 .1פתיחת התכנה:
בפתיחת התכנה מופיעה המסך הבא (איור :)1
מצד ימין למעלה ישנם שישה תפריטים:
קובץ
תצוגה
חיפוש
עיון
מפתחות
כלים
עזרה.
לעניינו חשובים חיפוש ועיון.

איור 1

 .2חיפוש:
בלחיצה על "חיפוש" נפתח המסך הבא (איור :)2
מצד ימין  4כפתורים:
חיפוש קל
חיפוש טבלאי
חיפוש מתקדם
המאגרים המשתתפים.
לפני כל חיפוש רצוי להגדיר את המאגרים
המשתתפים בחיפוש.

איור 2
לוחצים על "המאגרים המשתתפים" ויתקבל
המסך הבא( :איור :)3
בחירת מאגר נעשית באמצעות לחיצה על שם
המאגר .מאגר בחור יופיע בצבע ירוק ,ומאגר
שאיננו בחור יופיע באדום.
כל מאגר מתחלק לתת חלקים ,שגם אותם ניתן
לבחור/לבטל( .עליכם לפתוח את סימן הפלוס או
לסגור ב -מינוס).
לאחר סימון המאגרים הרצויים יל ללחוץ "אישור".
*"התחל שוב" מאפס את הבחירה.

איור 3

 2.1חיפוש קל
(ראה איור :)2
הקלד את המילה ולחץ "בצע חיפוש" .חיפוש המילה "משה" ימצאו תוצאות כגון "למשה"" ,ומשה" .במקרה
של חיפוש שתי מילים או יותר ,יוסיף המחשב את אותיות השימוש רק למילה הראשונה .בתוצאות יככלו גם
מקורות שבהם יש מרווח של עד  2מילים בין מילות החיפוש .למשל בחיפוש "נרות שבת" ימצא גם "ונרות
שמן לכבוד שבת" .ניתן להגביל את החיפוש הקל על ידי סימון ב V-את "חיפוש המילים ללא תוספות".

 2.2חיפוש טבלאי
(איור  :)4בחיפוש זה ניתן למצוא עד  3מילים שאינן
נמצאות ברצף אחד .למשל ניתן למצוא את כל
המקומות בהם מוזכרים גם משה וגם אהרון .הסדר
אינו משנה .את המילה הראשונה יש לכתוב מצד
ימין למעלה ,ואת השניה משמאל אליה .אם יש
מילים חלופיות/נרדפות צריך לכותבן מתחת ל"או".
למשל מימין "ויאמר" ומתחתיה "וידבר" ,ומשמאל
אליהן בשורה הראשונה "משה" .מתחת לטבלה
ניתן להגדיר את המרחקים בין המילים .במקרה
שהמילים צמודות אין צורך לרשום.
אם תסמנ/י ב V-את "הצג חלון ניהול צורות תקבלו
את פרטי הצורות של השאילתה (ראה איור .)9
מאפייני המילה לחיפוש :המופיעים מתחת לטבלה
– לכל אחת מהמילים שבשאילתה ניתן להצמיד
אחד (או יותר) משמונת המאפיינים שבמחצית
התחתונה של חלון החיפוש הטבלאי .המאפיין
יתוסף למילה בה נמצא הסמן המהבהב.

איור 4

המאפיינים:
קידומות דיקדוקיות :בחיפוש "נר" ימצאו גם "ונר"" ,ובנר" וכד'.
סיומות דיקדוקיות :בחיפוש "נר" ימצאו גם "נרות"" ,נרותינו" וכד'.
כתיב מלא/חסר :יש לכתוב את המילה בכתיב מלא ,וימצאו גם הופעותיה בכתיב חסר.
קידומות :בחיפוש "נדר" ימצאו מילים כגון "סטנדר" ,אלכסנדר".
סיומות :בחיפוש "נדב" ימצאו מילים כגון "נדברו"" ,נדבק".
ללא אפיון :מוחק את המאפיינים.
ערך :ימצא את כל הצורות השייכות לאותו ערך מילונאי.
שורש :ימצא את כל המילים הגזורות מאותו שורש.
שלילת מרכיב :צימצום מספר התוצאות על ידי שלילת מרכיב מסויים .כך ,אם נשלול "בני"
בחיפוש "ישראל" ,נבטל את כל התוצאות בהן מופיע הצירוף "בני ישראל".

 2.2חיפוש מתקדם
§ 

איור 5

ניתן לחפש ביטוי.

ניתן לחפש מילים
§ 
מרוחקות זו מזו .יש להקליד
נר [ ]1:4שבת .בתוצאו
יופיעו מקומות בהן יש "נר"
והמילה "שבת" במקום
הראשון ,או השני או
השלישי או הרביעי.
 § לחיפוש "חכמים תקנו"
גם בהיפוך הסדר יש
להקליד חכמים [ ]-1:1תקנו.
ואם אינך רוצה לפספס את
המקומות כגון "תקנו להם
חכמים" יש להקליד חכמים
[ ]-2:1תקנו.
 § למציאת מקורות בהן
שלוש מילים ,במרחק של
עד מקום  11אחת מהשניה
לדוגמא:
להקליד
יש
.
המילים אינו משנה.
 § בניסוח
חשוב סדרן.

סדר
ימצאו המשפטים בהם מופיעות  3המילים (או חלקן) ,ולא

 § בניסוח "פסקה :עגונה גוי עדות" תמצאנה הפסקאות בהן מופיעות  3המילים (או
חלקן) ,ולא חשוב סדרן.
 § בניסוח "מסמך :עגונה גוי עדות" ימצאו המקורות בהם מופיעות  3המילים (או חלקן),
במפוזר על פני המסמך ולא חשוב סדרן.
מילים חלופיות :יש לנסח כך (עץ/אילן/נטיעה) .כדי לחפש מקורות בנושא השחתת עצים יש
להקליד (קוצץ/עוקר/משחית) [( ]3:1עץ/אילן/נטיעה) .המחשב יציין בתוצאות כל מקור בו
מילה מהסוגרים הראשונים במרחק של עד מקום שלישי מכל מילה מהסוגרים האחרונים.
 § המאפיינים :מופיעים ליד על מילה בשאילתה:

איור 6





כדי להוסיף מאפיין יש לצבוע את המילה הרצויה תחילה.
§ מילים המופיעות בכתיבים שונים כגון :אפוטרופוס ,אפטרופס ,אפטרפוס ,אפוטרופיא
וכו' ניתן לחפש לפי אותיות מאפינות כאשר יש כוכביות לפניהן ואחריהן .למשל
"*פ*ט*ר*פ*".
§ החיפוש "אירו(ש/ס)ין" יעלה גם "אירושין" וגם "אירוסין" .ו#"-אירו(ש/ס)ין" יעלה
"אירוסין" ו"אירושין" עם קידומות דיקדוקיות.
§ @ פירושו כלום .כך החיפוש "טרי(י)@/פה ימצא "טרפה" או "טריפה".
§ בחיפוש "+רמבם" או "+רמב"ם" ימצאו כל אפשרויות המילה עם ובלי גרשיים.

אפשרויות נוספות בחיפוש מתקדם
משפחה פירושו קבוצת מילים שהוגדרו מראש על
ידך .למשל שבט .המחשב יתייחס לכל בני המשפחה
כאל מילים חלופיות.
כדי להגדיר משפחה עליך ללחוץ על לחצן משפחות,
מתחת למאפיינים ויתקבל המסך הבא (איור :)7
לחיצה על אישור תעביר את שם המשפחה הנבחר
אל חלון החיפוש המתקדם .ניתן גם לכתוב לבד את
המשפחה בתוך השאילתה בתוך סוגריים משולשים:
<שבט>.

איור
7

חיפוש שמור( :יש לשמור תחילה חיפושיםֱ ) .נניח ששמרת תוצאות חיפוש קודם תחת
השם ישראל .כשהמילה כתובה כך {ישראל} היא אוסף התוצאות שנשמרו תחת שם זה.

שאילתות קודמות – ניתן
להעלות שאילתות קודמות
(איור .)8

איור 8
חלון ניהול צורות (איור :)9
בחיפוש טבלאי ובחיפוש
מתקדם יש אפשרות להציג
את חלון ניהול הצורות.
בעזרת חלון זה ניתן לנפות
חלק מהצורות.

איור 9

 .2עיון
בלחיצה על תפריט עיון יופיע המסך
הבא (איור :)11
תוכלו לפתוח את הספרים לפרקים
ופסוקים/עמודים ,לסמן וללחוץ על הצג
טקסט.

איור 11

