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מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה)
בתוכנת הכתיבה מלל

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=47&t=59221

מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה)
בתוכנת הכתיבה מלל

על ידי משה111

המגבלה שיש ברב טקסט בוורד כשיש כמה זרמים של הערות שוליים 
נניח שיש לנו טקסט של משנה ברורה בוורד, שהוא מחולק נניח לארבעה סוגי הערות, משנה ברורה, ביאור הלכה,

ובאר הגולה. 
בוורד יש אפשרות רק הערות שוליים מתחת העמוד, ולא הערות סיום, ואילו זרם שלישי של הערות אין כלל (בצורה
רגילה, לאפוקי הערות בלונים שבהם אין אנו מדברים כלל), ואילו זרם רביעי וחמישי והלאה אין כלל אפשרות בוורד

ליצור אותם. 
הדבר מהווה הגבלה וקושי עבור עורכים תורניים שעורכים תוכן של כמה טקסטים של מפרשים, ומתכוננים

להעביר את זה לתג, שכן בוורד אין אפשרות, ומנסים כל מיני פתרונות לפתור את הבעיה כאבן שאין לה הופכין. 
 

הפתרון הקיים בתוכנת מלל 
תרתי זמן רב אחר פתרונות לזה. עד שהגעתי לתוכנת מלל. 

אבל בתוכנת מלל (שהיא אחת מהתוכנות המתחרות לוורד), אין את המגבלה הזו של וורד. אפשר שם להוסיף
כמה זרמים של הערות על הדף וגם בסוף, ללא הגבלת כמות של זרמי הערות. 

ולכן בתוכנת מלל אפשר לעשות זרם הערות שוליים א' למשנה ברורה, הערות שוליים ב' לביאור הלכה, הערות
שוליים ג' לבאר הגולה, הערות שוליים ד' לבאר היטב, הערות שוליים ה' לשערי תשובה, וכן על זה הדרך. 

מלל  

pm 3:14 2022 ,05 פורסם: ג' אפריל

http://forum.otzar.org/
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=47&t=59221
https://www.mellel.com/


 
 

ייבוא מתוכנה לתוכנה 
שימו לב: יש אפשרות גם לייבא מוורד למלל וממלל לוורד, וכן מתג למלל וממלל לתג. והארכנו במקום אחר

להסביר את זה. 
אך לא נאריך כרגע כיצד לייבא מוורד למלל את המשנה ברורה עם הביאור הלכה, ואין זה מתפקיד המאמר כאן

עכשיו, ובמקום אחר הסברנו את זה. 
במאמר דלהלן נסביר כיצד להקליד מלכתחילה את הטקסט באופן המתאים לתוכנה. 

כאשר הסמן נמצא במיקום מסויים בשלחן ערוך, נכנסים לתפריט, בוחרים "הכנס" > "הערה", ואז בוחרים איזה סוג
הערה מעוניינים להכניס.  

כברירת המחדל קיימים שם שלושה זרמים של הערות: "הערת שוליים", "הערת מחבר", ו"הערות סוף". 
אם מעוניינים להוסיף עוד זרם של הערות שוליים/סיום, נכנסים לתפריט העליון בוחרים "הכנס" > "הערה, ובוחרים

באפשרות "ערוך תכונת הערה", ואז נפתח החלון דלהלן: 
 



אם מעוניינים להוסיף זרם חדש של הערות, לוחצים על סימון הפלוס, ואז נוסף עוז זרם של הערות. 
 

להלן מתוך האפשרויות שאפשר להגדיר בכל זרם הערות: 
  .1

אפשר להגדיר אם מעוניינים שההערות יופיעו מתחת לעמוד, או מתחת לטקסט, או בסוף המסמך. ניתן להגדיר
על כל זרם שיופיע במקום אחר. 

  .2
אפשר להגדיר איזה אות תופיע למעלה ו/או למטה בכל זרם של הערות בנפרד, לדוגמה שבזרם אחד יופיע א ב ג,

ובזרם אחר יופיע 1 2 3, ובזרם אחר יופיע ABC, וכן אפשרויות נוספות. 
  .3

אפשר להגדיר באיזה תבנית תופיע האות, כמו () [] או בלי סוגריים, עם נקודה ו/בלי ועוד. ניתן בכל זרם הערה
להגדיר משהו אחר. 

  .4
ניתן לעצב את הקו המפריד בין הטקסט העליון לבין זרם ההערות בסגנונות עיצוב שונים. 

  .5
אפשר להגדיר שבכל זרם הערות הפונט יופיע בפונט אחר, גודל אחר, סגנון אחר, וכו'. 

 
לאחר שתתקינו על המחשב את התוכנה תוכלו לראות את כל האפשרויות. 

במקו"א הארכתי כיצד ניתן להתקין את התוכנה הזו על מחשב חלונות (התוכנה במקור מפותחת למק).

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

פורסם: ד' אפריל am 8:17 2022 ,06על ידי תא חזי

משה111 כתב:
במקו"א הארכתי כיצד ניתן להתקין את התוכנה הזו על מחשב חלונות (התוכנה במקור מפותחת

למק).



 
היכן כתבת על זה?

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי משה111

 https://youtube.com/playlist?list=PLmUL ... B5Ywc-YmMk
פתוח בנטפרי ומי שיש לו אתרוג אשמח אם יוכל לומר להם לפתוח את זה.

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי נוריאל עזרא

חשוב לציין שלכאורה זו תוכנה רק למחשבי מאק(Mac) ואיננה קיימת בווינדוס.

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי אראל

מישהוא יודע, האם יש איזה עדיפות או יתרון, בתוכנה 'מלל,' על התוכנה המפורסמת 'תג' [שאני רגיל ומכיר בה
כבשבילי דנהרדעא]...??

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי רונן

אתרוג: חסום

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי משה111

 
במקו"א (המצויין לעיל) הארכתי כיצד להתקין אותה לווינדוס. 

 

 
אני לא משתמש בתג, אבל אנסה לפשט קצת את הדברים לפי מה שהבנתי, וכדלהלן: 

1. תוכנת תג מצאתי כתוב באיזה מקום מאפשרת לערוך רק במצב טיוטה, כאן זה מאפשר בפריסת ההדפסה
שהיא הפריסה של התוכנה הזו. אני לא יודע בדיוק מה הכונה מצב טיוטה, אבל לפי מה שאני מבין שיכול להיות

הכונה, שאפשר לערוך לא במצב שהזרמי הטקסטים השונים מופיעים ביחד בעמוד זה עם זה, ורואים אותם כולם. 
ניקח לדוגמה אם אני רוצה להעביר הערה מזרם אחד של תג לזרם אחר, או אפילו נניח רק קטע מתוך הערה.

האם זה פשוט כ"כ כמו במלל? 

pm 3:55 2022 ,06 פורסם: ד' אפריל

pm 11:52 2022 ,06 פורסם: ד' אפריל

am 12:03 2022 ,07 פורסם: ה' אפריל

am 10:00 2022 ,07 פורסם: ה' אפריל

am 11:24 2022 ,08 פורסם: ו' אפריל

נוריאל עזרא כתב:
חשוב לציין שלכאורה זו תוכנה רק למחשבי מאק(Mac) ואיננה קיימת בווינדוס.

אראל כתב:
מישהוא יודע, האם יש איזה עדיפות או יתרון, בתוכנה 'מלל,' על התוכנה המפורסמת 'תג' [שאני רגיל

ומכיר בה כבשבילי דנהרדעא]...??

https://youtube.com/playlist?list=PLmULpfrZTYiWs7kL4548luqB5Ywc-YmMk


אשמח אם תסביר יותר את הדברים שכן אין לי תג לדעת את אמיתו של דבר. 
2. תוכנת תג לפי מה שאני מבין יכול להיות שהיא תצריך ע"מ שהטקסטים יעמדו במקום איזה התעסקות בתיבות

טקסט. משא"כ כאן שאין זה תיבות טקסט אלא אוטומטי לחלוטין, כעין הערות השוליים הרגילות של וורד. תקן
אותי בבקשה אם אני צודק או טועה. 

3. ההבדל השלישי המחיר, התוכנה הזו עולה רק בערך 39$ לרישיון חינוכי (סטודנט). 
לסיכום: תוכנת תג מיועד יותר לקהל ההנפקה לדפוס, ותוכנת מלל מיועדת יותר לעורך הנצרך למעבד תמלילים

התומך ברב טקסט. 
דברי אלו מהווים ניסיון להתחיל לעמוד על היקף החילוק ביניהם, יתכן שהם נכונים, ויתכן שלא, ואשמח אם תאיר

את עיני ג"כ. ומתוך הדברים נגיע ביחד לליבון הדברים ככל הצורך בעהי"ת. 
 

 
הוא חסום מכיון שהסינון עובד בשיטת רשימה שחורה, דהיינו שמה שלא נבדק ואושר חסום. ולכן צריך לפנות

אליהם שיתפחו כל הערוץ. יש בערוץ הדרכות טכניות בלבד (חרדי). 
בברכה

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי אראל

לא הספקתי עדיין לראות ולנסות את התוכנה 'מלל', [לע"ע חסום עבורי הקישור שהצגת לעיל] 
אבל נראה לי, שיש עדיפות גדול בתוכנת מלל מה שאין בתג, שלא הזכרת. 

והוא, כאשר צריכים למסור הקובץ להגה או לתיקונים וכדומה, זה בעייה קשה מאוד בתג, שאני נתקל בה הרבה...,
המגיה [או מחבר הספר עצמו] אין לו גישה להתוכנה, ובכן אין לו האפשרות לפתוח הקובץ בלי התוכנה... 

מה שאין כן בתוכנת מלל, [אם הבנתי נכון], הקבצים נשארים בפורמט טקסט, בלי המרה לפורמט אחר, ואפשר
להעבירו שוב לווארד, ומן ווארד שוב ל'מלל'.. 

נכון?

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי נוריאל עזרא

 
ייש"כ. אם כי גם אני באתרוג וחסום לי אבקש בע"ה שיפתחו.

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי משה111

רונן כתב:
אתרוג: חסום

pm 3:42 2022 ,08 פורסם: ו' אפריל

pm 6:37 2022 ,08 פורסם: ו' אפריל

משה111 כתב:

 
במקו"א (המצויין לעיל) הארכתי כיצד להתקין אותה לווינדוס. 

נוריאל עזרא כתב:
חשוב לציין שלכאורה זו תוכנה רק למחשבי מאק(Mac) ואיננה קיימת בווינדוס.

pm 8:34 2022 ,09 פורסם: ש' אפריל

אראל כתב:



 
הדבר נכון שכן מלל תומכת בייצוא וייבוא מוורד, 

אבל יש בעיה שבוורד אין רב טקסט, והוורד יחשוב שהכל הערות שוליים,  
- וכדי לפתור את הבעיה הזאת יש תוסף לוורד שממיר מסמך וורד למסמך מלל ותופס את כל ההערות שוליים של

וורד כל האחד לזרם הנכון שלו במלל לפי הקידוד שנשמר בתחילת כל הערה.

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי נוריאל עזרא

 
נסיתי לעשות בירור באתרוג על העמוד שקישרת אליו ביוטיוב וקבלתי את ההודעה(האוטומטיט) הבאה: 

 
 

אולי תעתיק לכאן את הקישורים לסרטונים הרלוונטיים ששאלו כאן ונבקש ישירות אליהם.

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי משה111

אעלה בלי נדר לדרייב 
כאן יש רשימת המדריכים הקיימים ביוטיוב 

/https://www.prog.co.il/threads/%D7%A9%D ... 9F.762511

לא הספקתי עדיין לראות ולנסות את התוכנה 'מלל', [לע"ע חסום עבורי הקישור שהצגת לעיל] 
אבל נראה לי, שיש עדיפות גדול בתוכנת מלל מה שאין בתג, שלא הזכרת. 

והוא, כאשר צריכים למסור הקובץ להגה או לתיקונים וכדומה, זה בעייה קשה מאוד בתג, שאני נתקל
בה הרבה..., המגיה [או מחבר הספר עצמו] אין לו גישה להתוכנה, ובכן אין לו האפשרות לפתוח

הקובץ בלי התוכנה... 
מה שאין כן בתוכנת מלל, [אם הבנתי נכון], הקבצים נשארים בפורמט טקסט, בלי המרה לפורמט

אחר, ואפשר להעבירו שוב לווארד, ומן ווארד שוב ל'מלל'.. 
נכון?

pm 11:35 2022 ,09 פורסם: ש' אפריל

נוריאל עזרא כתב:

 
ייש"כ. אם כי גם אני באתרוג וחסום לי אבקש בע"ה שיפתחו.

משה111 כתב:

 
במקו"א (המצויין לעיל) הארכתי כיצד להתקין אותה לווינדוס. 

נוריאל עזרא כתב:
חשוב לציין שלכאורה זו תוכנה רק למחשבי מאק(Mac) ואיננה קיימת בווינדוס.

לקוח יקר, 
אנחנו עובדים במרץ על פתיחת אתר יוטיוב לכלל הלקוחות, תוך שמירה על הסינון הקפדני של אתרוג. 

ביוטיוב אנחנו פותחים כרגע רק סרטונים ספציפיים שעברו בדיקה. 
הקישור ששלחת הוא פלייליסט (רשימת שירים) בשלב זה אין אפשרות לפתוח פלייליסט ביוטיוב,

המפתחים יושבים על זה במרץ רב כדיי לאפשר זאת.

am 12:36 2022 ,10 פורסם: א' אפריל

https://www.prog.co.il/threads/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%9F.762511/


 UTC+03:00 כל הזמנים הם
עמוד 1 מתוך 1

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי נוריאל עזרא

 
שלחתי בקשה על כל הקישורים הנ"ל(במייל אחד, לפתוח בקשה נפרדת לכל כך הרבה סרטונים זה יקח יותר מדי

זמן)נראה מה יגיבו(לוקח להם 3 ימי עסקים כמדומני להתייחס).

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי משה111

יישר כח! 
זה הקישור בדרייב 

 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
בברכה

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי נוריאל עזרא

ייש"כ גדול.

Re: מדריך | כיצד לערוך ו/או לעמד ספר רב טקסט (כגון משנה ברורה) בתוכנת
הכתיבה מלל

על ידי נוריאל עזרא

 
עדיין לא קבלתי התייחסות רשמית אבל את הקישור הראשון הם פתחו לבינתיים.
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am 1:06 2022 ,10 פורסם: א' אפריל

משה111 כתב:
אעלה בלי נדר לדרייב 

כאן יש רשימת המדריכים הקיימים ביוטיוב 
/https://www.prog.co.il/threads/%D7%A9%D ... 9F.762511

am 1:25 2022 ,10 פורסם: א' אפריל

am 1:27 2022 ,10 פורסם: א' אפריל

pm 10:38 2022 ,10 פורסם: א' אפריל

נוריאל עזרא כתב:

 
שלחתי בקשה על כל הקישורים הנ"ל(במייל אחד, לפתוח בקשה נפרדת לכל כך הרבה סרטונים זה

יקח יותר מדי זמן)נראה מה יגיבו(לוקח להם 3 ימי עסקים כמדומני להתייחס).

משה111 כתב:
אעלה בלי נדר לדרייב 

כאן יש רשימת המדריכים הקיימים ביוטיוב 
/https://www.prog.co.il/threads/%D7%A9%D ... 9F.762511

https://drive.google.com/drive/folders/1QesB2lJzIRtKs6S590PIZRRfe77Lv_cq?usp=sharing
https://www.prog.co.il/threads/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%9F.762511/
https://www.prog.co.il/threads/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%9F.762511/

