי מץ  מופ שיס,  סגו ה  מב י  של  ישי   בביהמ   סעמהק  ופ ש   – פירוש 
קטגמ יס זמ סיה סו צזית ובין סקטגמ ימת, מבהמפן  גיל  מב קטעי סופ שים יהממגמ צ'פי מש'.

ציון – ופ ש שהינמ ופ ש הת מב י סגפ"ת, מגם לה וכטט ווקמ מת הר ים, הלה  ק ו הס-וקמם לעימן בוקמם הר . הפש מת  	
זמ שיומשית בוימרמ בברי ס שלילית - לוי שהינמ ועמניין בקטעי כימנים, יצמל סמה לסר יג המתם ותממ ס שיוס סולהס.

הגהה – ופ ש שהינמ עמהק בפי מש מב י סגו ה מופ שיס הלה בסגסת סנמהר. 	

אזור סינון לפי סדר 
הדורות – לרץ על 

תקמפס צמי לסכיג הת 
סופ שים ס לממנטיים 

לס בלבמ

סקלמ שם הפ  המ 
שם ופ ש בתיבת 
סריפמש צמי לסכיג 
תמכהמת  לממנטימת

לרץ צמי להנן הת 
 שיות סופ שים 

לפי קטגמ ימת שמנמת

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

!

לרץ צמי להגמ  הת 
ופ שי סהמכ 

לרץ צמי לסכיג המ 
לסהתי  הת 

הפש מימת סהינמן
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כפתורים ברשימת המפרשים7.4 

סצפתמ ים ב שיות סופ שים צמללים הת סהפש מימת סבהמת:

לרץ צמי לסעתיק הת 
סקטע )המתמ ניתן 

לסמביק בצל תמצנת 
ע יצת טקהט(

לרץ צמי לסכיג הת 
סעוממ צמלמ בהזמ  
 שיות סופ שים

לרץ צמי לוזע  הת סקטע 
סנמצרי

לרץ צמי לסכיג הת 
שע  סהפ  במ ומפיע 

וימע על סהפ 

עבמ  עם סעצב  על 
סקטע ס כמי צמי 

לסכיג הת סצפתמ ים

טיפ: לריכס צפמלס על קטע 
פמתרת רלמן עם סהפ  וונמ 

סמה נלקר מסקטע סנבר  
ומבס . לריכס על סצפתמ  זס 

בה גל, תעבי  הת סהפ  
לוכב תכמגס  גילס.

!
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