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לתוכנת תג

קובץ טקסט אחד [טור אחד]
פרק א'  -הכנת קובץ וורד לעימוד בתג [קידוד]
בישו-י ק-בקכראם-בם-הקב ה-ה -חשקכ-ץרבה-שתאי-יא ת-בהקב ה-קקור-,בץקקו-שכה -תס ק קה-יא ם-קק]אבאם-בץ-קסקך-תט'סט-שיאהק-י ק-
בקכראם-,יץי-שצואבאם-י ק-ץת ראו-יקהם-ב"א'-קכל-ס קן-ש]קבץ-ב"]'-קראם-,קב]א-שאכקיו-ץתץן.
יה-ת'קראם-י ק-צואבאם-ץשהקץ-כהקך-קסקך-תט'סט-שץ-תקקור-בך-שבץ'-קר-אזקתת-ב"א-הקב ה-ה -,קיז -קבץ-ץת ראו-כה -תאיך-ץ]בקץ-בם-יקהק-
'קר-קכבך-אשה ת-ס קן-תט'סט.
ץרק קי'-,אכץ ק-ק אץה-יסהו-ץבאקקר-ק'קכל-תק אץת -וית-בך:

כק אץה-יסהו-אש ם]-10-ו'אם-,אש ם-יקהאקה-שץ-ת]סק'אם-קאש ם-יה-ת]סק'אם-בצקם-.ים-י ק-וקצאם-ץס ן-כה -יה-יקהם]-וטאם-,בץא ק-
ץשהקץ-כקקור'-קראם-שבץ-ארם -קבץ-ץת ראו-כה -באצר-אוית-בץ-רכו-.שים-כיקה-ת]ו'-ושקם"-י""-כ"-" "-קבאק"כ-,קי ק-וקצאם-שזת-אתאת]"-ו'-י"-
"]ו'-כ"-קבקק-,קץס ן-יה-זת-כה -,יז-י ק-צואבאם-ץתבזו-כי]שוקה"-חא]קש-קתחץ]ת"-כקקור-]CTRL+H[-קכחא]קש-ץת ראו-שאח]ש-ץ ק-יה-יקה-
ת]ו' -ב"א-רכו-תקי]אאן-יקהק-ב קן -קרץ-ט'סט -,ק]ן-,צכב-,ס קן-קבאק"כפ-.יה-תחא]קש-ץ]א-ת הק אם-שכק'-אכץ ק-יה-ת'קכל-קקור-,י]שו-ץת ראו-
ב"א-תי]שוקה"-באצקכ> ק]ן"-ש קצי-כה]ואט"-ח]ש/תחץף"-ק וית-בך-:
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לתוכנת תג

ץיחו-שת רו ק-יה-ת הק אם-ץחא]קש-שץ-יקה-ת]ו' -כק'ות-שץ ק-תקי-כ קרץ-15-קב]א-שצקאאן-כתבוקה-שץ-שקץח-תחקקו-כהקק ת-ץבאץפ-,בץא ק-ץתקוקה-
שאחץא]ק-ץ'-:קר]/ו'/וקקח/תט'סט-כהאכה-ח]ש-יה-,קץתחץאף -תי]שוקה"-תט'סט-כהאכה-ח]ש-יה"-קשקבקהת-שקקור-אזתת-יה-תיקכאא'ט-
שי ק-קח]שאם-,יקה]-ו'-בבה-,קץי-שתקי-אקח'-קכק'קקק-אושקק-ת הק אם-שץ'-קר]/ו'/וקקח-,יץי-שכ קסף-יץאק-תם-אושקק-.תקא-יקקו-שב"א-ת רות-
זק-קקור-קקסאף-בץ-תחא]קש-קץי-קחץאף-יקהק-ץ קוא-כקת-ש ושקםפ.
יה-ת'קר-קקקץל-ץסקן-כ-@-כהקס]ה-ש א-קס]ואם-.בקר-חשקכ-ץזבקו-שים-י ק-וקצאם-שת]ו'-אושם-כשקות-חרשת-,יז-י ק-צואבאם-ץתקסאף-יף-סאקקן-
]אס'ת-שקשקבקהק-שץיחו-יקה-ת]ו'-תקסקך-אהחאץ-כ]ס'ת-חרשת -ק'ש-י טו-כק'ץרהפ.
יה-ת הק אם-תט'סט-כהאכה-ח]ש-יה-קסאקקן]-אס'ת -קבץ-ץקצקי-ץיחו-ש וחאכ-יה-האכה-תרק-שאח-ב"א-ץחאצת-בץ"-בקר"-.קץיחו-קבן-אש-ץץחקל-בץ-
"קאקחר"פ-.האכה-תרק-שאח-שץ-ח]ש/תחץף-הוית-בך:

ץיחו-תתחץ]ת-,בץ-יקהאקה-ת]ו'אם-את]בק-קסהם"-י"-קאושקק-בך'"-קר]ו'-י"'"-קר]ו'-כ"-קבאק"כ-קאתאת-ושקם-כ]קבץ-כק'קם-יקה-ת]ו'-בך-:
"@]00ו'-י"]00@"-ו'-כ"-קבקק-,קאוית-בך:

בבה-הקב ה-ה -,שהק רו-ב"]-קת-ש חץאט-כ'קכל-תס קן-כ'קר-,00@-החץאף-קהס ן-ב]א-וצק ק-יה-תט'סט-ת כחו-ב"]'-קר-זת.
ברוך-שבשא ק-ץיקה-ת]ו'-,בן-אש-ץבשקה-ץיקה-ת]סק'-,שים-י ק-ח]צאם-שאוית-כצקות-בזק-יק-יחוה-י ק-צואבאם-ץח]שק-ב"]-רכו-תקי]אאן-יקהק-
קרץ8-פ-קץתקסאף-ץק-יה-ת'קר-תהקים-יה-יקה-ת]סק'-,ץצקוך-תב אאן-01@-קתט'סט-כהאכה-ח]ש-יה-.כ קסף-אש-ץתקסאף-כת רות'-קר -קסף-שאתאת-
'קר-ת]סק'-בצקק-,ץצקוך-תב אאן-.02@-בקק-בן-צואך-ץתקסאף-וקקח'-שאח -יף-תקי -קצי-כי]שוקה"-קאקחר"פ-ברא-שתשקות-ץי-השכו-קאאקצו-קצכ-שץ-
"אהקקאם-קיץק קה"-,בץקקו-שיקה-ת]סק'-הק]אב-כסקף-תשקות-תיחוק ת-קת]סק'-בצקק-אהחאץ-כהחאץה-תשקות-תכית-.חשקכ-ץצאאן-שכ'קר-יקה-ת]ו'-
יאן-צקוך-כתקס]ה-וקקח'-שאח-שקבאקקן-שתקי]-אס'ת-ץבצקק-קקאץי-תקי-ץי-א קו-כסקף-תשקות-.קבך-הוית-שקוה-ת]'קרת-כתחץ]ת/01@"-:ט'סט-
כהאכה-ח]ש-יה/וקקח/02@/וקקח'-שאח"-,קהוית-בך:
-
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ץיחו-שבשא ק-זיה'-אכץ ק'-קכל-קקבן-ץבכקרת-כה -קכסאקם-ת'ארקר-תקי-אוית-בך:

בבה-ב"א-זת-הקבץ-הקב ה-ה -ץזתקה-שת'קר-00@-תקי'-קר-ץיקה]-ו'-01@-.תקי'-קר-ץיקה]-סק'-02@-.תקי'-קר-ת]סק'-בצקק.
ץיחו-שבשא ק-זיה-,קקבן-ת'קכל-ץבכקרת-כהקב ה-ה -.קחשקכ-ץצאאן-כשץכ-זת-שקקקץל-קיקר-שכחאוה-ת'קראם-הבשת-כסרו-ת אק א-קוצאף-ב"]-
'כקצקה-,שבישו -אב-ץבאקקר-וכ-ט'סט-תקבאץ-כסכאכקה'-30-קראם-,תם-אתאק-ק'קטץ אם-ץ]א-ב אא אם-קב"א-בך -קבץ-ץתהקציקה-כתם-כ'ץקה.
כקארת-ק'אכץ ק'-קכל-קסק ן-בויקא-קתחץ] ק-יה-תט'סט-ץ'קראם-ב רוש-,אש-ץקקרי-שיאן-הקקאם-ש'קררק-כ'קראם-קאקהואם-,רתאא ק-ים-תבקוך-סאקן-
וקקח-יק-סאקקן]-אס'ת-כס קן-קסקאם-קתחץ] ק-יקהם-ץ'קראם-אאהבן-קאש-וקקח-ש'אכץ'-קר-02@-01@-:קיז-וקקח-זת-אתאת-ץק-באצקכ -רקץ-אקהו-קבקק-קכ]ץט-
תסק]א-זת-אקו ש-ק יץל-ץכצב-הא'ק אם-אר אאם -.אהן-ץקקרי-יה-זת-בץ-ארא-חא]קשא-תכבאקה-תי]שואקה-קץ 'קה-יקהם-כטום-אכקי-ת'קכל-ץה .
כברא-ץח]ש-בץ-שא קא-באצקכ-שחץ-ו'-בץ-וקקח -אהן-ץח]ש-02@-01@-יק-ץח]ש-01@-קיחואק-וקקח-קץתחץאף-כוקקח-וא'-.בך-אקח'ק-בץ-ת'קראם-שתם-
בץ-וקקח-כץכר-.בך-קקקץל -ם-ץח]ש-וקקחאם-ץ] א-,יק-.-יק-:-ק ם-קצכ-זת-בריא-בכו-ץסרו-בבה-כברא-שכסק]ק-שץ-רכו-אצי-רכו -ית-קקהק'ן.
אש-ץצאאן-שאש-כבאקה-שה -ככחאוה-תקחרץ-קסרו-הקך-ברא-אכקי-ב קן-שקוקה-וא'קה -ץץי'-קר-יק-ט'סטפ-קבן-וקקחאם-כסקף-שקות-,קוקקחאם-ב]קץאם -ץי-
'שאחאם-קץץי'-קרפ.
ץיחו-שת'קכל-קקבן-,בץא ק-ץשקקו-יקהק-כ]קוקט[ RTF-ואצק-ט'סט]-קוקט .]Rich-Text-Format-יה-ת'קכל-אש-ץשקקו-כהא'אאת-שכת-ההכצב-
תבכקרת-שץ-ה -.י]שוקה-שקאות-זק -]RTF[-קציה-כהאכה-רק-שאח'"-קכל<שקקו-כשם<שקקו-בסק "-.

פרק ב'  -היכרות ראשונית עם תוכנת תג והכנת קובץ סגנון
ץיחו-שתב ק'-קכל-קקור-שקקבן-ץבכקרת-כהקב ה-ה -,בץא ק-ץ]הקח-יה-תהקב ת-קכשץכ-זת-אש-ץאצקו'-קרם-בץ-הא'אאת-קסקרוה-ץ]וקא'ט-בם-שם-קסקרו-
שא'ץ-בץאבם-ץקצקי-זיה-כקחשכ-ב"א-חא]קש-כיובאקן-שץ-הא'-תבכקרקה -קקקץל-ץהה-שם-קזקאן-בכקרת-,קשם-תס]ו-,ץרק קי-כ אקאן-–-ק אץת-.רוך-
זק-ה'ץ-בץאבם-כתקשך-קצאיה-בץ-חקקו-כיובאקן-כ'ץקה-וכתפ.
ץיחו-אצאוה-תהא'אאת-,בץא ק-ץש קה-יה-תס]ואת-שץ-הקב ה-ה -ב"א-ץחאצת-בץ-F7-קץת ראו-ץת-יה-תהא'אאת-ת בק ת-ץבכקרת-זק-.ץיחו-שת רו ק-יה-
תה'אאת-תוצקאת -,קבץ-ץויקה-שקא'קם-ת'קכל-תהברבן-כהקב ה-ה -,בך:
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ץיחו-קבן-בץא ק-ץאצקו'-קכל-ס קן-,שכ'קכל-זת-ביקקו-,י ק -ראו-יה-קי]אא א-ת'קראם-שת רו ק-כ'ארקר-תקסקך-כקקור-.ברא-ץאצקו'-קכל-ס קן-בץא ק-
ץכחקו-כי]שוקה"-סאקקן<'קכל-ס קן-חרש" [-]CTRL+Wקה]הח-האכה-רק-שאח-ץכחאוה-שם-ת'קכל-.ץיחו-ש ראו-יה-שם-ת'קכל-א]הח-ץ ק'-קכל-
תס קן-שאש-כק-קס]ו-ץשק אקה-,שכבץ-יחה-קתן-י ק -צטוך-ץת ראו-ת רוקה-קסקאאקקה-,קב]א-שאכקיו-ץתץן:

א .כללי | ב .אות | ג .שורה | ג.פיסקה | ד .פיסקה 2
א .לשונית כללי נראית כך:
כץשק אה -זק -אש -ץת ראו -שהק -ת'ארקקה -אתאת-@ -
קקס]ו-תהקקאם-כ'קר-אתאק.2-
ץיחו-קבן-צואך-ץתקסאף-כ'קראם"-חרש"-קץכחקו-יה-
קס]ו-ת'קר-02@-01@-00@ -כב אא א קפ-קץהיו-
בץ-יחר-כשקק-ברא-ש הקצי-כאהו'-ץקה-כקצאיה-
ת'קראם-קת-בץ-יחר-בקשת.
ברא -ץת]קך -יה -תבאהקכ -ק קאכואש -ץבכואה -צואך-
ץץחקל -CTRL+L -ץיחו -שתבהאכת -שץ -תקחשכ-
הק רו-כי ץאה-רק'י.

ב .לשונית אות נראית כך:
כץשק אה-זק-אש-ץת ראו-יה-זאתקא-ת ק]ן-ב"א-קס]וק-.
קש'ץק -ים-ו אץ-ים-שקן(-קקר ש)פ-.חשקכ-ץזבקו-
שץי -כבץ -ת ק] אם -הקאר -זקא אם -תקש'ץאם -ץבן-
צואך -ץכרק' -בץ -קש'ץ -ץ ק]ק -.ת קרץ -תוצקא -.צכב-
תיקה -ב"א -קס]וק -.טאאה -תט'סט -קתקס]ה' -ק-
החהקן.
כ קסף -אש -ץת ראו -יה -ת]אזקו -כאן -תיקהאקה-,
ש]אוקשק-קת-אתאת-תקוח'-כאן-בץ-יקה-קיקה-,שבן-
ץבץ-יקה-קיקה-אש-וקקח-ץכן-טכבא-קצר-יחר-קש א-
צרראת-,שזת-חץ'-שץ-תבאצקכ-שץ-תיקה-.ץבן-תוקקח-
שכאן -שהא -תיקהאקה -תסקקבקה -קקובכ -קתוקקח-
תץכן-שץ-בץ-יקה-כ ]ור -.אהן-ץתקסאף-בץ-תוקקח-יק-
ץ וקב-קק ק-ביקקו-ב"א-ת]אזקו-.כואוה-תקחרץ-תאי-
-0קתאא ק-שיאן-שקם-קוח'-יק'-אוקכ-כאן-תיקהאקה-
כט'סט-שץ-בקהוקה-קקקץל]-אזקו-שץ-0.1-בר-0.2-
קברא -ץש]ו -יה -תקוית -שץ -תט'סט -תו אץ -,ים-
באצקכ-תיקהאקה-צ]קף-קרא-קקקץל-.0.01-בקק-בן -אהן-
ץצק]ף-יקהאקה-ב"א]-אזקו-שץאץא-0.1 -קבאק"כפ-.

4

המדריך המלא

וקחא סוטס ץבו טסקט ץבוק
]ו'-כק- -תאבוקה-וישק אה-בם-הקב ה-ה -קתב ה'-קכל-ס קן

לתוכנת תג

בקק-בן-אש-ץת ראו-יה-תצוה-תיקה-,ש]אוקשק-קת-אתאת -קרץ-תיקה-בצקת-ים-צו-ים-שקן-.כואוה-תקחרץ-תאי-1-קתאא ק-שיאן-שקם-תצות-יק-תוחכת-בץ-
קף-תיקה-ת'אאם-.תצות-שץ-8-ההן-יקה-קקצוה-ץ-80%בץקקו]-20%-חקה-קת קרץ-תטכבא-,קתצות-שץ-1.2-האהן-יקה-קקוחכה-כ-20%-קבן-בץ-זת-תרוך.
בכו -זבו-שאש-ץ ק-ץת ראו-יה-צכב-תיקה-.כרוך-בץץ-ב"]-וקכ-תט'סטאם-תם-ץבקץם-שחקואם-קץבן-יאן-צקוך-ץקץי-בץקם-כשרת-שץ-תצכב-,יכץ-כק'ואם-
שיבן-י ק-וקצאם-צכב-יחו-כט'סט-בץא ק-ץקץי-בוך-כצכב.
ים -ב ס-ץי]שוקה"-הבק קה< ק]ן"-ה]הח-ץ ק-האכה-רק-שאח-שץ-תצכב-בך:

כהאכת-זק-קק]אבאם-ץ ק-ושאקה-ת ק] אם-שקקה' אם-כה -,קבץ-ת הק אם-שץתם-קכ קסף-אש-יה-ת רוקה-תצכב.
כהקב ה-ה -תצכבאם-כ קאאם-בץ-כסאס-שץ-שץקשת-צכבאם-ירקם-,אוק'-קבחקץ-.ב"א-צכבאם-יץק-י ח ק-ץקבשת-אבקץאם-ץאצקו-יה-וקכ-סק א-תצכבאם-שי ק-
וקצאם-קהתץאך-כחאוה-תצכב -בשאה-ב"א-תשקוקה-שכתם-ושקקאם-שקקה-תצכבאם:

בץ-ץחאצת-בץ-תחל-תאק א-הקסאף-ק ה-צכב-יחה-קיקהק-סק -ש כחו-,קב"א-זת-י ח ק -וית-יה-תשא קא-כ]קבץ-כשרת-ש 'וי"-צכב"-.ץרק קי-,ים -ץחל-
שץקש]-בקאם-בץ-ירקם-קבקר-חקש]-בקאם-בץ-אוק'-,תצכב-כשרת"-צכב"-אשה ת-כתהים-קיז' -כץ-יה-ת קקן-ש קצו-ב"א-שץקש-ק קה-ירקם-קחקש-
ק קה-אוק'-.קהחה-ץשרת"-צכב"-אושם-ץאר-CLR-קס]ו-תקוית-בץ-בקקה-תק קה-,קכרק קי-ב "ץ-אושם-.350-ים -בשת-שכב-ק קה-אוק'-קשכב-ק קה-
בחקץ-אושם-077-קבאק"כ-.קס]ואם-יץק-תקק]אבאם-כסקקך-ץשם-CLR-יקהם-י ח ק-קקץיאם-כ'קכל-תס קן-ב"]-ת רוקה-תצכב-ש כחו-ק ראו:

הערה חשובה  -הצבע יופיע על המסך רק כאשר אין מצב ראה פקודות מופעל.
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בקק-בן-אש-ץ ק-ץת ראו-תוקת-.תוקת]-אוקשק-שיה-תט'סט-שקק רו-ב'קר-קסקאאם-י ק-אבקץאם-ץתואם-קבץ-ץכסאס-תיקהאקה-שבץ-תשקוקה-אקשכקה-בץאת-,
שבן-בץ-תיקהאקה-כאן -רקץקה-קכאן'-ט קה-אקשכקה-בץ-יקהק-תכסאס-יץי-ש קכתן-קשה ת-ק קרץ-ץ קרץ-בך:

קב"א-תוקת-י ק-אבקץאם-ץקבשת-ץתואם-יקהאקה-קבץ-ץכסאס-תשקות-בקת-שי ק -ח]קל-בך:

תתוקת-שאקקשאה-כבא'ו-כתבוקה-שקץאאם-קכחץק קה -ב]א-שאכקיו-ץתץןפ-בך:

בקר-אש-כי]שוקה ק-ץכחקו-תוקת-שץאץאה-ב"א-תקס]ה-–-קב"א-בך-תיקה-הור-קהחה-ץכסאס-תשקות-שבץאת-אקשכקה-תיקהאקה-בך:

הערה חשובה  -אף בטקסטים שאין אנו רוצים הרמה ,חשוב לסמן בהרמה
ערך  0וזאת כדי שאם יהיה שינוי מסויים בטקסט שאז נצטרך את ההרמה,
אזי לא נצטרך לייבא את הקובץ סגנון עם קובץ הוורד מחדש [שכן כל
מה שלא הוגדר טרם הייבוא הראשוני שוב לא יחול לאחר מכן אם נחליט
להוסיף אותו].
בקק-בן-אש-ץ ק-ץת ראו-כשרת]"-אזקו-יקטקקטא-ץשקוקה-ק]קזוקה"-,שבישו-תהקב ת-הבצכ-יה-תט'סט-ב"]-ת הק אם-שכחו ק-,יקוך-שקות-קבאק"כ-,
]בקאם-א'וי-שתקאץאם-אה]זוק-ץ'צקקה-תט'סט-קשקם-שיאן-קס]א'-ק'קם-ץתב אס-בקר-קאץאם-.ץוקכ-זק-הק]בת-שבקץת-כבקקראם-צואם-בישו-יאן-
קס]א'-ק'קם-ץתוכת-קאץאם-קיז-תט'סט -וית-בך:

קוקיאם-ככאוקו-שתקאץאם"-שת'ראם-תיול-ץשקאם"-תן-ק]קזוקה-,קתטבם-קשקם-שתקאץת"-קאהאאשכ"-ץי-אבץת-ץתאב ס-כק'קם-ת קהו-כשקות-.ב"א-
תת רות-ש כחו-כשרת-ת]אזקו-,ה -הוחאכ-יה-תק'קם-שכאן-תיקהאקה-שכיקהת-שקות-כיק]ן-יקטקקטא-קב"א-זת-ה וקם-שתשקות-הוית-קץית-אקהו-
ץקוקה-ש שיוק-כת-יקהן-קס]ו-קאץאם.
וצקא-ץת ראו-בוך-שץ-0.15-קתבץ-ץ]א-תב אאן]-,בקאם]-חקה-קכבץץ-ץי-ק]בקאם-אקהו-.קכבה-תאאשקו-שץ-תט'סט -ב סה-ת]'קרת-ץהק'ף.
כ קסף-אש-ץת ראו-יה-תוקקח-כאן-קאץאם-,ש]אוקשק-שבישו -קה אם']-קרת-ץיזן-ט'סט-ב"א-אאשקו-]CTRL+J[-תהקב ת-הקאר-ק סת-ץשכקו-בץ-שקות-
כיק]ן-שתוקקח-כאן-תקאץאם-אתאת-שקקת-ק'וקכ-ץוקקח-תוצקא-.תוקקח-תוצקא-כאן-תקאץאם-תק'קכץ-תאקם-תקי -קרץ-תיקה-ב]קץ-0.33EM-קתהקצית-ש ה'כץת-
תאי-תוקקח-תוצקא-.ץבן-כץשק אה-תוקקח-תוצקא -תק -ץושקם-כאן-0.33-ץ-0.45-הץקא-כיאזת-ט'סט-,קחשקכ-ץתהושם-קרף-קקר]ס-כ קרץ-יקאהא.
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כ קסף-ץבך-תאקה-קתשקות-תיחוק ת-שכט'סט-כרוך-בץץ-יא ת-קיקז ה-,קקאץי-תוקקח-כאן-תקאץאם-אבקץ-ץת אב-ץוקקח-תוצקא-כקרקא'-.יץי-שכשקוקה-
שץ] א-תשקות-תיחוק ת-ץ]בקאם-תוקקח-כאן-תקאץאם-אתאת-אקהו-קתוקקח-תוצקא-קץ]בקאם]-חקה-.כבץ-זיה -אהן-ץ'כקב-וקקח-קא אקקם-ק ם-וקקח-ק'סאקקם-
שתם-כאחס-ץוקקח-תוצקא-,בץקקו-שים-תוקקח-תקא אקקם-תקי-0.75-זיה-יקקוה-שתקי-3/4-קתוקקח-תוצקא-.קים-תוקקח-תק'סאקקם-תקי-2-זיה-יקקוה-
שתקי-ב]קץ-קתוקקח-תוצקא-.ץבן-כץשק אה-תקא אקקם -תק -ץושקם-0.75-קכץשק אה-תק'סאקקם -תק -ץושקם.2-
ץיחו-קבן-צואך-ץכחקו-יה-באקקן-תש]ת-קאקאן-ץשקיץ.
ג .לשונית שורה נראית כך:
כץשק אה -זק -אש -ץת ראו -יה -יקוך -תשקות-
שכת -אתאת -קק ח -תט'סט -,קף -תשקות-
שזתק -תיקוך -תבץץא -שץ -תס]ו -.יה -זת-
הקאר-אש-ץקקרי-ץ]א -קרץ-ס]ו -וחאכ-בץ-
ת רץאם-ת'אאקאם-כשק'-כתקשךפ-.כק'ות-
שץ-תק אץת-,כחו ק-ץבקר-יה-תס]ו-כ קרץ-
 -21ס"ק -בץ -13.5 -ס"ק -,י"ב -וקחכ -תשקות-
תקהיאם -תא ק -10 -ס"ק -,קשקם -שץבץ -צר-
אש-ץתשיאו-1.75-ס"ק ]-קא-.קחשקכ-ץזבקו-
שצואך -ץצאאן -יה -וקחכ -תשקות -קבן -יה-
שיו-בץ-תבובאם-כה פ-כס"ק-שים-ץי-בן-
הקב ה-ה -ה'וי-זיה-ב 'קרקה.
כ קסף -אש -ץת ראו -יה -ת קף -שץ -תשקות-,
ש]אוקשק -תקוח' -תי בא -כאן -כסאס-
תיקהאקה-קכאן-כסאס-תיקהאקה-שץ-תשקות-
ת'קרקה-.אש -קסחת-ק'קכץה-ץחאשקכ -קף-
קהיאם -שתקי -120 -יחקז -ק קרץ -תיקה-,
בץקקו-,ץ קרץ-יקה -10-ראו -קף-12-קבן-בץ-
זת -תרוך -.אהן -ץחשכ -בם -קחשכקן -קרץ-
יקה-1.2X-קתהקצית-תקי-ת קף-תקקקץל.
כ קסף-אש-ץכחקו-יה-סק -אאשקו-ת]אס'ת-ים-אתאת-ץצר-אקאן-בם-שקוקה-ץי-אשוקה-,ץצר-שקיץ-בם-שקוקה-ץי-אשוקה-,כיקצב-בם-שקוקה-ץי-אשוקה-
יק-קץי-ששם-תשקוקה-תן-אשוקה-קתקסקך -וית-ב'קכאת-,קזת' -וי-אאשקו-כץק'.
בקק-בן-,כי]שוקה-זק-י ק-אבקץאם-ץכחקו-ב אסקה-ץשקוקה-קסקאקקה-ב"]-ת רוקה-ש כחו-.ץרק קי-,כט'סט-ש'קר-החאץה]-אס'ת-שץק-תקי-@99-י ק-
וקצאם-שתשקות-תוישק ת-שץק-הקאר-התאת-כב אסת-שץ-0.5-ס"ק-,יזא -ושקם-כשרת"-ב אסת-ץ]אס'ת-יחה"-כשרת-ץב אסה"-אקאן"  0.5CM 1קקשקבקה-
]'קרת-זק-תאי-שהתאת-ב אסת-אק אה-שץ-0.5-ס"ק-כשקות-יחה-כ]אס'ת-,קקקאץי-זקתא-תשקות-תוישק ת-,בך:
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אש-כי]שוקה ק-ץבשקה-ב אסת -קס]ה -ם-ץבקר-שקוקה-ב]א-ש וצת-,ץרק קי-י ק-אבקץאם-ץתקסאף-יחוא-ת]'קרת-ת "ץ-בקר']-קרת-1CM 3-קקשקבקה-
]'קרת-זק-תאי-,שיחוא-שהתאת-ב אסת-שץ-שקות-יחה-ץיקוך-שץ-0.5-ס"ק-,התאת-ב אסת -קס]ה-שץ-1-ס"ק-ץבקר-שץקש-שקוקה-,קבן-י]שו-ץבשקה-
ץיקוך-בץ-ת]אס'ת-.קברוך-זק-בן-י]שו-ץבשקה-ב אסת-שקיץאה-,קבן-י]שו-ץבשקה-ב אסת-קש א-צרראם:

כשרת"-ב אסת-כץהא-קק כץ"-י ק-אבקץאם-ץבשקה-יה-יקהן]-בקץקה-,יץי-שתקי-אחאץ-יה-תקויקה-תב אסת-בץ-בץ-ת]אס'יקה-תכיקה-בר-ץכאטקץק-ב"א'-קר-
יחו-.י]שוקה-זק-שאקקשאה-בישו-אש-בקת]-אס'יקה-כוצף-שכוצק ך-ץבשקה-ץתם-ב אסת-ץץי-צקוך-ץת ראו-כבץ'-קר-קחרש-ב אסת.
ד .לשונית פיסקה [הראשונה] נראית כך:
כץשק אה -זק -אש -ץת ראו -יה -תוקקח -תוצקא-
ץ] א-ת]אס'ת-ת'קרקה-קיה-תוקקח-תוצקא-
קת]אס'ת -ת קבחאה -.ץרק קי -,כק אץת-
י ק-וקצאם-שתקאץאם]"-ו'-י"-ץי-התא ת-
סקקבקה -קקש -ץט'סט -,קץבן -י ק -צואבאם-
ץת ראו-יה-תקוח'-יחוא-ת]אס'ת-.בקק-בן-
תקאץאם]"-ו'-כ"-יאן-י ק-וקצאם-שהתא ת-
סקקבאם-ץסקף]-ו'-י-,קירוכת-וצקא-שאתאק-
קוקח'אם -אקהו -קתקוח' -שץ] -ו' -כ-
ץט'סט-שץק-ק]ו'-כ-ץט'סט-שץ]-ו'-י-.
קץבן -י ק -צואבאם -ץכחקו -קוח' -רקץ -אקהו-
כוקקח-ץ] א]-אס'ת -.קאשקה-ההכיו-ץתץן.
בקק-בן-אש ת-י]שוקה-ת 'ויה "-קף -קאש"-
שכי]שוקהת-י ק-אבקץאם-ץהה-וקקח -קסף-
כ קף -תט'סט -וקקח -כאן -תשקוקהפ -קסף-
בץ -קת -שת רו ק -ץק -כץשק אה -שקות< קף-.
קטוה -י]שוקה -זק -תאי -ברא -שכשבה-
תחץק'ת-ץבקקראם -קבץ-ץ'וכ-יה-תט'סט-
בקת -שאקהו -ברא -שא אבק -ץ'ק -תירקם-
תקסקן -יה -סקף -תשטח -תקקר]ס -קב]א-
שאכקיו-ץתץןפ-.ץי-קקקץל-כבץץ-ץתשהקש-כי]שוקה-זק-כיק]ן-יקטקקטא-בכו-כבה-בשאאה'-קכל-תס קן-,יץי-שוצקא-שו'-ץיחו-תחץק'ת-ץבקקראם-,
ים-ץי-תצץח ק-ץקץיקה-יה-תרף-כקץקיק-,ו'-יז-ץתשהקש-כי]שוקה-שץ -קף -קאש -יחוא-ש אסא ק-ץתקסאף -קף-קב]א-שאכקיו-ץתץן-כס'וא]טאםפ.
אש-ץבשקה-שאקקש-זתאו-כת רות-זק-,ק ם-בש רושאם-ץהה-,יז-ץהה-ק'סאקקם-חצא' -קרת-יק-טא]ת-אקהו-.יך-ביקקו-קקקץל-ץתסהרו-כץבראק-ב"א-
ת רוקה -קאשקה-כאן]-אס'יקה-קץ] א-בקהוקה-ב"א-תקס]ה -קף-קבאק"כ-ב "ץ.
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ה .לשונית פיסקה  2נראית כך:
כץשק אה-זק-י ק-אבקץאם-ץת ראו-יה-שכאוה-
תט'סט-ב"]-ת'קראם-,בץקקו-י ק-אבקץאם-
ץתחץאט -שכ'קר -00@ -שתקי -ת'קר -שץ-
יקה-ת]ו'-שץ ק-,הקב ה-ה -השכקו-יק-ץי-
השכקו-יה-ת]ס'יקה-.ץרק קי-,כק אץת-
שץ ק -י ק -וקצאם -שהקאר -אהחאץ] -ו'-
חרש-כבקקר-חרש] -ור-,ץבן-י ק-צואבאם-
ץת ראו-שת'קר-00@-אשכו-ץ] א]-אס'ת-,
קב"א -ת רות -זק -,בישו -הקב ה -ה  -ה אב-
ץ'קר-זת-תאי-כיק]ק-יקטקקטא-השכקו-יה-
ת]ס'יקה -קת'קר -שתק רו -אבכקו -ץבקקר-
חרש.
בקק -בן -י]שו -ץבשקה -זיה -כצקות-
ת]קבת -,ץרק קי -כסקף] -ו' -שץ -חקקש-,
יק -קוי-קבאק"כ-,אש-יה-תתרון-בץך-שץ-
ת]ו'-יק-סץא'י]-ושה-כוישאה-קבאק"כ-,
קי ק -וקצאם -שהקאר -תתרון -אצקר -ץסקף-
ת]אס'ת-תיחוק ת-.ץשם-בך-בץא ק-ץת ראו-
כ'קר-שץ-תתרון-שץי-אשכקו-ץ] א]-ס'ת-,
קבבת-הקאר-תתרון-אצטוף-ץבקקר-ת'קרם.
בקק-בן-י]שו-ץת ראו-כהקך]-אס'ת-קסקאאקה-שץי-אשכקו-כהקך-יקהת-ת]אס'ת-.ץצקוך-תב אאן-י ק-אבקץאם-ץת ראו-שיה-בץ-תט'סט-תול-שץ-תק אץת-
ת]סק'אםפ-,ה -ץי-אשכקו-ץבקקראם-כהקך-ת]אס'ת-קשקם-שי ק-וקצאם-שבץ-יקהת]-אס'ת-האב ס-כהקך-בקקר-יחר-קץי-האשכו-.בקקכן-שכק אץת-יא-
י]שו-ץבשקה-יה-זת-קשקם-שוקכם-שץ-ת]ו'אם-יוקבאם-קרף-יחר-,קץבן-בישו -ראו-ת רות-זק-כ'קכל-ק אץת-,כשבה-תחץק'ת-י ק' -כץ-תקרבת-
תקקות-שיא-י]שו-ץחץ'-יה-תרף:

י]שוקה-זק-שץ-ץי-ץשכקו-כהקך]-אס'ת-וץקק טאה-ו'-בישו-תט'סט-ש ראוק-ץי-ץשכקו'-צו-ק קרץ-רף-,קיקהק-י ק-וקצאם-שאשיו-כיקהק-תרף-קץי-
אהחץ'-ץש אאם-.קץרק קי-כסארקו-תה]אץת-שי ק-וקצאם-שאבץת-קאכקי-אשיו-בץ-יקהק-רף-קץי-אהחץ'-ץש א-ר]אם-קבאק"כ.

הערה חשובה  -ככל שנגדיל את הנתונים של לשבור או לא לשבור ,כך יוקשה
על תוכנת תג לעמד את הדפים .לכן מומלץ להשתמש כמה שפחות בהגדרות
אלו ,אלא אם כן זה לצורך .כמו כן ,תמיד עדיף להמנע מלתת לתג לעמד עם
שבירות באופן אוטומטי ,ותמיד מומלץ לעשות זאת באופן ידני ע"י הוספת שורה
והפחתת שורה ,אלא אם כן מדובר בהגדרות ברורות מראש שבהם אנו חפצים
וכגון שתחילת פרשה תתחיל תמיד בעמוד חדש וכיו"ב ,שאז יש להגדירה ע"י
שבירה כנ"ל.
חשקכ-ץצאאן-,שכיק]ן-בץץא-תקסקך-שץ ק-קהחץ'-ץשהא'-כקצקה'-,קר]-אס'ת-ק'קר-הק'-.קר]-אס'ת-קשקבקהק-שתקי-קבאץ-יה-בץ-תת רוקה-שץ-
ת]אס'ת-,ב קן -קף-,יקוך-שקות-,ב אסה-שקוקה-,קס]ו-טקואם-,שכאוה]-אס'יקה-קבאק"כ-,שיץק-שץקשה-תץשק אקה"-שקות"]"-אס'ת"]"-אס'ת-."2-קיאץק-
'קר-הק-קבאץ-ו'-יה-תת רוקה-שץ-סק -ת ק]ן -,קרץ]-,אזקו-קבאק"כ-,שזק-תץשק אה"-יקה".
ץבן-,כ'קראם-שתם-החאץה]-אס'ת-,ץצקוך-תב אאן-כק אץת-יץק-תם'-קר-יקה-ת]ו'-00@-שקק ק-קהחאץ-ת]ו'-,ק'קר-יקה]-סק'-01@-שקק ק-קהחאץת-
ת]ס'ת-שץ-תט'ס-תול-,בץא ק-ץת ראו-כ'קכל-תס קן-יה-בץ-תת רוקה-תוצקאקה-כבץ-תץשק אקה-שץקר ק-בר-בת-.קשי"ב-כ'קר-שץ-תט'סט-תול-02@-
שכק-יאן-צקוך-ץת ראו-שקם-ת רות-,חקל-קתת רוקה-כץשק אה-יקה-.תסאכת-תאי-,שקבאקקן-שץ] אק-אש-יה'-קר-01@-שתקי'-קר-החאץה]-אס'ת-,קקאץי-
יקהן-ת רוקה-שאבקץק-בץ'-קר-01@-אה]סק-יף-בץ'-קר-02@-תאקה-קתקי-קשקאאך-ץיקהת]-אס'ת-שץ'-קר-.01@-בץ-בן-יאן-שקם-ב אאן-ץת ראו-שקם-ת רות-
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בסרט בר קבוק
]ו'-יק- -תב ה'-קכל-קקור-ץביקקר-כה ' -ירקרפ

לתוכנת תג

קובץ רב טקסט
פרק י'  -הכנת קובץ וורד לעימוד בתג [קידוד]
כשק ת-קט'סט-אחר-,תוכ-ט'סט-כ קי-קקס]ו-ט'סטים-שק ים-תחץ-קש י-ט'סטים-קבר-בקת-ש ח]קל-.בץקקו-אם-כוצק ק-ץבקר-וכ-ט'סט-,קב קן-
קש יקה-בם]-יוקש-וב"כ-קהיק"ט-,בץי ק-ץ'קרר-שץקשת-קסקבי-קקור] -ורים-קץתק]בם-ץ'קכל-RTF-ב "ץ-קץתבין-ץבקץם'-קכל-ס קן-אחר-.אב"]-שכאקה-
א]שו-ץבשקה'-קכל-ס קן-ץבץ-אחר-קן-תט'סטים-,ק"ק-בריף-יקהו-תבין'-קכל-ס קן-אחר-ץבקץם-קכבך-ץת'ץ-אה-בכקרה-תביקקר.
באקקו-ץביץ-,כקתץך'-ירקר-קקובכ-בקק-זת-בריף-ש ']יר-ץבכקר-כצקות-קסקרוה-בם-ת'קרים-קץתבין-סרוקה-שץ'-קרים-ץבץ-ט'סט-כ ]ור-,בך-שתקש ת-
ה'קרר-כ'קרים-כבץי'-ירקקה-14-13-12-11-10 -1-קבקקפ-.תוב"כ-יק'רר-כ'קרים-כבץי'-ירקקה-24-23-22-21-20 -2-קבקקפ-קתהקי"ט-י'קרר-כ'קרים-כבץי-
'ירקקה-34-33-32-31-30 -3-קבקקפ-.ב"י-או קן-בזת -קבץ-ץ שה-כ'ץקה-ץ'קכל-תס קן-קץרבה-בץ-סרוה'-קרים-ץאן-שייבה-.בקק-בן-קקקץל-כהיאקו-ת'קר-
ץושקם-בץ-רכו-ברי-ש רב-איזת'-קר-שייך-ץאן-כ'ץקה.
ץאחו-ת'ירקר-בץי ק-ץייכא-אה'-כצי-ת-RTF-יחר-בם'-קכל-תס קן-.א]שו-ץייכא-אה-תקש ת-בם'-קכל-תס קן-קץאחו-קבן-ץ]הקח-אה-שאו-תט'סטים.

הערה חשובה  -היות וצורת העבודה ברב טקסט היא ע"י מסגרות וכפי שיבואר לקמן ,לכן אין צורך בקובץ הסגנון
להגדיר את אורך השורה היות ומה שקובע את האורך זוהי המסגרת שהטקסט גולש לתוכה .אלא שכן מגדירים נתונים
כמו "סוג יישור פיסקה" [בלשונית שורה] אם מדובר בכותרות שאנו רוצים שהם יהיו באמצע המסגרת ,ולהגדיר
"יישור שורה אחרונה" [בלשונית פיסקה  ]1כדי להגדיר איך יסתיים הטקסט בשורה האחרונה שלו במסגרת.
כמו כן חשוב לציין שבעבודה כמו משניות מומלץ מאוד שהמשניות יהיו בעל גוף גמיש כגון נקודה אחת ולכן יש
להגדירו.
כ קסף-,כט'סטים-שיתיק-בם-כוביים-,בראי-קאקר-ץת']יר-בץ-תקוקקח-כין-תשקוקה -קףפ-שיתית-אחיר-.תסיכת-תיא-,שיש ת-א]שוקה-ץאץל-קס וקה-
שי רץק-כ קכתם-ץ]י-ריץק ים'-כקבים-.ץבן-אם-קהאיקים-אה-תריץק ים-ץקוקקח-שץ-כין-תשקוקה-אז-תט'סט-יקץא-אה-תקס וה-בר-תסקף-קץא-ישאו-
וקקח'-טן-כין-תשקות-תאחוק ת-שץ-תט'סט-קכין-החהיה-תקס וה-.קץבן-צויך-שת קף-יתית-קק רו-הקיר-כאקהק-בוך-ש כחו-קץא-ישה ת.

פרק יא'  -הסבר כללי על קובץ רב טקסט
תבכקרת-כוכ-ט'סט-שק ת-קתבכקרת-תו יץת-כה -,כבך-שוקאים-אה-תבקקר-תאקיהי-בץ-תזקן-בץ-תקסך-,קקכצבים-שי קיים-כביקקר-ישיוקה-בץ-
תהצק ת-תזאה-.בץ-ט'סט-קק]יב-כהקך-קס וה-שץק-,ק יהן-ץש קה-אה-ת קרץ-שץ-תקס וה-כאקצבקה-תבבכו-.בקק-בן-א]שו-ץשייך-ץבץ-ט'סט-בקהוה-,
אק'-כקבת-אק -שץ]ה-,קהקך-תט'סט.
כשץכ-זת-תביקקר-כוכ-ט'סט-אי ק-אקטקקטי-קבץ-תקשהקש-ץקקרא-שיש-היאקם-כין-תט'סטים-קתתבוקה-שץתם-.אם-תקב סק-סיק י'-ישקו -יכקאו-
ץתץן-כתוחכתפ-כבץ-ט'סט-כבה-תב ה-ת'כצים-ץוכ-ט'סט-,תהקב ת-קסק ץה-ץרקקח-אם-כבקקר-ת קבחי-יש-היאקם-כין-תט'סטים-אק-אם-חסוקה-שקוקה-
כט'סט-אחר-ץ]י-ת'ישקוים-.אם-חסו-,תקשהקש-צויך-ץה'ן-אה-תקצכ.
כוכ-ט'סט-יש ן-בקת-רו קה-שבץ]-יתם-קהכצבה-תבכקרת:
א .רשימה  -זתק-בקקר-כבץ-קבץקץ-ט'סטים-כהקבק-,כרקקת-ץבקקר -קוא-,שם-יש-אה-בקקר-ת קוא-שתקא-ושיקת-ואשק ת-.קצר-יקין-יש-אה-הקות-אקו-
קקסקוה-תש"ס-ת תקה-אחוק ים-קביק"כ-שתיא-ושיקת-ש ית-.קקצר-שקאץ-יש-אה-בין-קש]ט-קבקק-שתיא-ושיקת-שץישיה-.בץקקו-בץ-ושיקת-קביץת-
כהקבת-ט'סטים-קסקייקים-שתם-קתקקים'-כקצקה.
ב .קבוצה  -כהקך-בץ-ושיקת-יש ם-קס]ו'-כקצקה-,שבץ'-כקצת-קתקקת-יחירה-ט'סטים-תכ קיים-בץ-אקהק-חץ'-כבקקר-.ץצקוך-תב יין-כבקקר -קוא-,
ת קוא]-,יוקש-וש"י-ק]יוקש-תהקס]קה-תם'-כקצה-ט'סטים-אחה-תקה]וסה-בץ-אקהק-חץ'-כבקקר-,באשו-ת קוא-כאקצב-,וש"י-קיקין-קהקס]קה-
קשקאץ.
ג .טקסט  -אץק-היכקה-תט'סט-ת קצאקה-כאקהת'-כקצת-ב "ץ.
ד .רמה  -כהקך-בץ'-כקצת-א ק-יבקץים-ץת ריו-איזת'-כקצת-הקק'ם-כחץ'-תבץיקן-שץ-תבקקר-,קאיזת-הקק'ם-כחץ'ק-ת קקך-יקהו-קבן-בץ-זת-תרוך-.
ץרק קא-כבקקר-ת קוא-יש-אה-ת'כקצת-תואשק ת -קק-וש"י-קהקסק-ב "ץפ-שתם -קצאים-קבץ-ץץשקן-חבקים -כשקקס-קיץ א-תחרש-כהחהיה-תרףפ-
שתקא-קק רו-בוקת-ש ית-קץבן-תקא -קקך-יקהו.
בקק-בן-כק'ואקה -רקץקה-יש-ושיקת-אחה-תקקובכה-קאוכבת'-כקצקה'-,כקצת-ואשק ת-חקקש-קאק 'ץקס-.קקהחהיתם-ש]הי-חבקים-קוש"י-שתם-

25

המדריך המלא

בסרט בר קבוק
הק י-רף-כ'קכל-וכ-ט'סט

לתוכנת תג

'כקצת-ש ית-.קהחהיתם-וקכ"ן-קאכן-בזוא-שתם'-כקצת-שץישיה-קקהחהיתם-אקו-תחיים-ת'רקש-שתקא'-כקצת-וכיביה.
קת-ש קהן-ץסירקום-ת "ץ-תקא-ש'כקצת-ואשק ת-תיא-וקת-1-תש ית-תיא-וקת-2-תשץישיה-תיא-וקת-3-קתוכיביה-תיא-וקת -4-תקס]וים-ץא-חייכים-
ץתיקה-וצק]ים-,אץא-קת-שחשקכ-זת-תיחס-כי יתםפ.
ץיהו-כיאקו-,אם -חץיט-ש'כקצת-4-התית-וקת-,1-אזי-יבץת]-יוקש-אקו-תחיים-קבץ-ץחקקש-קאק 'ץקס -.יהן-ץואקה-כהושים-תכא-אה-סרו-תרכוים-
כיהו-כתיוקה:

נתוני דף בקובץ רב טקסט
ץצקוך-תב יין-,א ק-קבקרים-בבה-קש יקה-קסבה]-סחים-בם]-יוש-וב"כ-קהקי"ט-.ץצקוך-בך-בץי ק'-קרם-בץ-ץבקקר-בם-
תסקן-כט'סט-תקובזי -כב יי י ק-תקא-תקש יקהפ-שכק-הץקיים-יהו-תט'סטים-קו'-אז-ץת]ביץ-אה-תוכ-ט'סט-רוך-
תה]ויט'"-קכל<וכ-ט'סט"-.ץאחו-ש ]הח-אה-תה]ויט-וכ-ט'סט-,ה]הח-ץ ק-היכה-רק-רשיח-בזק:
ץאחו-ש]הח ק-אה-תוכ-ט'סט-,בץי ק-ץכחקו-כא]שוקה"-ביצקכ-רף".
כביצקכ-רף-א ק-ץקבשת-ק ריוים-אה-אקוך-קוקחכ-תרף -שתם-קירקה-ת ייופ-,קבן-אה-תשטח-תקקר]ס -תקא-תוקחכ-
תקוכי-ש ה]ס-ב"י-בץ-תט'סטים-כיחר -.הקן-זת-ישקש-כויוה-קחרץ-ץאקוך-תשקות-שץ-תבקהוה-תוצת-קץוקחכ-בץ-
תקס וקהפ-.אה -קכת-תט'סט -שתקא-ת קכת-שץ-תבקקר-ץא-בקץץ-בקהוקה-וצקה-.קבשקקררים-אה-ת קכת-יש-ץבץקץ-
כחשכקן-אה-תוקקח-ת'טן-אשו-קבץ-תשקות-תואשק ת-,תיי ק-ץבץקץ-אה-בץ-ת קף-שץ-תשקותפ-,כריק'-בקק-שבשי ק-
כ" הק י-רף"-כ'קכל-ט'סט-אחר-.תה]ויט-זתת-כוקכ-תת רוקה-שץק-ץה]ויט-תקקבו-ץ ק-בר-בת-,אץא-ש קס]קה-ץק-קס]ו-
ת רוקה-תקיקחרקה-ץביקקר-כות-ט'סט-,בץיתן -ץקר-כתקשך-.באשו] -הח-אה-תא]שוקה-שץ -הק י-רף -ואת-כחץ'ק-
תהחהקן-אה-תא]שוקיקה-ת קס]קה-שששיבקץ-ץוכ-ט'סט:

--------
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הק י-רף-כ'קכל-וכ-ט'סט

ץ] י-שא ק -י שים-ץביקקר-וכ-ט'סטק-חשקכ-קאקר-שהתית-ץ ק-הקב יה-בכקרת-שץ -רץי-תבקקר-קשץ-תקס וקה-שאקהם-א ק-וקצים-ץתבין-,קץבן-כבכקרת-
סקיצה למשניות לעמוד שמאלי
בקק-שץ ק -שהקש-כס'יצת-תכאת-תקואת-ץ ק-כצקות-בץץיה-איך -ואת-כרוך-בץץ-בקקר-קש יקה-סט רוטי:
אורך דף 22.5 :ס"מ .רוחב דף 15 :ס"מ .רוחב שטח מודפס 11.5 :ס"מ.

ס"מ.שמאלי
עמוד
למשניות18.5
סקיצהגובה הטקסט:
אורך דף 22.5 :ס"מ | רוחב דף 15 :ס"מ | רוחב שטח מודפס 11.5 :ס"מ
גובה הטקסט 18.5 :ס"מ.
שוליים עמודים ימניים 1.75 :ס"מ | שוליים עמודים שמאליים 1.75 :ס"מ | שוליים למעלה 1.75 :ס"מ
שוליים עמ' ימני 1.75 :ס"מ .שוליים עמ' שמאלי 1.75 :ס"מ .שוליים למעלה 1.75 :ס"מ

רע"ב גוף 10

משנה
גוף 18

אלמנט  5.5 :1ס"מ

תוי"ט גוף 12.5
אלמנט  5.5 :1ס"מ

אלמנט :2
 2.6ס"מ

אלמנט :2
 2.6ס"מ
אלמנט :1
 5.3ס"מ

אלמנט  5.5 :3ס"מ

בבה-ב"]-ס'יצת-זק-א ק-צויבים-ץת
ץתואקה-בך:

אלמנט  5.5 :3ס"מ

י-תרף-קהיכה-תשיחת-צויבת-טאבים שמאליים 0,6,8.9 -
שמאליים 0,6,8.9 -
טאבים
ריו-אה -הק
טאבים ימניים 0,6,8.9 -
יש לציין CM

טאבים ימניים 0,6,8.9 -
יש לציין CM

אה-וקחכ-תשטח-תקקר]ס-קחשכים-ב"]-אקובם-שץ-וב"כ-5.5 -ס"קפ-קהקי"ט-
-5.5ס"קפ-קתקוקקח-שכי יתם-0.5 -ס"קפ-11.5-=-ס"ק.
אה -קכת -תט'סט -קחשכים -ב"י -שקקציאים -קתסך -תבץץי -22.5 -ס"קפ -אה-
תשקץיים-שא ק-ח]צים-ץתשאיו-1.5 -ס"ק-ץקבץת-קץקטתפ-19.5-=-ס"ק-.ב זבו-
ץביץ-,אין-ץתחשיכ-אה-תבקהוקה-תוצקה-קץבן-צויך-ץת]חיה-בקר-1-ס"ק -שתקא-
ת קרץ-תקקקצב-ץבקהוקהפ-18.5-=-ס"ק.
אה-תשקץיים-תיק יים-קתשקאץיים-קחשכים-בך-,וקחכ-תרף-15 -ס"קפ]-חקה-
וקחכ-תשטח-תקקר]ס-11.5 -ס"קפ-3.5-=-ס"ק-.זתק-תשיבקו-ץש י-תשקץיים-.בבה-
יש-ץחץ'-אקהם-ץש ים-1.75-=-ס"ק-ץבץ-צר.
בקק-כט'סט-אחר-,יש-ץסקן-אה-ת הק ים-ת קצאים-קהחה-ץא]שוקה"-כזקן-
תר]סת"-ברי-שתבקקר-תקקר]ס-יקק'ם-כאקצבק.
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פרק יב'  -עריכת מסגרות
ץאחו-שת רו ק-אה -הק י-תרף-,א ק -י שים-ץבויבה-תקס וה-תסט רוטיה-שאיהת-א ק -בכקר-.ץצקוך-בך-יש-ץץחקל-כ"ביצקכ-רף"-בץ-תא]שוקה-
"בויבה-קס וקה"-.בבה-ץאחו-תץחיצת-ה]הח-היכה-רק-שיח-שכת-ושקם"-ושיקת-."1-אם-כוצק ק-ץתקסיף-בקר-ושיקת-בץי ק-ץץחקל-בץ"-תקסף-ושיקת"-
קאז-הה'כץ-קהחה-ץושיקת-1-ושיקת-.2-קבן-א]שו-ץתקסיף-בקת-ושיקקה-ש וצת-בץ-זק-תרוך-.כט'סט-שץ ק-א ק-צויבים-ץקבשת-ו'-ושיקת-אחה-
קשקם-שבץ-תשץקשת-ט'סטים -קצאים-כאקהק-ק'קם-קץא-כק'קם-אחו.
ץאחו-ש]הח ק-ושיקת-בץי ק-ץ]הקח'-כקצת-,קץצקוך-בך-בץי ק-ץץחקל-בץ-תא]שוקה"-ושיקת-"1-קה]הח-היכה-רק-שיח-אשו-כת-א ק-יבקץים-ץתקסיף-
'כקצת-,יש-ץץחקל-בץ-תא]שוקה"-תקסף'-כקצת"-קבבה-ההקקסף'-כקצת-חרשת-.כט'סט-שץ ק-א ק-צויבים-ץקבשת-ו''-כקצת-אחה-קשקם-שבץ-
תשץקשת-ט'סטים-אי ם-קקק'קים-אחר-קהחה-ץש י-כריוק -ב"]-וקקה-,אץא-יחר-כאקהק-ק'קם.
ץאחו-ש]הח ק'-כקצת-בץי ק-ץתב יס-ץהקבת-אה-תט'סטים-שץ'-כקצת-זק-,קץצקוך-בך-בץי ק-ץץחקל-
בץ-ת'כקצת-ש הקקס]ת-קה]הח-היכה-רק-שיח-אשו-כת-א ק-יבקץים-ץתקסיף-ט'סט-,יש-ץץחקל-בץ-
תאפשרות "תקסף-ט'סט"-,קה]הח-היכה-רק-שיח -קס]ה-אשו-כת-בץי ק-ץושקם-אה-שם-תט'סט-
שאקהק-א ק-ח]צים-ץתקסיף-.ץצקוך-תביקקר-שץ-תקש יקה-בץי ק-ץושקם"-קש ת"-.ץאחו-קבן-בץי ק-
ץבשקה-זאה-שקכ-קץתקסיף-ט'סט-ת 'וא"-וב"כ"-קשקכ-ץתקסיף-ט'סט-ת 'וא"-היק"ט"-.ץאחו-
תתקס]קה-היכה-תרק-שיח-שץ"-בויבה-קס וקה"-הואת-בך:

בבה-בץי ק-ץבוקך-קס וה-ץבץ-אחר-קתט'סטים-,ק החיץ-כט'סט-תבי'וי-שתקא-תקש ת.
ץצקוך-בויבה-קס וקה-תקש ת-בץי ק-ץץחקל-בץ-תט'סט-1-שתקא-תקש ת-.קץאחו-ש ץחל-בץיק-ה]הח-היכה-רק-שיח-בזק:

ב]י-ש יהן-ץואקה-,כהחהיה-תהיכת-יש-שהי-א]שוקיקה-שץ]"-קוקט-חרש"-,תיק י-תקא-ץבקקר-יקין-שץ-תס]ו-קתשקאץי-תקא-ץבקקר-שקאץי-שץ-
תס]ו-.קברי-ץכ קה-אה-תקס וקה-בץי ק-ץץחקל-בץיתם-קץתבין-כבץ-צר-אה-תקס וקה-שץק-.
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ביקקן-שכס'יצת-שץ ק-תכ יית-תיא-ץ]י-בקקר-שקאץ-שתקא-תבקקר-תואשקן-הקיר-כבץ-ס]ו-,ץבן -ץחל-בץ]"-קוקט-חרש"-תקקק'ם-כצר-תשקאץי-.
ץאחו-שץחצ ק-ה]הח-היכה-רק-שיח-ץת רוקה-תבקקר-תשקאץי-.באשו] -הח-אה]-קוקט-בקקר-שקאץי-,ה]הח-היכה-רק-שיח-בזק:
"גריד אנכי"  -זקתי-א]שוקה-שכבזוהת-א ק-יבקץים-ץאץל-אה-
תקס וה-שה רץ-ב"]-ריץק ים'-כקבים-ברי-ץת']יר-בץ-תקוקקח-
כין-תשקוקה-שיתית-אחיר-באקקו-ץביץ-,קזת-קהכצב-ב"]-ת קף-
ש'כב ק-ץט'סט-.קץבן-אם-קהאיקים-אה-תריץק ים-כ ויר-א בי-
ץ קף-שץ-תט'סט-אז-תט'סט-יקץא-אה-תקס וה-בר-תסקף-קץא-
ישאו-וקקח'-טן-כין-תשקות-תאחוק ת-שץ-תט'סט-קכין-החהיה-
תקס וה-.קביקקן-שת קף-שץ-תקש ת-תקא-,18-יש-ץקץא-בוך-זת-
כ ויר-.אץא-ביקקן-שכב יי י ק-קרקכו-כקש יקה-קבאקקו-בשי ק-
ץט'סט-שץ-תקש ת -קף -קיש-,ץבן-אין-ץקץאקה-באן -ויר-בץץ-
ברי-שתקס וה-ה קב-כחק]שיקה-קץץא-ק כץת-שץ]'-יצת-שץ-
שקות-ברי-ש קבץ-ץשץקט-בץ-ט'סט-תקש ת-כיהו'-ץקה.
"רוחב מירבי" --זתק-תוקקח-אשו-תקס וה-הק]סה-אם-אין-ץת-
ב יסקה-קיקין-אק-קשקאץ -.הקן-זת-יתית-בקק-תוקחכ-שץ-תשטח-
תקקר]ס-אץא-אם-בן-קש ים-אקהק.
חשקכ -ץציין -שבץ -קס וה -כ קיית -קויכקבים -בץ -בץ -קק יתם-
קוקכב-קץכן-קביק"כפ-קץבן-ברי-ץבשקה-קוקכב-כוקחכ-קסקיים-
קבקר-קוקכב-קהחהיק-שיתית-כוקחכ -רקץ-יקהו -בקק-כס'יצת-
שתוב"כ -קתהקי"ט -וחכים -ץקבץת -ק תית -צוים -קחקזוים-
ץתהוחכפ -,בץי ק -ץיצקו -קס]ו -אץק טים -.רתיי ק -שכוב"כ-
קכהקי"ט -יש ם -שץקשת -אץק טים -קאיץק -כקש ת -יש ק -ו'-
אץק ט-אחר -קוקכבפ-.
ץבן -בץי ק -ץת ריו -כאץק ט -שץ -תקש ת -אה -קכתק -.כ קכת-
אץק ט-א ק-בקהכים-קת-יתית-ת קכת-תתהחץהי-שץ-תקס וה-בץ]-י-תשבות-שץ-בקקר-קקקצב-קאח"ב-קש ים-אה -קכת-תקס וה-כאקצבקה-תבבכו-
ברי-שת ]ח-יהאים-ץבקקר-קסקיים-.א]שוקה-זק -קררה-כ 'קרקה-קץבן-אם-ת קף-שץ-תקש ת-תקא-18-אז-בץי ק-ץתב]יץ-אה-ת קף-כבקקה-תשקוקה-שא ק-
ח]צים-שיתית-כאקהק-אץק ט-,אם-כוצק ק-10-שקוקה-אזי -קכת-תאץק ט-יתית.180-
ביקקן-שכקש ת-יש ם-שהי-ט'סטים-תק'י]ים-אקהת-כין-קתצררים-קכין-קץקבץת-,ץבן-א ק-חייכים-שתאץק ט-יהחיץ-קהחה-ץאקהת-קבט]ה-.ברי-
ץבשקה-זאה-בץי ק-ץחזקו-ץהיכה-תרק-שיח-ת'קרקה" -ט'סט"פ-קץת ריו-כ"וקקח-ץ] י-תט'סט"-אה-תבוך-תוצקי-.ביקקן-שבובי-תוב"כ-קהקי"ט-יתיק-50-
'קרקה-ץאץק ט-תבץיקן-קברץתץן-,קיש ק-בקר-קוקקח-שץ-בשקות-כי יתם-ץכין-תקש ת-,ץבן-בץי ק-ץושקם-בוך-שץ-60-קץסקן-אה-תא]שוקה"-שקקו-וקקח-
ץ] י-ט'סט-א]יץק-כואש'-כקצת"-.בבה-ב"י-בוך-זת-תקס וה-שץ-תקש ת-ץא-ההחיץ-קואש-תבקקר-אץא-הור' -60-קרקה-ץקטת.
ץאחו-קבן-בץי ק-ץת ריו-אה-תב יסת-תיק יה-שץ-תאץק ט-,שברי-שיתית-קקק'ם-כאקצב-,בץי ק-ץת ריו-שיב ס-קיקין-2.6-ס"ק -וב"כ-ב"]-תס'יצתפ-
קבקר-0.5-ס"ק -קוח'-קוב"כ-ץקש ת-ב"]-תס'יצתפ-3.1-=-ס"ק.
בקק-בן-בץי ק-ץת ריו-אה-תב יסת-תשקאץיה-שץ-תאץק ט-קחישקכק-ב "ץ-,שיב ס-קשקאץ-2.6-ס"ק -הקי"ט-ב"]-תס'יצתפ-קבקר-0.5-ס"ק -קוח'-קהקי"ט-
ב"]-תס'יצתפ-3.1-=-ס"ק.
ץאחו-תב ה-תאץק ט-,יש-כא]שוקה ק-ץואקה-אה-תאץק ט-ב"י"-תצ "-.כו ב-
ש ץחל-בץיק-הק]יב-תהקק ת-שץ-תאץק ט-ב"]-תת רוקה-שכחו ק-בך:
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לאחק'שי בנר'רם'האלבנט'של'הרברד'השבאל ',רל נר'לה -ן'אלבנט'לרברד'ה בנ '.אלא'שא ן'צרקך'
לקשרם' ה-ל' בהפחלה ',שנה' אתשקרפ' שנרקאפ' "הרפר' תרקבט"' שמרזקפר' אנר' מרחק ם' להרפ ר'
ב ב ן'לשבאל-'.אשק'נלחץ'רל'אתשקרפ'זר'פתפח'לנר'פ מפ'דר'ש ח'-זר:
ר" 'אתשקרפ'זר'אנר' -רל ם'להרפ ר'אפ'-ל'התרקבט ם'שמביבך'באחד'לשנ '.לצרקך'הרנ ן-',אן'
אנר' צק  -ם' להרפ ר' אפ' תרקבט' ב ן' בתרקבט' שבאל ',ל-ן' רל נר' למחרק' אפ' האתשקרפ' "בשבאל'
ל ב ן"'רמשדה'"תרקבט'ה רד"'לבלא'',1ש-ן'אנר'נבצא ם'-רפ'מרק -פ'תרקבט''1של'הבשנה'[תרקבט'
בשבררפר' צרקפ' בי קרפ ',ראנר' -רל ם' לה ד ק' ל-ל' טריט' -בה' צרקרפ' בשפנרפ' של' בי קרפ' לת '
הצרקך'.רנ נ 'תרקבט'נריף' פמאקר'לרבן'מבררבם].
לאחק'הרפרפ'התרקבט',לברשה'י בנר'רם'רק -פ'הבי קרפ'של'הבשנה.

לאחק'שרש נר'בי קרפ'לבשנה-',ן' ש'לרשרפ'לקר"מ'שהרא'מרל'שלרשה'אלבנט ם'.הריתפ'אלבנט ם'בפאתשקפ'ר" 'לח צה'מפרך'פ מפ'הדר'ש ח'
של'התרקבט',רל'"הריף/בחר<הריף'אלבנט"'רהה דקרפ'הן:
ק ד'אנ -['10' -רדל'ה רף].
אלמנט 1
רמה'אלבנט' '10['50רף''5Xשרקרפ].
נ יה'שבאל פ''6י"ב'['5.5י"ב'פר "ט'רררד''0.5י"ב'בקחר'מ ן'פר "ט'לקר"מ].נ יה' בנ פ''0י"ב'[ש-ן'הרא'צברד'לשרל ' ב ן].אלמנט 2
רמה'אלבנט' ['200רמה'הבשנה'ה ה''180נררדרפ'.רצק ך'להרי ף'ררד'חצ 'שרקה'בלברלה'רחצ 'שרקה'בלבטה'-ד 'ש רטרף'אפ'הבשנה'='.]200
נ יה'שבאל פ''8.9י"ב'['2.6י"ב' פר "ט' רררד''0.5י"ב'בקחר'מ ן'פר "ט'לבשנה'רררד''5.3י"ב'בשנה'רררד''0.5י"ב'בקחר'מ ן'בשנה'לקר"מ'=''8.9
י"ב].
נ יה' בנ פ''0י"ב'[ש-ן'הרא'צברד'לשרל ' ב ן].אלמנט 3
רמה'אלבנט''26['260שרקרפ' '10Xרף'=.]260
נ יה' שבאל פ'  '6י"ב' [ '5.5י"ב' פר "ט' רררד'  '0.5י"ב' בקחר' מ ן' פר "ט'לקר"מ].
נ יה' בנ פ''0י"ב'[ש-ן'הרא'צברד'לשרל ' ב ן].רפ' ש'להרפ ר'אפ'הבי קרפ'בשבאל'ל ב ן'ר" '"הרפר'תרקבט"'-נז-ק'לר ל',אלא'שב -ררן'שמטריט'של'קר"מ' שנם'מק -ם'רם'-נ ירפ',ל-ן'-ד '
לרבד'רברד' בנ 'אנר'צק  -ם'ש-ל'ה-נ ירפ'פה נה'התר-רפ'.לשם'-ך'לתנ '
ההרפרה',אנר'צק  -ם'ליבן'אפ'האתשקרפ'"החלף'-נ ירפ".
אברק'אנר' -רל ם'ללחרץ'רל'הצ 'רלקארפ'אפ'הפרצאה'של'הבי קרפ '.ש'לש ם'למ'שה -ן'שבבררם'אלבנט'חדש',ברת רה'נררדה'אדרבה'הברקה'רל'
ר רבר'של'אלבנט'זה:
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לאחק'שרש נר'בי קרפ'לקר"מ-',ן' ש'לרשרפ'לפר "ט -'.ררן'שה רף'מפר "ט'הרא''12.5אז ' ש'בלארפ'מ ק ד'אנ -'12.5' -רדל'ה רף.
 ררן'שצרקפ'הפר "ט'רהקר"מ'הם'זה ם',א ן'אנר'צק  -ם'להרפ ר'מארתן' דנ 'אפ'-ל'הרק -ם',אלא'אף'בטריט'לטריט'אנר' -רל ם'להשפבש'מאתשקרפ'"הרפר'תרקבט"'.אלא'שניבן'"בן'תרקבט'אחק"'רנמחק'מקר"מ'.מב דה'רצרקפ'האלבנט ם'ה א'שרנה',אר'אז' ש'לה ד ק'-ל'אלבנט'מארתן' דנ 'ר"ת'
הנפרנ ם.
אברק-',רפ' ש'מאתשקרפנר'לתפרח'אפ'הבי קרפ'מרזקפ'הר-מק'אר'לי רק'ארפן'לת 'הצרקך',אלא'ש-ד 'שנר-ל'לרשרפ'זאפ'רל נר'לה ד ק'"טאמ ם'ב נ ם"'ר"טאמ ם'שבאל ם"-',לרבק'ש ש'צרקך'לרמרר'בררברפ'אשק'ה מרל'הצדד 'של'הבי קפ'ברפק'לר'לרצרק'.זאפ'ארבקפ',שתרב ם'שאנר'
קרצ ם'למטל'אפ'המקך'מבי קפ'ש ש'לה'מקך'רלדר בא',אם'מטריט'של'פר "ט'אנר'קרצ ם'לתפרח'אפ'האלבנט'השל ש 'רל'חשמרן'האלבנט'השל ש '
של'קר"מ'שארפר'אנר'קרצ ם'לי רק',הבי קפ'לא'של'פר "ט'פר-ל'להתפח'אם'לא'נ ד ק'לה'נררדרפ'רצ קה'בדר ררפ'שמרזקפם'ה א' -רלה'לה תפח'
רלרצרק',ר-ן'לה י ק'מארפה'נררדה'שה דקנר.
מטאמ ם' בנ ם',נררדפ''0ה א'הנררדה'ה בנ פ'של'הדף'.רב -ררן'שאנר'לברשה'קרצ ם'שהאלבנט'השל ש 'של'פר "ט'שבבררם'מצד' ב ן'של'הרברד',
פתרי'אפ'הבררם'של'קר"מ'שבבררם'מצד'שבאל'של'הרברד',ל-ן'מקאשרנה'נ ד ק''0מטאמ ם'שבאל ם',רהבשבררפ'ה א'שהבי קפ'של'פר "ט'
רלה'להתפח'רלהפקחמ'רד'לירף'הרברד'לצד' ב ן'שה א'נררדפ'.0אלא'שלא'ד 'מטאמ'זה'מלמד',ש-ן'תרב ם'שאנר'נקצה'שפר "ט' ר'לא'רד'ירף'הרברד'ל בק ',אלא'רד'לחלר'שמר'נבצא'טרק'צק'של'קר"מ'-שהרא'
 רדל'האלבנט'השנ '.רל'-ן'רל נר'להרי ף'ררד'טאמ' בנ 'שהרקך'ש -פמ'הרא'הבקחר'בירף'הרברד'ה בנ '[שה א'נררדפ'']0רנקשרם'['3.1CMהי מה'לקשרם''3.1ה א'שבנררדפ''0ררד'לירף'האלבנט'השנ 'של'קר"מ'הבקחר'הרא''2.6י"ב'של'קר"מ'ר"ת'היר צה''0.5'+בקררח'מ ן'קר"מ'לפר "ט'=''3.1
י"ב]-'.רפ'ר" 'ה דקה'זר'הבי קפ'פתפח'רד'ל רדל'האלבנט'השנ 'של'קר"מ'ר-ן'רד'לנררדפ''0של'הרברד''.
אלא'שלא'ד 'מטאמ'זה'מלמד',ש-ן'תרב ם'שאנר'נקצה'להחז ק'אפ'הבי קפ'ל רדלה',רל-ן'אם'נשא ק'קר'טאמ' ב נ 'הר 'ארבק'שהבי קפ'אבנם'
פתפח',אמל'בצד'שנ 'ה א'לא'פר-ל'להי ק'ש-ן'לא'הר דק'לה'נררדפ'רצ קה'מארפר'בררם'שמר'נקצה'שה א'פי ק'.רל'-ן'רל נר'להרי ף'ררד'טאמ'
בנ ',שהרקך'ש -פמ'הרא'הבקחר'בירף'הרברד'ה בנ '[שה א'נררדפ'']0רנקשרם'['.6CMהי מה'לקשרם''6ה א'שבנררדפ''0ררד'לירף'הבי קפ'של'
קר"מ'הבקחר'הרא''5.5י"ב'של'קר"מ'ר"ת'היר צה''0.5'+י"ב'בקררח'מ ן'קר"מ'לפר "ט'=''6י"ב'רד'לפח לפ'הבי קפ'של'פר "ט]-'.רפ'ר" 'ה דקה'זר'
הבי קפ'פתפח'רד'לנררדפ''0ראף'פחזרק'בבנה'בקחר'של''6י"ב'ל -ררן'שבאל'הדף'רפי ק'מחזקה.
אלא'שלא'ד 'מטאמ'זה'מלמד',ש-ן'תרב ם'אנר'נקצה'שהבי קפ'של'פר "ט'פי ק' רפק'בה רדל'שרמרנר'רה דקנר'לה-',ד 'שקר"מ' ר-ל'לפתרי'אפ'
הבררם'הזה',רל-ן'רל נר'להשררפ'ארפה'ל רדל'של'האלבנט'השנ '[ש רדלר''2.6י"ב'ר"ת'היר צה]'.ל-ן'רל נר'לה ד ק'טאמ'נריף'ש אתשק'לבי קפ'
להי ק'בנררדפ''0ררד'ל רדל''2.6י"ב',רל'-ן'רל נר'לקשרם'אפ'הרקך''8.9CMי"ב'['5.5י"ב'בי קפ'קר"מ''0.5'+י"ב'בקררח'מ ן'הבי קרפ''2.9''+י"ב'='
בי קפ'פ ר"ט'מ רדל''2.6י"ב',ש-ן' רדלה'הבררק 'ה ה''5.5י"ב'ר-ד 'לה ר'ל רדל''2.6י"ב'רל נר'להרק ד'בבנה''2.9י"ב].
מרברד'ה בנ 'רל נר'לה ד ק'טאמ ם''התר -ם',רל-ן'רל נר'ליבן'אפ'ארפם'הרק -ם'מטאמ ם'שבאל ם'.רמקר"מ'רל נר' ם'לה ד ק'טאמ ם'זה ם'לת 'הרנ ן.
רפ'ר"ת'ה דקרפ'אלר'של'הטאמ ם'נר-ל'-אברק'לתפרח'אפ'בי קפ'הפר "ט'[ראף'של'קר"מ]',לי רק'ארפה'מחזקה'ל רדלה'הבררק 'ראף'להרט ן'ארפה'ם',רמבררם'לחשמ'ארפם'תשרט'אתשק'לה-נ י'
ד 'לתנרפ'בררם'לבי קפ'של'קר"מ'[מר ברד'תשרט'רם'קש בה'אחפ',אתשק'להרל'רל'-פ מפ'הטאמ מסכת פסחיםאפ'הרקך'שבר דק'מ-נ ירפ'של'האלבנט ם]:
תוי"ט
רע"ב
)א( אור לארבע עשר  כתב הר"ב ליל וכו'
א אור לארבעה עשר .ליל שלמחרתו יהיה י"ד.
ולישנא מעליא נקט .מסיים הרמב"ם שלא תהיה
וקורא התנא ללילה אור כדרך שקורין לעיור סגי
פתיחת הספר בשם ההעדר .והרז"א והר"ן כתבו
נהור ,ולישנא מעליא נקט :בודקין את החמץ.
עוד על שם פתח דבריך יאיר :בודקין את החמץ
אית דמפרשי טעמא דבדיקה כדי שלא יעבור על
 כתב הר"ב ואע"ג דבביטול בעלמא סגי דילפינן
בל יראה ובל ימצא אם יהיה חמץ בביתו בפסח.
מדכתיב תשביתו ולא
ואע"ג דבבטול בעלמא
כתיב תבערו והשבתה
סגי ,חיישינן שמא ימצא
דלב היא השבתה.
גלוסקא יפיפיה וימלך
כדפירש"י דף ד' ע"ב.
על ביטולו ויחשוב עליה
ומ"ש שמא ימצא וכו'
לאכלה ויעבור עליו על
וימלך על בטולו ויחשב
בל יראה ובל ימצא,
דכמו
כלומר
כו'.
הלכך בודקים את החמץ
שבביטול בעלמא דהיינו
כדי לבערו מן העולם.
בלב שיחשוב בלבו
ואית דאמרי טעמא
כאילו הוא עפר סגי
דבדיקה גזירה שמא
בכך .אע"פ שלא הוציא
ימצא חמץ בביתו בפסח
בשפתיו כלום ה"נ
ויאכלנו ,כיון שאין רגיל
במחשבה בעלמא חוזר
להיות בדל ממנו כל
מביטולו וזוכה בה
שאר ימות השנה :לאור
מבטלת
דמחשבה
הנר .בגמרא יליף
מחשבה :כל מקום
דבדיקת חמץ צריכה
שאין מכניסין בו
שתהא לאור הנר,
חמץ  מפרש בגמ'
מדכתיב הכא שאור לא
לאתויי הא דת"ר חורי
ימצא ,וכתיב התם
העליונים
הבית
וימצא הגביע ,מה
והתחתונים וגג היציע
מציאה האמורה שם ע"י
וגג המגדל ]משום
חפוש ,שנאמר ויחפש וכו' וימצא ,אף מציאה האמורה כאן על ידי חיפוש,
דמשופעין[ ורפת בקר
וחפוש הוי בנר דכתיב נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן .ותקנו הבדיקה
ומתבן ולולין ואוצרות יין
בלילה מפני שבלילה כל העם מצויין בבתיהם ,ואור הנר יפה לבדיקה בלילה
ואוצרות שמן א"צ
יותר מביום דשרגא בטיהרא למאי מהניא .ומיהו אם לא בדק ליל י"ד ובודק
בדיקה .ואהא מהדר
בי"ד שחרית צריך שיבדוק נמי לאור הנר :ולמה אמרו .לקמן במתניתין :שתי
ומקשה ולמה אמרו כו'
שורות .של חביות הסדורות זו ע"ג זו במרתף של יין צריך לבדוק ביניהן ,אחר
דהא אוצרות יין ואוצרות
שאמרנו כל מקום שאין מכניסין בו חמץ א"צ
שמן אין צריך בדיקה .ומשני במרתף כו' :שתי
לבדוק ,למה הצריכו לבדקן .ומשני ,לא אמרו אלא
שורות על פני ]כל[ המרתף  ז"ש הר"ב עד
במרתף שמכניסין בו חמץ ,כמו מרתף שמסתפק
שמי קורה פירש"י עד התקרה והוא כמו שמי
ממנו יין לשלחנו ופעמים שהשמש עומד למזוג
השמים .ומ"ש וחוזר ובודק וכו' וע"פ ארכו ורחבו
ופתו בידו וכשהיין כלה נכנס במרתף להביא יין:
כו' וכן ל' רש"י וכלומר דהיינו ע"פ ארכו ורחבו
שתי שורות על פני
דארכו הוא שאמר שבודק שורה חיצונה מן הארץ כו' .ורחבו הוא שאמר וחוזר
]כל[ המרתף .דרך
ובודק החביות העליונות .וכתב רש"י שאף היא נקראת שורה אם באת למנות
לסדר
יין
אוצרי
מלמעלה למטה] .ומ"ש הר"ב ועשויה כמין גא"ם יונית כו' מסיים רש"י
חביותיהן שורות שורות
ועשויה כמין כ"ף שלנו פתוחה ]ועי' בפ"ג דמדות מ"ט[ שורה אחת כמין גא"ם
כל
שממלאין
עד
היינו שורה בזקיפה ושורה עליונה בשכיבה כאדם הבודק כותל הבית מבחוץ
והגג הרואה את הקורה דהיינו כל גג השורות עכ"ל .ולפי' קורא החיצונה אורך והעליונות רוחב שאותה
של שכיבה ראויה להקרא רוחב ושל זקיפה ראויה להקרא אורך .עוד יש לפרש שעל פני ארכו ורחבו חוזר

מסכת פסחים
פרק א'

עשׂר,
לארבּעה  
א אוֹר     
החמץ לאוֹר
בּוֹדקין את   
 
שׁאין
הנּר .כּל מקוֹם  

חמץ אין
מכניסין בּוֹ  
  
ְ 
אמרוּ
ולמה  
בּדיקה   .
צריך   
בּמּרתּף,
שׁתּי שׁוּרוֹת    
 
חמץ.
שׁמּכניסין בּוֹ  
מקוֹם     
שׁתּי
אוֹמרים  ,

שׁמּאי
בּית  

נקודת  8.9ס"מ

נקודת  6ס"מ

נקודת  3.1ס"מ
נקודת 0

נקודת 0

נקודת  3.1ס"מ

נקודת  6ס"מ

נקודת  8.9ס"מ
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שנה'אתשקרפ'שנר-ל'ל צרק'אלבנט'מל 'לה ד ק'ארפר'מתרקבט',רזה'ר" 'ש-אשק'אנר'נרברד'רל'הבי קפ',נלחץ'רל''CTRLראז'החץ' התך'לשנ '
בשרלש ם'-אשק'אנר'נרברד'רל'הבי קפ-'.אשק'הבשרלש ם'בצמ ר ם'רל'הנררדה'שמקצרנך'להפח ל'שם'אפ'המקך',לחץ'מ-תפרק'השבאל 'של'
הר-מק'ראז'פרת רה'נררדה'אדרבה'מבררם'שלחצפ',הביבנפ'אפ'ה מרל'מ ן'שנ 'אלבנט ם'[אם'לבי קפ'הר דק' ק ד'אז'הנררדה'פבררם'מד רר'ברל'
מי י'השרקה]-'.רפ'פפתרי'אפ'הצד'של'האלבנט'הפחפרן'רבשרך'ארפר'-ד 'להקח מ'אפ'השרקרפ.
לאחק'שה דקנר'אפ'נפרנ 'הבי קרפ',רל נר'למחרק'א זה'טריט' -ני'לא זר'בי קפ'.לשם'-ך'רל נר'לי רק'אפ'פ מפ'הדר'ש ח'"רק -פ'בי קרפ"'רפחזרק'
פ מפ'הדר'ש ח'של'ר צרמ'דף'רשם' ש'ללחרץ'רל'"שברק"'ראז' חזרק'הפתק ט'הקאש 'של'הקמ'טריט'לביך-'.רפ' ש'לה-ני'לאתשקרפ'"רמצ ם"'
רלאחק'ב-ן'פתפח'פ מפ'ש חה '.ש'לבלארפ'רלה ד ק'-ל'ררמץ'מבררבר',שהשם'בשנה' -ני'פחפ'בשנה'רקר"מ'פחפ'קר"מ'רפ ר"ט'פחפ'פר "ט'-ך:
אחק 'שב לאנר'אפ'השברפ'של'הרמצ ם'לחץ'רל'לחצן'"תפח"'.אם'הפר-נה'
בצל חה'לתפרח'אפ'-ל'הרמצ ם',פ רלם'פ מפ'הש חה'"רמצ ם"'.ראם'לא-',ל'
ררמץ'שלא'נתפח' ירבן'מי בן'-ר-מ פ'*'.אז' ש'למקק'בדרר'לא'נתפח'הררמץ'
[ש אה'מ-פ מפ'השם'אר'שהררמץ'לא'נבצא]'רלנירפ'שרמ'לאחק'שנידק'אפ'
הפרלה'.אם'פה ה'הרדרה'"ררמץ'-מק'תפרח" ',ש'ש אה'מ-פ מפ'השם.
רפ'י בנר'לה ד ק'אפ'הבי קרפ',ר-ד 'רמרק'לשלמ'החלררה'לרברד ם'רל נר'לצאפ'ברק -פ'הבי קרפ'רללחרץ'רל'"שברק"'מפ מפ'"ר צרמ'דף"'ר חזרק'לנר'היק ל'של'הקמ'טריט'לביך.

פרק יג'  -חלוקה לעמודים
מיק ל'ה-ל ם'של'הקמ'טריט'רל נר'למחרק'מאתשקרפ'"דף'חדש"'.לאחק'ב-ן'פתפח'
פ מפ' דר'ש ח'שמה'רל נר'למחרק'א זה'טריט ם'אנר'קרצ ם'ש -ניר'לדף'החלררה'.
אנחנר' -רל ם'למחרק'שמדף'ביר ם' -ניר'הבי קרפ'קר'של'טריט'ביר ם'מל 'שאק'
הטריט ם '.אלא' ש-רפ' אנר' צק  -ם' אפ' -ל' הטריט ם' רל-ן' רל נר' לקארפ' שה-ל'
בירבן'רללחרץ'רל'א שרק:

לאחק'שלחצנר'רל'א שרק' תפח'לנר'רברד'החלררה',ר-רפ'אנר'קרא ם'אם'-ל'הבי קרפ'רם'הטריט'שלהם'מפר-ם',ר"ת'הנפרנ ם'שהרלדנר'לבי קרפ:
אברק-',רפ'אתשק'לשחר'רם'-ל'בי קפ'רלהרט ן'רלה ד ל'ארפה'-ת 'קצרננר'ר" 'הר-מק'.רחשרמ'לז-רק'שמבי קרפ'שלא'ה דקנר'להם'טאמ ם'
מ-לל ',ר -רן' הבשנה ',אתשק' לשחר' רם' הבי קרפ' קר' לברלה' רלבטה'.
רא לר' מבי קרפ' ש-ן' ה דקנר' להם' טאמ ם ',ר -רן' קר"מ' רפר "ט ',אתשק'
לשחר' רם' הבי קרפ' לברלה' רלבטה' ראף' ב נה' רשבאלה' ר"ת' נפרנ '
הטאמ ם'ה בנ ם'רהשבאל ם.
מק ר' שהחלטנר' שהר ברד' שרש נר' הרא' ירת ' רבפא ם' במח נפ'
הטריט ם',ש-ל'טריט'נ-ני'לבררבר'ר"ת'הד"ה'רר"ת'הבשנ רפ',ראנר'
קרצ ם'לרמרק'לרברד'המא',אז'רל נר'ללחרץ'רל'האתשקרפ'"יבן'רברד ם"'
רלברשה'זהר'החלררה'לרברד ם'.לאחק'ב-ן' ש'ללחרץ'שרמ'תרם'רל'"דף'
חדש"'רר" '-ך'שרמ' חזקר'-ל'הבי קרפ'-ת 'שה דקנר'מתרקבט ם'של'-ל'
אחד',זאפ'ארבקפ'שמב דה'רי קנר'אפ'המקך'של'קר"מ'-ד 'להרי ף''ררד'
טריט'של'פר "ט'ר -ר"מ',הקר"מ'לא' ה ה'מרל'שנ 'אלבנט ם'-בררדם',
אלא' חזרק'לה דקפ'התרקבט'רשרמ' ה ה'מרל'שלרשה'אלבנט ם'.ראם'שרמ'
תרם' נקצה' להרט ן' אפ' הבי קרפ' אז' נצטקך' שרמ' תרם' לתררל' מארפה'
הדקך'-נ"ל'ר" 'הש ברש'מר-מק.
אשק'נלחץ'רל'דף'חדש'שרמ'תרם'פרת רה'פ מפ'הדר'ש ח'"דף'חדש"'שמה' רת רר' שרמ' תרם' -ל' ארפם' שברפ' הטריט ם' שארפם' אנר' נקצה'
מפרך'הבי קרפ',אלא'ש-רפ'מבררם'רברד'ביתק' '1רת ר'רברד'ביתק''2
ש-ן'רברד'-'1מק'בחרלר'ר-רפ'אנר'ברבד ם'אפ'רברד'ביתק''.2לאחק'ב-ן'
ש'ללחרץ'רל'א שרק-'.אשק' תפח'הרברד'ה בנ 'אנר'נקאה'שהבי קרפ'
ה ר'התר-רפ',ש-ן'ה דקנר'להן'מרברד' בנ 'אפ'-ל'התרקבט'רם'האלבנט ם'
מ-נ ירפ'התר-רפ'-נ"ל.
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פרק כ'  -איזון אנכי ברב טקסט
'עאמאדכ ' 'כ פקרפ,כ עלכ טאכ א'כ וזאכ אצאםכ שאהאהכ ואנא כ וזיאכ 'א כ פקרפאםכ
המאטאעאםכ וחדכ מתחתכ השזא,כ 'ואט כ ששאזאאכ המרג תכ שלכ הפקרפכ העלאא כ
אג אםכואפאמפאתכלתנאנתכמרג אתכהפקרפכשמתחתאאכ'התום.כלוכשהמרג תכ
שמתחתכתהטךכלהאאתכקפזהכאאת כולוכשהאוכטשאפכתאדחףכלמפהכאאת כימאכ
שהאו.כעדכיהכע'דזאכעלכפקרפאםכ'לאכ מאת,כדהאאזאכש'משזהכהאהכותכהמשזהכ
אותכ ע"'כ אתאא"פכ שיאלםכ זמצואםכ 'ואתאכ גא'הכ 'דף,כ ולוכ שלילכ וחדכ אשכ
יזאראתכ שאזאתכ איךכ זאצ כ מקאםכ ליאלם.כ לעאמתכ נותכ אשכ רט אםכ שהפקרפאםכ
מאטאעאםכוחדכמתחתכלשזא,כאימאכ'מק ואתכגדאלאת:
'פקרפכמראגכנהכוזאכ אואםכשאשכו 'עכק'אצאת,כשילכק'אצהכהאוכ'עלתכ מהכוח ת,כיךכזאצ כמצ'כשע"אכה מאתכ' ושאתכאואזקלארכאהאאכ' ושכ
העמאד,כ ש"אכאשטתאכחימאםכאהאאכמתחתם,כ מ'" כאו' כענ וכאהאאכמתחתם,כא'תחתאתכהעמאדכוא כהחאאם.כלוח כשזעמדכדףכינהכע"טכזתאזאםכשזגדא ,כ
יוש כזטתחכדףכחדש,כילכהפקרפאםכאאטאעאכוחדכמתחתכלשזאכ'צמאדכיך:

יעתכ'ילכטעםכשזחלאפכלהנאנכמרג תכילכשהאוכונאכהאוכטשאפכתעלהכעלכשו כהמרג אתכמהק'אצהכשמתחתאהכ[ ש"אכאשטתאכחימאם]כאי כעלכנהכ
הד ך.כולוכ'ידאכשאהאהכואנא כוזיאכ'א כהק'אצאתכעלאזאכלהאיזרכלתט אפכשלכה 'כפקרפכאל'חא כותכהוטש אתכ"ואנא ",כאלוח כמי כתטתחכתא'תכדאכ
שאחכש'הכוזאכצ איאםכלהגדא כשוזאכ אצאםכואנא כמלו,כאלרמ כותכהוטש אתכ"ואנא כואפאמפא"כיך:
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יעתכע"אכ'חא הכנא,כילכה אאחכהעאדףכשאשכ'פקרפכהוח א כ[וא כהחאאם]כאתחלקכ'שאאהכ'א כילכהק'אצאתכאהפקרפכהוח א כא דכלתחתאתכהעמאדכ'רמאךכ
לקאכהודאם,כאע"אכתנאנתכהמרג אתכהמ אאחכ'א כהפקרפאםכאתונ כשא'כ'ואט כואפאמפאכאשאאהכ'א כהק'אצאת:

ילכהומא כעדכיה,כנהאכיוש כהפקרפאםכזמצואםכ'ק'אצאתכשאזאתכ'עלאכ מהכשאזהכשוזאכ אצאםכלג אםכלואנא כואפאמפאכ'א כהק'אצאת.כואלםכוטש אתכ
הואנא כהוזיאכזאתזתכוףכיוש כאשזםכמרט כפקרפאםכ'ק'אצהכוחת.כדהאאזא,כשואתםכהפקרפאםכהז"לכאאטאעאכ'ואתהכק'אצהכולוכשה מאתכשלהםכ
אהאאכשאזאת,כילאמ כשהמק וכאואזקלארכאהאאכ מהכ,1כ ש"אכאשטתאכחימאםכ מהכ2כ
אי כעלכנהכהד ך,כוטש אתכנאכתהאהכזאתזתכל'אצאעכ קכע"אכהגד תכנ םכלמעשה,כ
השאמאשכ' מאתכשאזאתכלפקרפאםכ'ואתהכק'אצהכהאזאכימעפכחר כפעםכללוכ
הגד תכנ ם,כיאכלמ אתכשאאטאעאכ'תחאלהכילכפקרפכמתחתכלשזא,כעדאא כלוכאהאהכ
'אזאהםכואנא כואפאמפא.כדהאאזאכש'ידאכלג אםכלואנא כואפאמפאכאשכלטזאזאכשתאכ
וטש אאאתכהוחתכהגד תכק'אצאתכשאזאתכ'עלאכ מאתכשאזאתכאראמא כהוטש אתכ
לואנא כואפאמפא,כאהשזאהכהגד תכק'אצהכוחתכשהפקרפאםכש'הכהאזםכ'עלאכ
מאתכשאזאתכאהגד תכנ ם.
לילכ וחדכ מהוטש אאאתכ אשכ את א כ שוא כ 'שזא,כ 'וטש אתכ ה ושאזהכ ע"אכ
שזגדא כילכפקרפכ'ק'אצהכשאזה,כוזחזאכזאילכלה אאאחכ'יאת אתכותכהוטש אתכ
ל"יאת תכ ק'אצה".כ יאת תכ מראגכ נהכ חשא'הכ יוש כ אשז כ שתאכ תא'אתכ פקרפכ
שאזאתכ 'עלאכ יאת תכ שאזהכ לילכ וחדכ אוףכ יאת תכ משאתטתכ לשתאה כ שאצואכ
מואתאכמח' כאידאגמתכ"ט אכמגדאם"כהמאטאעכעלכהשאלח כע אך,כש'אכאשזםכשזאכ
פקרפאם,כהוחדכ"ושלכו' הם"כאהשזאכ"מש'צאתכנה'",כאמעלכלשתאה כאשכותכ
היאת תכהמשאתטתכשהאוכשםכהרט כ'יללאכ"ט אכמגדאם".כוםכז'ח כלעשאתכ
ואנא כע"אכהוטש אתכהשזאה,כלוכזאילכלהגדא כותכהיאת תכ"ט אכמגדאם"כהאאתכ
אהאוכיאת תכק'אצהכא'וטש אתכנאכק'אצהכוחתכהמיאלהכותכילכהפקרפאם,כ
אלי כוםכזעשהכיאת תכק'אצה,כונאכהאוכתחאלכעלכילכהפקרפאםכיאלםכאלוכ קכ
עלכ"ט אכמגדאם".
מואדךכגארו,כ'וטש אתכהשזאהכאשכאת א כגדאלכשואכוטש כל'צעכואתאכללוכ
הגד תכנ ם,כאהאוכ'רט אםכשהמ'זהכשלהםכהאוכדאמהכלמשזאאתכשעשאזא,כולוכ
שמתחתכלמשזהכצ איהכלהתאארףכתא'תכפקרפכזארטתכמתחתכלמשזהכיך:
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קובץ טקסט עם הערות שוליים
פרק כא'  -אפשרויות עיצוב בטקסט עם הערות שוליים
ראנפ'תה רפ'ארא' פפ'י ח ר 'פאמכד'פא כ 'אכ ררפ'וך:

אוצרות

אבוֹת

יעקב

א

ָאבת
בּזכוּת
היה  
מצרים  
בּגאלּת    
למשׁה    
שׁהראה הקב"ה  
שׁלשׁה האוֹתוֹת    
 
האבוֹת

נראה ָ  
אלהי
אליך ה'   
יאמינוּ כּי   
למען   
 
אלהי
אברהם   
אלהי    
אבתם   
 
ואלהי   
יצחק   

יעקב:

)שמות ד ,ה(

הזיר ָא
לה ִ ְ ִ
קהָ ָ ,
רה ָ ֶ
ְִ
לכאָרה
אפר
לה ָאבתָ ְ ֶ .
ְ ָ
עה
לה אתת ֶ ָ ָ
למר ִ ְ ָ
ַ
למהֵ ,ה
הדָ ר הא ְ ֶ
ַָ
וכל את
ללה ָאבת אָ ְ ,
רמזיָ ְ ִ 
ְִ
אתת,
גלֹ ֹ ְ 
לאחד ִאיַ על ִ ְ
מרז ְ ֶ ָ
ְַ ֵ
אבת
כת ֲ ָ
יראל ֶ ְ
דעֵ ָ ְ ִ 
די ֶ ֵ ְ
ְֵ
דנגד
להֶ ֶ ְ 
עמדה ָ ֶ
והיא ֶ ָ ְ ָ
מסעִ ְ ,
ְ ְַַ ָ
תחמ
וכל ַמה ֶ ִ ְ ַ ְ
אחראָ ְ ,
הטרא ַ ֲ ָ
ַ ִ ְָ
להקיע
די ְ ַ ְ ִ ָ
להֵ ְ 
להרע ָ ֶ
מצריַ ָ ְ 
ִ ְַ ִ
ב
מח ְזכת ָאבת .
העילַ ֹ ִ 
ָֹ לא ִ




 

לנח
הה ְ ָ ָ
נהֶ ַ ַ 
ראנה ֶ ְ ַ
ָ
וה ֵה ָ ִ
ְִ
רמז לְ זכת
זה ָ ַ
למהֶ ָ ,
וחזר ְ ַ ֶ
ְַָ
רמז
הלְ הא ֵ
עליו ַ ָ
אבינָ ָ 
יעקב ָ ִ
ֲַ ֹ

עסקיו
מזיר ֲ ָ ָ
הרה ַ ְ ִ
בכל ַ ָ
להָ ְ ,
ַַ ֶ
עברי" וכו'
במקלי ָ ַ ְ ִ
"י ְ ַ ְ ִ
הִ ,
ַַ ֶ
מל
יעקב ַ ַ
"וח לֹ ֲ ַ 
)בראשית לב ,י( ַ ִ ַ
הקלת") ,שם ל ,לז(
"וג ֶאת ַ ַ ְ
לבנה"ֵ ַ ַ ,
ְִֶ
מה
ליעקבַ ,
רמז ְ ַ ֲ ֹ
הה ֵ
לפיכֶ ַ ַ 
ְִ ָ
יראל ֵה
רמז לֵ ָ ְ ִ ְ 
לנחַ ָ ,
הָ ָ ְ 
ֶ ְֶ ַ
בביל
מצריִ ְ ִ 
ירה ְ ִ ְ ַ ִ
דרָ ָ ְ 
הלכיֶ ֶ ְ 
ְִ
מגה
מסעָ ִ ְ 
אבתָ ְ ַ ַ ְ 
ֶזה ְזכת ֲ ָ
להכיל
נתָ ִ ְ ַ ְ 
והצריָ ָ ָ ַ 
עליהִ ִ ְ ִ ַ ְ ,
ֲֵ ֶ
עליה
גֶ ֵ ֲ 
מילא ֹלא ָ ֵ
עברתָ ֵ ִ ,
ֲֵַ
הפיכת
רמז לַ ִ ֲ ַ 
ְזכת ָאבתֶ ְ ,וזה ָ ַ
ליעקב
רמז ְ ַ ֲ ֹ
הה ֵ
לנחֶ ַ ַ ְ ,
הה ְ ָ ָ
ֶַַ
והצריָ רצ
תבנִ ִ ְ ִ ַ ְ .
ְמְ ַ ָ ֶ 
מה
להפרידֶ ַ ִ 
די ְ ַ ְ ִ ָ
להכילֵ ְ 
ְַ ְ ִ ָ
נחֶ הא
להדיקָ ָ ְ 
יעקב ְ ַ ְ ִ ָ
ֶהא ַ ֲ ֹ
עמד
העילַ ,רק ָ ְ
ולא ִ
הדמניֹ ְ ,
נחִ ְ ַ ַ 
ָָ
ונה
החַ ְ ֶ ְ 
חזר ַ ָ ָ
לפיכַ ָ 
אמנתגָ ִ ְ ,
ֱֶ ָָ
יראל ֹלא ָזז
לרז ִי ִ ְ ָ ֵ
למהֵ ַ ְ ,
ְַ ֶ

פניני האוצר

א .במד"ר שמות פ"ג יג למה עשה לו הקב"ה שלש אותות כנגד אברה יצחק ויעקב .ב .וראה בזוה"ק בא לח ,א ותלת
קשרי קשירו בהו על ג' דרגי אלי דבהו עבדו דישראל לא יפקו משעבודהו לעלמי ,זכאי אתו אברה יצחק ויעקב
דבזכותכו שריאו קטרי וקודשא ב"ה דכר תלת קטרי מהימנותא דלכו .ג .ובאור החיי ,ויהי לנחש וגו' כוונת אות זה הוא
לרמוז כי בחינת הקליפה תתייחס לנחש ,וצא ולמד מנחש הקדמוני כי הוא בחינת ס"מ.

אפ'וך'א רנכ' פ דרפ'כ כמ 'אתה 'וזפ'עהא ' אמד'יעח 'מא ר'עהא כרכ ',פעח 'אפאכ ך'אפ רד'ע 'פתה 'פא מא'יככ ד'יאז 'מתהכ '
פא כ 'עכוכמור',זע 'עכמ 'איו 'האפ'אפרר פ' כ'פא פ'פכע'פא מא'פן'יו 'פפהנרכ ' פא כ '[יו תו'פ עאר]'כפן'י חר 'ו 'פפא כ '
[יו תו'פמאנר'א 'פפא כ ]',ימתהכ 'עכוכמור'א כונ 'ככ ד'מעהא ',כזפ'גכ פ' וך'א מאאפ'פ דן' ע'ר ו ך' פ רד'ע 'עכ 'עכ'מתה '
פפא פ'ע ע'א"ר' חר 'וה כ 'עכ 'פפא פ' ככתף' מתמך'א ע'א"ר'ו ריפ'יהכא ',כד ך'זכ'עהא ר 'י כיץ'פ עאר'כגפ'י כיץ'פפא כ 'ועמכ .
פאנרפ',אפאכ ך'פ רד'יהכא 'יו 'מ כפ'ארא'פא פ'ע 'עכ 'עכ'מתה 'פפא פ'יעכהן'רדנר'כון'פכע'אאפ'יו תו'פפא כ .
פ ן'נ עפ'יו 'עח 'מן'פד ורפ'פרעך'עהא ' אמד'י ג'תה 'מתכג'זפ',כפ רדכד'ר ח ' אנרפ ',רדכד'פו תו'פ עאר'כ רדכד'ו תו'פפא כ .
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קידוד הטקסט הראשי
א .מספור אוטומטי  -ועא 'פאכ ך'פא מא'ימתהכ 'עכוכמור'י כונ 'ככ ד',פמאמאכ 'פרע'אענכ' ע'נ ו ך'ו ' אכפ'ימפ ך' רדכד'פחכמ ',
כד' פהנרפ' פא פ'כעף' ע'יפא פ'א מפ'כוהר'אריכע 'יפמאך '.כ 'פארמכד'יתה 'פרע'א"ר' ראכ רפ'[כוהר'א מדנכ'י י'ו תו]',ע ע'אוען'ערן'
כ ך' אכפ'ע 'פ ראכ 'אפ'מתה 'ררחכת'כמתה 'פ ראכ 'און'וען'מדכי 'יו תו'עחד'אפ'פא כ 'אכ ררפ'כ ון'ערן' ו תו' ען' פ ררחת'ור'עפ'ע '
פו תו'פאר ר',א 'ון'פררחכת'פכע'מתה ' ץ'יא ' רדכמ '*.
ורככן'איעכהן'זפ'ערן'ענכ' רורפ' פ רד'ע 'פ כדרפ'יפהנרפ' פא כ 'כ ע'יפא כ 'א מן'ונ" ',ענכ' רורפ'י כיץ'פתגנכן' פורן' כד'ארעהררן'ע '
פפא פ',דפררנכ'אעמנפ'ענחנכ' ע'נ ו ך' פ רד' כד' הנר'פפהנרכ 'עי ' כונ ' ג' ו ך' פונרת' כד' עכ פ'מ כמכ 'ודר'אנכו ' עהררן'עכ פ'
א"ר'אר כי' כ'כהרת פ '.ון'א רנכ' יחכ 'ערזפ' כד'ראמא'ו כד' פהנרפ' פא פ'כערזפ' כד'ראמא'ו כד' פא פ'א מפ '.כ ך'פאנררן'ניח 'א כד''@11
רפרפ'יפהנרפ'כער כ' כד''@22רפרפ'פ כד' פא כ 'א מן'.וא 'ענכ'נ עפ'ערך'ענכ'מגדר רפ'ע 'פפהנרכ ' פא כ ',כ עח 'מון'נ עפ'ערך'ענכ'מגדר רפ'
ע 'פפא כ 'א מן',כרא' ארפ' י'אוא 'ענכ'נגדר 'ומפ'די רפ'יתרתררפ'פנ ורפ' ו תו'אפ'פא כ 'אכ ררפ'.
פרכ 'כרא'וען'פא כ 'אמ ררחתכ ' פהנרפ'ונ"  ',ון' רך' פרכ 'י חר 'ו 'פא פ' ראכ 'אא"ר' ראכ 'זפ' כונ ' ג' דא'יח כ פ' אמכדרפ' פירע'
ע 'ו 'פפא כ 'פאררוכ ' ו תו'פאר ר'.כ ע'זכ'י יד',ע ע'פרכ 'כוען'ענכ'מדי רפ'יעכהן'אפאכ ך'פ רד'ע 'פחכמ 'יככ ד'א"ר'מתהכ 'עכוכמור'
א 'פא כ  ',ון'ועא 'ענכ'נרריע'ע ' כיץ'פככ ד' ג',ורככן'אפפא כ 'יעכ'יעכהן' ע'עמר ר'[דפררנכ'א ע'פכ דכ'יעמ 'עכ רכ 'ע ע'אפככ ד'אאפ'
זע 'י כ פ'עכוכמור ]' ון'ו 'פפא כ 'רמח כ'.א 'ון',ינכתף' ראכ 'ענכ' רורפ' פונרת'עכ 'אפרע' פרפ'עכ 'פפהנררפ'ומכ'אפרפ'יככ ד'ע ע'
אוען'זפ'רכ ד'ממא'כ ע'א"ר'מתהכ 'עכוכמור'ומכ'יככ ד'[פיחר פ'פרע'ירד'פמאמד'עפ' אאכ 'ע 'פפא פ'יעכ רכ 'עכ'ימתה רפ'עכ'יוכוירכ 'עכ'
אפ'תכג 'עחד'עכ'אפ'אנר'תכג רפ'כו 'ורכ"י'מיחרנפ'אר כיר ]'.
אכד',מאכפ'אפפא כ 'יעכ 'יד ך'ו 'יו י'אכנפ'מפו תו'פ ץ'[וגכן'ו י'אר ר',גכהן'אכנפ',גכד 'אכנפ'כורכ"י]' ון'ענכ' רורפ'אעח ר'פפהנרפ'
פא פ'רפרפ' כד'ארחזר 'ע 'פאר כי'א 'פו תו'פ ץ.
ומכ'ון',ענכ' רורפ'גפ'אעכ 'פפא פ' ע' אי'י מכד' מר פ'אע רפ'פרע'מ ררחת 'י ע' ככח'ו ',ע ע' רך'ארפרפ'מאו'מ ככח' ון'ירנרפפ'.דפררנכ'
א ע'ר אפ'וך'"ואיתא במדרשטו"'ע ע'ארר אפ'וך'"ואיתא במדרש טו" '.אפ'וך'א רנכ' פגדר 'ארפרפ'ירן'פמר פ'א מפ' פא פ' ככח' ון'[ראנפ'
אנר'תכגר' ככחרפ' ונרפ'י ג ',ככח'אא פ''ALT+Hאפכע'פ ון'ירכ  '.ככח'ד ''ALT+Tאפכע' 'רכ 'גדכ ].
ומכ'ון',מכמ ץ'אנא מא' מרד'יעהא כ 'א ''SAVE'RESTOREפרכ 'כ האמרפ'פפא פ' רהכ 'י כך'ו תו'מכדגא'כגפ'מפ'א הנרפ'כגפ'מפ'א עח רפ'
רפרפ'מכדגא'כ ' עח 'מון'רחזכ ' ו י' גר ',כעפ'נונרת' מרד' כד'ארחזר 'ע 'פאר כי'א 'פו תו'פ ץ',עזר'ימ כפ'א רך' פרכ 'מכדגא'רונת'
ו תו' ע'מכדגא '.ון'מכמ ץ' מרד'אימ כפ' פונרת'ע 'פ כד'אמחזר 'ע 'פאר כי',נא מא' מרד'יעהא כ 'זכ'א 'אמכ 'כחזכ '[אנררן'זפ'ר יע '
מן'יהנר'א מכ'יעכ ך]'.וא ',מורככן'אענכ' רורפ'ע 'פפגד כ 'פנ" ',ענכ' מאאפ'רוכ רפ' א כ 'עכ פ'יה כד 'מע כ'עח 'יעכ כ' כד'איח נכ'
[']@11אפכע'רפרפ'פ כד'א 'פפהנרפ' פא כ ',כפמע כ'ר עפ'וך:
פירוט פקודות המאקרו -
קוד '11מאמא'ופכ ע ''SAVכעף'אכ 'עח רכ'ע ' כד'.@12
קוד '12מגדר 'ע 'אר כי'פפא פ'[גכהן',גכד ',פ מפ'כורכ"י]'ע ע'
א הנר'פעכ 'פכע'מונרת' ככח'אא פ'['.HSכעף'מונרת'ע 'פ ראכ '[*'.מורככן'אוען'ערן'מתה 'ררחכת'ונ" ' ון'ה כד 'פמע כ'א 'ררחכת'וזפ'פכע'*'
כ ע '$ומכ'י י'ו תו]'.כעף'מונרת'ע 'פמתה ' '1מתמך'פו תו'אפכע'רפרפ'מתה 'פפא פ'יהכא '[ועמכ 'עהא ' ארפ'וען'גפ'ע 'פעכ 'ע'.כעפ'
כ רפ'תכג 'עחד'פה כדפ'יתכהפ' עפ'וך'>(1@01':כעפ' כ רפ'אנר'תכג רפ'פה כדפ' עפ'וך[''>(1)@01':פתכג רפ'פהכורפ'ור'י ג'וך'פפ'נו ירפ',
כיהכא 'ענכ'נ עפ'עכ פ'וכירפ].
קוד '13מאמא'ופכ ע ''RSTודר' פחזר 'ע 'פ וכנכ 'אפרכ'יו תו'פ ץ.
ב .מספור ידני  -ועא 'פאכ ך'פא מא'ימתהכ 'רדנר'י כונ 'ככ ד',פמאמאכ 'פרע'אענכ'נ ו ך' פונרת' הנר'ו 'פהנררפ' פא פ'כ עח רפ' כד'יעכהן'
רדנר'.גפ'יעכהן'זפ'ענכ'נ ו ך' ראכ 'יפא פ'כ ככח' ון'ירן'פמר פ' פא פ'כעף'יעהא כ 'א '',SAV'RSTעי ' ע'נ ו ך' פונרת'ע 'עכ 'פפא פ'פרכ '
כפרע'וי 'פכ דפ'.פדי 'פרחרד'אנ ו ך' אאכ 'ועמכ 'פכע' פונרת' כד' הנר'פפא פ'[']@11ארור 'ע 'ה כדכ 'פמע כ'פנ" ',כינכתף'נא כ 'ע '
פ כד'א עח 'עכ 'פפא פ'.ה כד 'פמע כ' עפ'וך:
פירוט פקודות המאקרו -
קוד  11מאמא'ופכ ע ''SAVכעף'אכ 'עח רכ'ע ' כד'.12
קוד '12מגדר 'ע 'אר כי'פפא פ'[גכהן',גכד ',פ מפ'כורכ"י]',כעף'כמור 'א א 'חרהכא'אעכמ 'א ג' ונרת' זרו כן'[']1#ע 'פ כ'אערננכ'עכ '
'יכ'[ו כמ 'דכ ע'ועא 'פפהנרפ'פרע'מתה 'כ ע'עכ '.עפ'פפהנרפ'פרע'עכ 'עזר'רא' פא מא'יתרמכן''\~hאמאמאכ כ'חרהכא'
פ עאכן'אפרע'נ
כ'אערננכ'תרה פ'ע ע'עכ ]'.ע 'עכ כ' כ'פרע' ח רף' ככח'אא פ'['.HSכעף'מונרת'ע 'פ ראכ '.כמחזר 'ע 'פזרו כן'אחהאנכ'[']1#רחד'אפ' כד'
נכתף'[.]@01
קוד  01מאמא'ופכ ע ''RSTודר' פחזר 'ע 'פ וכנכ 'אפרכ'יו תו'פ ץ.
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יודר' פאככ 'י כיץ'פפא כ 'א מכ'ע 'פ ראכ רפ' עכ רכ 'פפא פ',א רנכ' פרונת'אכי' רי 'פדכ'ארח'"פח ה 'מתה ר'פא כ "'כ יחכ 'יעהא כ '
"פ עפ'פא כ ' תרמנר' ראכ "'כא"ר'זפ' ראכ ''*1רפרפ'עכ 'ע'כוכ .

הערה חשובה  -אם אנו נאלצים להשתמש בהשוואת קישורים ברב טקסט ,אז
אנו נצטרך למלא ערך בשדה "יחוס" כדי שהסקריפט ידע לאיזה ערך מתייחס
התיקון ,אחרת הסקריפט לא יפעל.

תיקונים והוספות בקובץ ההערות
האמרפ'א עח 'מתהכ 'פפא כ 'כפ ראכ רפ',פ כח'מכתרף'אכד'פא כ 'א ע'פרכ' כדפ' ון'כפכתהפ'זכ'מ רופ'אפפא כ 'רמכתה כ'מחדא '.אפ'
פכתה 'פפא פ ',כדפ'ו 'א רנכ' פא ר 'ע 'ו 'פ כדרפ'פמאכררורפ' פא פ'אפ'עכ 'פפא פ',כ פדיר 'עכ פ'ימ כפ'איכ'ענכ' כ רפ' פכתרף'פא פ'
יעכהן'רדנר'.ון'א רנכ' אאכ 'י כיץ'פפא כ 'כ אכפ'אפ'ע ' כתה 'פפא פ:

עח ' מון' א רנכ' מתה ' ע ' פ ראכ רפ' מחדא ',יו תו' פ עאר' ירחת'
חר ' פה ' ונ"  ',כארמתה ' ע ' פ ראכ ' כעף' ע ' עכ ' פפא פ '.זע '
אכארפ' י ה רו' " כיץ<פח ה ' מתה ר' פא כ "' א"ר' פעהא כ ' "מתה '
ראכ רפ'מחדא'גפ'ון"'אא"ר'זפ'רמכתה כ'אנרפפ'.כיו תו'פפא כ 'נמתה '
אכי' א"ר' פאככע ' ראכ רפ' כ עח ' מון' יחכ ' יעהא כ ' "פ עפ' פא כ '
תרמנר' ראכ "'כעז'פ ר כן'נונת'ותד ' כך'פו תו.
האמרפ'ענכ'מכתרהרפ'ע 'פא כ '[א"ר'פא פ'ונ" ]'כאכוחרפ' מתה 'ע '
פפא כ ',וך'איואכ 'נאע רפ' נכ'א כא'פהנרכ 'יו תו'פ עאר'א 'עכ 'ע'
כ ך'פאנררן',כון'יו תו'פא כ 'נכ כ'א כא'עכ רכ 'פא פ'יאפ'ע.
מא י' עח ר' יארפ' וזכ' עהא ' אאכ ' י ה רו' "ת רהו"<פאככע '
ראכ רפ"''יאדפ'" כיץ'ה ו"'.אפ'ענכ' רורפ' אכפ'אפ'מתכררפ'אענכ'
כ רפ' ר ר ' כיץ' מא י' חדא' [ כ ך' פאנררן' "ידר פ"]' כ חכץ' א '
"עראכ "'.י גא'אנ חץ'רה ח'מתמך'ו תו'איכ'ענכ'נ עפ'ע 'פפאככעפ'ירן'
פפא כ '.י רי 'פדכ'ארח'פנ" 'ענכ'רוכ רפ' יחכ 'עפ'פפאככעפ' כתרף'מר פ'
עח 'מו 'ו תו'עכ'אנר'מר רפ'יו 'ו תו'ודר'ארפרפ'רכ ' ' א כי'גפ'
עח ר'פ רעכפ'ימר רפ',ינכתף' ידר פ'א"ר'עכ רכ 'פפא כ 'א מן:
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א"ר'עהא כ 'זכ'ענכ'נ עפ'ע 'פפא כ 'א"ה'מתהכ 'פ ראכ רפ',כנ עפ'אימ כפ' פכהרא'תד ' ץ'ממתה ''1כאד'תכף'פמתמך',רפרכ'ה עכפ'א כא'
מתה ר''1וך:

כנר ן' עכ 'ייר כ 'אפא פ'מתה '['1עכ 'ע]'מכהראפ'א כא'האמרפ'פרכ 'כ ע'מתה נכ'ע 'פ כיץ'מחדא'כ ון'א רנכ' מתה כ'אכי'והר'אנזו ' אר .
אז 'נכתף'אנר ן' אאכ 'אפ'עהא כ 'זכ'פכע',א האמרפ'פ ר כנרפ'פפ'מ כירפ'כענכ'
כ רפ' עכ 'עפ'יעמ 'רא' רעכפ'ירן'פעכ רכ 'א 'פו תו'פ עאר' ירן'פפא כ '
איו תו' פפא כ  ',דפררנכ' אפהנררפ' י' יו תו' פ עאר' יעמ ' מוככנ ' פא פ' י'
כא ע'נונתפ'יואכ 'פא פ'נכתה 'אפהופ'ע 'י' פא פ'ג'עכ'אפמתהכ 'פ י י '
כערן'פ עמפ'ירן'פפא כ 'כורכ"י'.א"ר'אנר כ 'ע 'פ כיץ'פנ" ',רפרפ' נכ'מא י'עח ר'
ו 'פפא כ 'כימרדפ'כ ע' פרפ'פ עמפ'ירן'פא פ'א 'פו תו'פ עאר' פא פ'א '
ו תו'פפא כ 'רכהראכ'יעכ פ'אכ פ'אנר'תרמנר' רעפ'!!'וך':
ימ י'וזפ'ענכ' כערפ'א 'פפא פ'פ עאכנפ'פרע' רנפ',אי ראכ 'מתה '']1['1
עכ 'פא פ'ע'[ע',כו ]'מ כעמ 'מכ 'פא פ'מתה ''1יו תו'פפא כ '[(')1ע',ימד" '
אמכ ] '.כער כ' ו ' אע ' פפא כ ' ערנן' מוככנכ  ',דכגמע' פפא פ' אי ראכ ' מתה '
']2['2פרע'עכ 'פא פ'י'[י',אזוכ ]'עמנפ'יו תו'פפא כ 'פרע'מ יר פ' פא פ'
אפ ראכ ' א פ' פכע'  '1כעכ ' פפא פ' פרע' ע' כ ון' ערן' פ עמפ' כפכהראכ' אנר' תרמנר'
רעפ',כון'פכע'יו 'אע 'פפא כ '.ועמכ 'ימ פ'וזפ' רך' מתה 'ע 'פפא כ '
מחדא',פן'י כיץ'פ עאר'כפן'י כיץ'פפא כ .

67

המדריך המלא

ילקו תוקעקקםע סקט ץווק
ה 'וד 'ו'ח כ פ' אמכדרפ'פונ ' כיץ'וכ

'כפדהתפ

לתוכנת תג

פרק כד'  -חלוקה לעמודים הכנת קובץ כותרת והדפסה
עח 'פרריכע',א רנכ' פרונת' ה רו'" כיץ<פדהתפ'אפ'פא כ "'כ רה ח' נכ' רי 'דכ'ארח'וזכ:

הערה חשובה  -כאשר אנו נכנסים מחדש לפרוייקט של עימוד עם
הערות שוליים [דרך פתיחת הקובץ של הטקסט הראשי] ונרצה לבצע
חלוקה ,אזי כאשר נלחץ על "בצע חלוקה" תקפוץ הודעה כזו:

במקרה כזה עלינו ללחוץ בתפריט על "פתח קובץ הערות" ואז יפתח לנו
הקובץ השני של ההערות ,וכעת נוכל לבצע את החלוקה וכלדקמן.

י ריפ'זכ'ענכ'מגדר רפ'ע 'נ כנר'פדף',נ כנר'פוכ

',יר כא/ירוכ 'פח כ פ'כפדהתפ.

א .נתוני דף  -רי'דכ'ארח'זכ'פרע'זפפ'ויו 'פארמכדרפ'[יגכיפ'ו תו'פחראכי'פכע'מפאכ פ'פ עאכנפ'א 'פאמכד'אד'תכף'פפא כ ]',ע ע'אנ ככתהכ'
יתכהפ'ה ורפ'מתכרמרפ:
מרחק מקסימום לפני הערות  -פמ ח ' הנר'פא כ ',פכע'פהא 'ירן'פו תו'
פ עאר'כירן'פוכ 'א 'פפא כ '.עפ'פמ ח 'פזפ'גדכ 'מדר'יאמכד'מתכררפ'
[מאכפ'אערן'מתהר 'ו תו' מ עכ 'ע 'פאמכד]'פ כונפ' נתפ' מ פ'ע '
פהא 'א"ר'הרזכ 'ירן'הרת פ' הרת פ'יו תו'פ עאר',כון'ירן'פהרת עכ 'א '
ו תו'פפא כ '[עפ'רא]',כהרזכ 'זפ'נ ע'ערזכן'ענור.
פאדפ'מ ח 'מ תרמכפ' הנר'פא כ ' כיא'מ ר'פהא 'ירן'פו תורפ'נחאי'
גדכ 'מדר ',דכגמע'עפ'מ ח 'פמ תרמכפ'פכע''1ת"מ',עזר'ו 'אכד'אפהא 'ירן'
פו תורפ' ע'אכי 'ע 'פא ך'פ אכפ',פ כונפ' ע' נתפ' מ פ'ע 'פ ככח'
א"ר'ערזכן'ענור'.עפ'רפרפ' אכפ''0יאדפ'עכ'עפ'פכע'רפרפ' ר ',הא 'ו 'אפכע'
רג כפ' ערזכן'ענור.
חאכי' דא ',אפ כונפ' כו ' רראפ'ע 'פא ך'פ אכפ' 'עפ'יהת עכ 'עא '
מכגד 'יפן'י כיץ'פתגנכן' ככח' הנר'עכ'עח ר'הרת פ'אפ'גמראכ '('+עכ'ו)'.ומכ'
ון',ראנפ'גפ'עהא כ 'א 'הרזכ 'ירן'פאכ כ 'י כך'פהרת פ'א"ר'פארמכא'יגכף'
גמרא'י כיץ'פתגנכן.
לא לעבור את המקסימום אם קוד זה נמצא באחד הטקסטים  '-כ פ'האמרפ'
איתכף'ה 'רא'הא 'גדכ 'ירן'פו תו'פ עאר' ו תו'פפא כ 'אכ ררפ',כעז'
פ כונפ' ע' כו ' מ פ'ע 'פ ככח'פזפ'א"ר'הרזכ 'ירן'הרת עכ '.ימ פ'וזפ',
רא'א כ רפ' פגירפ'ע 'פפא כ 'ו הר'פו תו'פ עאר'כ ע'אראיכ'י ח ר '
פאמכד' ויאע ' אמכדרפ ',כעז' פ ככח' פאכדף' א ' פמ ח ' מ תרמכפ' ראיכ '
ח ר 'פדף'.
ודר' ג כפ' מ י'וזפ',רא' פמ רע' כד'תגנכן'חדא'כ פונרתכ'יו תו'פ עאר'
עכ'יו תו'א 'פפא כ 'א 'עכ כ'אמכד'[ כד'זפ' ע'חררי' פרכ 'מכגד 'י כיץ'
פתגנכן'ע ע'עהא ' פונרתכ'א"ר'פת רהו'"פ ד' כד"] '.עח 'מון' כאמרפ'
כד'זפ'יאדפ'פו ריפ'כרא' כאמכ'י ע'@'כוא 'יאמכד'זפ'ו תו'פפא כ 'רכגיפ'אד' ו תו'פ עאר'ונ" .
לא לעבור מקסימום בכל מקרה  -א"ר'תרמכן'עהא כ 'זכ',פמ ח 'ירן'פו תו'פ עאר'כירן'פוכ 'א 'פפא כ ' ע'רפרפ'גדכ 'ממ ח 'פמ תרמכפ'
הנר'פא כ ',כיאמכדרפ'ארא' ככח'גדכ 'ירן'אנר'פו תורפ'פ ככח'פאכדף'א 'מ ח 'פמ תרמכפ'ראיכ ' ח ר 'פפא כ .

68

המדריך המלא

םילגה לגרס
יולכ 'וכיכ פ 'וכ ררפ

לתוכנת תג

סרגל הכלים
פרק כו'  -תיאור כללי

סוגרכה רפםכמ ישוכרנ'כרשנ' כ כ 'נ' כה ' פ' כשבטלסטכ מ'כג'ין,כסגנ'ןכה ' כ'ג'דרהוכמ ישוכרבד'לכ כ 'נ' כה ' כב רכמל'םכשה' כ
במסמך.כ' ןכמ ישוכרחז'וכערכיע'ר' כ שוכב'צע'כל'דםכר ןכ[שפנ'פכג'דרכה ' כ' פ'"ב]כב מצע' כ"ש'ו כהיל'ד' ".

רשימת גופנים
ז'הפכושפמהכני ח כהמצפגהכ כ רכהג'ינפםכהפד'עפםכר ' נ כ ג.כהושפמהכממ'פפנ כריפכה ר"ףכבפ" כ שוכר רכג'יןכפשכמסיוכזפה'פכ'ה' כנמצ כערכ
פדכשםכהג'יןכב 'ךכס'גופפם.כרמשרכמסיוכהזפה'פכשרכהג'יןכ"ד'ד"כה' כ.2כ מ'וכרעפר,כ שוכ נ'כל'בעפםכג'יןכדוךכהסגנ'ן,כ נ'כמש משפםכבמסיוכ
הזפה'פכשר'.
דפכרשנ' כ כהג'יןכשרכטלסטכש בוכנמצ כערפנ'כרבח'וכ כהטלסטכ'ררח'ץכבושפמ כהג'ינפםכערכהג'יןכהוצ'פ.כ' דפכרשנ' כג'יןכ 'ךכ דפכהלרדהכ
פשכרבח'וכ כהג'יןכהוצ'פכמ 'ךכהושפמהכ'רהמשפךכר 'ב.כהג'יןכשנבחוכפח'רכולכערכהטלסטכהחדש.
מ'כ ן,כושפמ כהג'ינפםכמד''ח כ פזהכג'יןכנמצ כב 'לףכב רכמל'םכב 'ךכהמסמך.כ םכהסמןכמהבהבכב 'ךכהטלסט,כ זכהושפמהכמצפפנ כ
שרכה ' כשרינפכהסמן.כ םכפשכטלסטכנבחוכ זכהפ כמצפפנ כ כהג'יןכשרכה ' כהו ש'נהכשרכהבחפוה.

כהג'יןכ

משקל אות
ז'הפכושפמהכני ח כהמצפגהכשמ'נהכ ישו'פ' כשרכמשלרכ ' כהחרכמדלכ'עדכשמןכמ 'ד.כבדוךכ ררכ ישוכרהשפגכ
דלכוגפרכ'שמןכשזה'כדבוכה ר'פכבעפצ'בכהג'ין.
דפכרבד'לכב פזהכמשלרפםכהג'יןכ 'מך,כפשכרהצפגכל'בץכערכהמסךכ'רשפםכ כהסמןכב 'ךכהטלסטכשמ'יפעכבג'יןכ
הדו'שכ[ 'כ יפר'כרבח'וכ כהג'יןכמ 'ךכושפמ כהג'יפם]כ' חופכ ןכרי 'חכ כהושפמהכ"משלרכ ' ".כולכמשלרפםכ
ש פנםכמע'מעמפםכע'בדפם.
דפכרשנ' כ כהמשלרכשרכטלסטכלפפם,כערפנ'כרבח'וכ כהטלסטכ'ררח'ץכערכ חדכמןכהמשלרפםכהיעפרפם.כ' דפכ
רשנ' כמשלרכ 'ךכ דפכהלרדהכפשכרבח'וכ כהמשלרכהוצ'פכמ 'ךכהושפמהכ'רהמשפךכר 'ב.כהמשלרכשנבחוכפח'רכ
ולכערכהטלסטכהחדש.
מ'כ ןכהושפמהכמד''ח כ פזהכמשלרכנמצ כב 'לףכב רכמל'םכב 'ךכהמסמך,כ םכהסמןכמהבהבכב 'ךכהטלסט,כ זכ
הושפמהכמצפפנ כ כהמשלרכשרכה ' כשרינפכהסמן.כ םכפשכטלסטכנבחוכ זכהפ כמצפפנ כ כהמשלרכשרכה ' כ
הו ש'נהכשרכהבחפוה.

אות נטויה
ז'הפכ ישו' כשנ' נ כרנ'כרהט' כ כה ' ,כ' דפכרהי'ךכטלסטכלפפםכרנט'פכערפנ'כרבח'וכ כהטלסטכ'ררח'ץכערכהרחצןכככככבסוגרכה רפם.כ שוכ
הרחצןכיעפרכ זכה' כנו הכמ' ו.כ דפכרשנ' כנטפפהכ 'ךכ דפכהלרדה,כפשכרבח'וכ כה ישו' כהנ"רכ'רהמשפךכר 'ב.כהנטפפהכשנבחוהכ ח'רכולכערכ
הטלסטכהחדש.
מ'כ ן,כהרחצנפםכשרכ ' כנט'פהכמד''חפםכערכמצבכהטלסכב רכמל'םכב 'ךכהמסמך,כ םכהסמןכמהבהבכב 'ךכהטלסטכ'ה ' כשרינפכהסמןכהפ כנט'פה,כ
זפכהרחצןכנו הכרח'ץכרינפמה.כ םכפשכטלסטכנבחוכהרחצןכמצפפןכ כהמצבכשרכה ' כהו ש'נהכשרכהבחפוה.
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קו תחתון

קו תחתון

לפעמים משתמשים בקו תחתון בשביל הדגשה.
רפם.כ שוכ
כהטלסטכ'ררח'ץכערכהרחצןכככככככשנמצ
דפכרעש'
כאשר הלחצן פ
כבסוגרכההכלים.
שנמצא בסרגל
כערפנ'כרבח'וכ את הטקסט וללחוץ על הלחצן U
לעשות כזזאת עלינו לבחור
ריעמפםכמש משפםכבל'כ ח 'ןכבשבפרכהדגשה,ככדי
הרחצןכיעפרכ זכה' כנו הכמ' ו.כ דפכרהחפרכל'כ ח 'ןכ 'ךכ דפכהלרדהכפשכרבח'וכ כה ישו' כהנ"רכ'רהמשפךכר 'ב.כהל'כה ח 'ןכשנבחוכפח'רכ
כדי להחיל קו תחתון תוך כדי הקלדה יש לבחור את האפשרות הנ"ל ולהמשיך לכתוב .הקו התחתון שנ
ולכערכהטלסטכהחדש.
החדש.
מ'כ ןכהרחצנפםכשרכל'כ ח 'ןכמד''חפםכערכמצבכהטלסכב רכמל'םכב 'ךכהמסמך,כ םכהסמןכמהבהבכב 'ךכהטלסטכ'ה ' כשרינפכהסמןכהפ כעםכל'כ
מדווחיםכהו
כהמצבכשרכה '
ח 'ן,כ זפכהרחצןכנו הכרח'ץכרינפמה.כ
ש'נהכשרכהבחפוה .מקום בתוך המסמך .אם הסמן מהב
על מצב הטקס בכל
םכפשכטלסטכנבחוכהרחצןכמצפפןכ קו תחתון
כמו כן הלחצנים של

שלפני הסמן היא עם קו תחתון ,אזי הלחצן נראה לחוץ לפנימה .אם יש טקסט נבחר הלחצן מצ
הבחירה .אות
הראשונה של גודל

הג'דרכשרכה ' כפ 'רכרנ'עכבפןכ1כעדכ127כי'נלטכ[פחפד כמדפדה]כ 'ררכחצ פכגדרפםכ[12.5כ19.25כ' פ'"ב].כ דפכרשנ' כ כג'דרכה ' כשרכטלסטכש בוכ
גודל אות
נמצ כערפנ'כרבח'וכ כהטלסטכהוצ'פכ'בשדהכשמצפפןכ כג'דרכה ' כרשנ' כ יפכהצ'וך.

כהג'דרכשרכ
'ךכהטלסט,כהשדהכמצפפןכ
םכהסמןכמהבהבכב
רכמל'םכב
'לףכב
השדהכשרכג'דרכה ' כגםכמד''חכ פזהכג'דרכנמצ כב
 19.25וכיו"
גדלים [12.5
[יחידת מדידה] כולל חצאי
'ךכהמסמך.כעד  127פונקט
יכול לנוע בין 1
של האות
הגודל
ה ' כשרינפכהסמן.כ םכפשכטלסטכנבחוכה' כמצפפןכ כהג'דרכשרכה ' כהו ש'נהכשרכהבחפוה.

כדי לשנות את גודל האות של טקסט שכבר נמצא עלינו לבחור את הטקסט הרצוי ובשדה שמציין א
הצורך.

יישור אוטומטי

'כרהפיך.מהבהב בת
המסמך.הכאם הסמן
חפר בתוך
כמפרהכמס'ףכהש'והכרמקום
גודל נמצא בתוקף בכל
האות גם מדווח איזה
השדה של
כהש'והכהב
כער'רהכרגו'םכרהעבו
גודלכ '
'כמחפל
שוכ נ'כע'ו פםכטלסטכבמעבדכ מרפרפם,כ רכה'סי כ
הראשונה של ה
האות
של
הגודל
את
מציין
הוא
נבחר
טקסט
יש
אם
הסמן.
שלפני
האות
של
הגודל
את
שוכע'שפםכ פל'נפםכב גכר חוכהגה' כרמסמךכשה'דיס,כפ' וכוצ'פכשש'ו' כהטלסטכ פש ונהכבמל'מן.כ
'נהכז'כנח'צהכרהלרדהכש'טי ,כ ברכ
ב ' נ כ גכזה'כהמצבכהוגפר,כ'ר ןכבגמוכה פל'נפםכחפפבפםכרפפשוכ כהטלסטכהמ 'לןכע"פכבחפו 'כ'היער כיל'ד כהפפש'ו.כ םכר כע'שפםכ ךכער'רכ
רהפ''צוכמצבכשרכש'ו' כצי'י' כ 'כמו''ח' כפ' וכמד פכבגררכה פל'נפם.
יישור אוטומטי
םכבוצ'נךכרהלרפדכטלסטפםכב גכ 'כשהפפש'וכפ בצעכב 'יןכ 'ט'מטפכ שוכע'שפםכ פל'נפם,כפשכררח'ץכ[רינפכשמ חפרפםכרהלרפד]כערכהרחצןכשרכ
הפפש'וכבסוגרכה רפם.
כאשר אנו עורכים טקסט במעבד תמלילים ,כל הוספת או מחיקת אות עלולה לגרום להעברת מיל
הבאה או
שוכהרחצןכפפש'וכ 'ט'מטפכרח'ץכ זפכר כה'סי'השורה
כברבדכ ר
כ'מחפל'
להיפך.כגםכיע'ר' כשמשנ' כ כו'חבכה ' פ' כ[שפנ'פכג'דר,כג'יןכ' 'ו]כ גו'םכ
תכונה זו נחוצה להקלדה שוטפת ,אבל כאשר עושים תיקונים בתג לאחר הגהות למסמך שהודפס ,יות
רפפש'וכשרכהטלסטכב 'יןכ 'ט'מטפ.
תישארנה במקומן .בתוכנת תג זהו המצב הרגיל ,ולכן בגמר התיקונים חייבים ליישר את הטקסט המת
פק ודת היישור .אם לא עושים כך עלול להיווצר מצב של שורות צפופות או מרווחות יותר מדאי בגלל

שורת הפקודות

ז'הפכושפמהכני ח כהנמצ

אם ברצונך להקליד טקסטים בתג או שהיישור יתבצע באופן אוטומטי כאשר עושים תיקונים ,יש
כבצדכשמ רכשרכסוגרכה
רפם.כעל הלחצן של היישור בסרגל הכלים.
להקליד]

ערכפדפכהרחצןכ,Gכ שוכמבצעפםכ רכיע'רהכרשנ' כ כה 'נ' כשרכהטלסטכב מצע' כסוגרכה רפםכ[ג'ין,כג'דרכ' פ'"ב],כהיע'רהכנושמ כבש'והכ
כאשר הלחצן יישור אוטומטי לחוץ אזי לא הוספות ומחיקות בלבד אלא גם פעולות שמשנות את רוח
הז .כרד'גמ ,כ םכל'בעפםכ כג'דרכה ' כרג'דרכ12כע"פכהשדהכשרכג'דרכה ' כבסוגרכה רפם,כ זכ פושםכבשדהכשרכש'ו כהיל'ד' כ וג'םכהיל'דהכ
גופן וכו'] תגרום ליישור של הטקסט באופן אוטומטי.
"."attr sz 12,1כ
כהיע'רהכשנושמהכבש'ו כהיל'ד' כ נ'כפ 'רפםכרש'בכ'רבצעכבשנפ כע"פכרחפצהכערכהרחצןכGכ'ע"פכ ךכ נ'כנחז'וכערכהיע'רהכה חו'נהכשה בצעהכ
ברפכרגש כש'בכיעםכר יופטפם.

 | 98ע מ ו ד

שוכמבצעפםכע'דכיע'ר' כש'נ' כגםכהןכנושמ' כבש'ו כהיל'ד' כ'מ ''סי' כב חפר כהושפמה.כ כהיע'ר' כהל'דמ' כנפ ןכרו ' כ םכי' חפםכ
כהושפמה,כ' זכ ישוכרבח'וכב ח כמןכהיע'ר' כשה בצע'כ בו.כהושפמהכמלבר כעדכ20כיע'ר' כ' שוכע'בופםכ כהיע'רהכמסיוכ20כ זכ
היע'רהכהפשנהכבפ' וכנמחל כמןכהושפמה.כ
מ'כ ן,כנפ ןכרמח'לכיל'ד' כמס'פפמ' כב 'יןכפדנפכע"פכשנבחוכ
חר'ןכ חוכע"פכרחפצהכערכ.CTRL+H

כהיל'דהכ'נרחץכערכמלשכ.CTRL+DELכ מ'כ ן,כנפ ןכרהגפעכרש'ו כהיל'ד' כמ רכ

רשימת קודים
ז'הפכושפמהכני ח כהמצפגהכ כהל'דפםכשה'גדו'כבל'בץכהסגנ'ןכשרכל'בץכהטלסטכהי 'חכ ע כבמסמך.כ םכ פןכל'בץכי 'חכ זכושפמהכז'כ פננהכ
יעפרה.כ םכהושפמהכבמצבכסג'וכהפ כמצפגהכ כהל'דכהו ש'ןכשרכהיפסלהכ שוכמ פרהכ כהסמן,כ'ב נ פכשה'גדוהכבל'דכזהכ 'נ כיפסלהכ רכ
שהפ כ[ ג'ןכ2כט'ופםכ 'כמו 'זכש'והכ חו'נה].כ םכהש'והכבמצבכי 'ח,כפ'צגכבולעכ י'וכהל'דפםכהיעפרפםכבנל'דהכשהסמןכע'מדכבה.
מש משפםכבושפמ כהל'דפםכ דפכרה נפסכל'דכר 'ךכהטלסטכבנל'ד כהסמןכ[ שוכה צ'גהכהפ כבמצבכ"ו הכיל'ד' "]כ 'כ דפכרהחפרכל'דכמס'פפםכ
ערכטלסטכשנבחו,כב'חופםכ כהל'דכהוצ'פכ'ר חוכמ ןכר'חצפםכערכ נטו.כנפ ןכרה'ספףכ פ 'וכ ררפכר רכל'דכב מצע' כ פב כהשפחהכרעופ כל'בץכ
הסגנ'ן,כ'הפ כ 'צגכבשדהכשרכושפמ כהל'דפם.כ םכ פןכ פ 'וכרל'דכבל'בץכהסגנ'ןכהפ כ 'צגכערכפדפכ 'נ' כהל'דכ ג'ןכמסיוכט'ופם,כ ' ו כצד,כ' פ''ןכ
השיהכשרכהיפסלהכ[ב נ פכשהםכה'גדו'כבל'בץכהסגנ'ן].
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לתוכנת תג

פרק כז'  -תפריט קובץ
יופטכזהכמ ישוכרעש' כמסיוכדבופם:

א .ליצור קבצי תג חדשים ,לפתוח קבצים קיימים ולשמור שינויים | ב .לשמור קובץ בשם
חדש | ג .לשמור או לסגור את כל הקבצים הפתוחים | ד .לעבור לספריית עבודה אחרת | ה.
לייבא קבצי טקסט נקי ולהפוך אותם לתג טקסט או לייצא קבצי תג טקסט לקבצי טקסט נקי
| ו .להחליף את שם הקובץ הפתוח | ז .להדפיס קובץ "דף" [ | ]PREVIEWח .להחליף מדפסת
ולשנות סוגי הדפסה | ט .לשנות את ברירות המחדל של התוכנה | י .לצאת מתוכנת תג |
להדפיס מסמך רגיל ועם הערות שוליים ולהגדיר נתוני הערות | להכנס לקובץ רב טקסט.

טקסט חדש
"טלסטכחדש"כי' חכחר'ןכרל'בץכטלסטכחדש.כנפ ןכר 'בכבטלסטכשני חכרנ'כמרר,כרהחרפףכג'ינפם,כ
רהחרפףכגדרפכ'ס'גפכהג'יןכ' 'וכמברפכרהש משכבל'בץכסגנ'ן.כ םכבוצ'נךכרהש משכבלבצפכסגנ'ן,כ
הדוךכהפ כע"פכפפב' כ דרהרן.כ שוכ נ'כש'מופםכ כהל'בץכהחדשכה' כפפשמוכעםכהשםכשלו כ
ר'כ ב 'סי כ ספ'מ  .Iשז'הפכ ספ'מ כ לבצפכ ה ג.כ השפמ'שכ בטלסטכ חדשכ נעשהכ ד'ל כ שוכ פןכ
נ'כמפפב פםכל'בץכממעבדכ מרפרפםכ חו,כ ר כ גכהפ כהמעבדכ מרפרפםכ'ערפהכ נ'כ ' בפםכ כ
הטלסטפם.
שוכנרחץכערכה ישו' כ"טלסטכחדש"כ פי חכ פב כד'כשפחכשבהכ נ'כנוש'םכ כשםכהטלסטכ
החדש.כה 'וךכהמפובפכשרכהשםכצופךכרהפ' כבןכ12כ ''פםכ'שםכזהכפהפהכהשםכהינפמפכשרכהל'בץכ
ב 'ךכ המעו .כ שוכ וצהכ
רשמ'וכ כהל'בץכבמחשבכעצמ',כ
ה ' נהכ ישוכ רךכ רשמ'וכ ' 'כ
בשםכ חוכשנלו כשםכחפצ'נפ,כ ר'מוכפ 'רכרהפ' כל'בץכשנלו כבש'רחןכהעב'דהכ
"מגפרה"כ' פר'כב גכהשםכהינפמפכפהפהכ"מ .ס ו".כר חוכ פב כהשםכצופךכרבח'וכ
םכהל'בץכפהפהכל'בץכעבופכ[מפמפןכרשמ ר]כ 'כל'בץכר'עזפכ[משמ רכרפמפן]:

פתח
"י ח"כמ ישוכרנ'כרי 'חכחר'ןכשרכל'בץכששמ'וכערכהמחשב.כ רכל'בץכהמ' וכע"פכ ג,כלבצפכ גכטלסט,כלבצפכASCIIכ ג'ןכלבצפכסגנ'ןכ 'כלבצפכדף,כ
נפ נפםכרי פחהכע"פכ יופטכזה.כהשפמ'שכבי חכנעשהכ שוכ נ'כע'שפםכעופ הכב 'ךכל'בץכהטלסטכשנ'צוכרינפכ ןכע"פכה ישו' כ"טלסטכחדש"כ
'כבל'בץכשמפ'ב כע"פכהיופטכפב' ,כ חופכשהל'בץכנשמוכ'נסגו.כ מ'כ ןכהשפמ'שכה' כ שוכ נ'כמצפגפםכ'מדיפספםכלבצפכדףכ חופכשהל'בץכנשמוכ
'נסגו.כ מ'כ ןכהשפמ'שכה' כ שוכ נ'כע'ו פםכל'בץכסגנ'ןכשנ'צוכב גכ 'כשנ'צוכבמעבדכ מרפרפםכ חו.
שוכנרחץכערכ"י ח"כ פי חכ פב כד'כשפחכשדו הכ ישוכרי 'חכל'בץכ 'כלבצפםכע"פכ פב כשמ' כהלבצפם,כ 'כע"פכהצבעהכבסמןכהע בוכערכ
שמ' כהלבצפםכהמ'יפעפםכב פב כהד'כשפח:
שם הקובץ -כ שוכ פב כהד'כשפחכמ'יפעהכערכהמסך,כשדהכזהכפ פרכב ' 'כ
שםכל'בץכ*.Iכשמשמע' 'כהפ כשלבצפםכבערפכספ'מ כזההכברבדכפ'יפע'כ
ב צ'גהכבושפמ כהלבצפם.כ ישוכ מ'בןכרמח'לכ כ ' ןכהשדהכ'ר 'בכ
כשםכהל'בץכש ' 'כבוצ'נךכרי 'ח,כ 'כררח'ץכערכשםכהל'בץכהמ'יפעכ
ב פבהכשמ ח כרשדהכ"שםכל'בץ".כר חוכמ ןכפשכררח'ץכערכ" פש'ו"כ
'כרהלפשכ נטו.כ ישוכרבח'וכמסיוכלבצפםכבפחדכע"פכרחצןכCTRLכ'ע"פכ
זהכפי ח'כ 'רםכבפחד.כ ךכ םכי ח כפ' וכמעשוהכלבצפםכב'כזמנפ כולכ
עשו כהלבצפםכהו ש'נפםכפ'צג'כערכהמסךוכ'פ וכהלבצפםכפהפ'כמ'ס ופם.כ
דפכרהצפגכ ' םכהפ נסכבסוגרכה רפםכר יופטככ"חר'ן<ו הכחר'ן".
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םכהל'בץכשבוצ'נךכרי 'חכ פננ'כלפפם,כ 'כש פננ'כמ' וכר ' נ כ ג,כ
י 'חכ זכ לברכה'דעהכש 'מו כ"הל'בץכ[שםכהל'בץ]כ בוכי 'ח".

לתוכנת תג

לברכה'דעהכערכהמסךכ"ר כפ 'רכרי 'חכל'בץכ[שםכהל'בץ]".כ םכהל'בץכ בוכ

רשימת קבצים מסוג -כ דפכרהחרפףכ כהספ'מ כשרכס'גכהל'בץכש גכ זההכ[שוש'םכבשדהכ"שםכל'בץ"כמס'גכ]*.Iכרס'גכ חו,כ ישוכבושפמהכז'כ
רבח'וכ כ חדכמןכהס'גפםכהמ'יפעפםכשםכל'בץכ גכ[]*.Iכל'בץכדףכ[]*.Dכל'בץכסגנ'ןכ[]*.STYכל'בץכטלסטכ[' ]*.TXTה רכ[*1.]*.
ספריות  -מ ח כר ישו' כ"סיופ' "כמ'יפעפםכשםכהסיופהכ'ה 'נן.כ וגעכב ישו' ךכרי 'חכולכ כ ' םכלבצפםכהנמצ פםכב ' 'כ 'נןכ'ב ' הכ
סיופה.כ םכבוצ'נךכרי 'חכלבצפםכמסיופהכ חו כרחץכערכשםכהסיופהכהוצ'פכ'רחץכערכ" פש'ו"כ 'כש רחץכיעמפפםכערכשםכהסיופה.כ םכהסיופהכ
הוצ'פהכ פננהכמ'יפעהכב פבה,כ 'כשהפ כנמצ כב 'נןכ חוכערפךכרעב'וכר ' 'כמל'םכשב'כהפ כנמצ .
כוננים -כ םכהל'בץכשבוצ'נךכרי 'חכנמצ כב 'נןכ חו,כערפךכררח'ץכערכשםכה 'נןכהוצ'פ.

שמור קובץ
"שמ'וכל'בץ"כמ ישוכרשמ'וכ כהחר'ןכהיעפרכר 'ךכל'בץכהמ 'חסןכבדפסלכשרכהמחשב.כנפ ןכרשמ'וכשר'שהכס'גפכחר'ןכטלסט,כASCIIכ[ ג'ןכל'בץכ
סגנ'ןכ 'כל'בץכסלופיט]כ'ל'בץכדף.כהשפמ'שכב"שמ'וכל'בץ"כנעשהכ דפכרשמ'וכערכהשפנ'פפםכשחר'כבל'בץכמ זכשי ח כ ' '.כ'בדוךכ ררכלבצפכדףכ
ר כש'מופםכ ר כ םכ ןכמש משפםכבחר'ןכדףכ דפכרבנ' כב 'יןכפדנפכעמ'דכהמ פרכשר'שהכ 'כפ' וכג'שפםכש'נפםכשרכטלסט.
דפכרהש משכב ישו' כז'כערפךכרבח'וכבהכ 'כררח'ץכערכ.CTRL+Sכ םכהל'בץכה' כטלסטכשר כנשמוכעדפפןכערכהדפסלכשרכהמחשב,כ שוכנרחץכ
ערכשמ'וכל'בץכ 'יפעהכערכהמסךכ פב כהד'כשפחכ"שמ'וכבשם".כ ע כ ישוכרוש'םכ כהשםכהוצ'פכרשמפוהכשה' כפהפהכהשםכהחפצ'נפכשפ'יפעכ
בש'רחןכהעב'דה.כ ךכ םכהל'בץכ בוכשמ'ו,כר כ 'יפעהכ פב כהד'כשפחכ"שמ'וכבשם"כ ר כהשמפוהכ בצעכב 'יןכ 'ט'מטפכר ' 'כל'בץכש ' 'כ
נ'כע'ו פם.
ר חוכשהל'בץכנשמו,כ 'יפעהכהמפרהכ"שמ'ו"כביפנהכהשמ רפ כה ח 'נהכשרכהמסךכבש'ו כהמצב.

שמור בשם
"שמ'וכבשם"כמ ישוכרשמ'וכ כהחר'ןכהיעפרכר 'ךכל'בץכהמ 'חסןכבדפסלכהמחשב,כב רכשםכש בחו.כהשפמ'שכב"שמ'וכבשם"כנעשהכ שוכ
בוצ'נךכרשמ'וכ כהחר'ןכהיעפרכבשםכש'נהכמהשםכהנ' חפכשפשכר'.כ' ישו' כז'כמ'עפרהכבשנפכמלופם,כה חדכ שוכבוצ'נךכרשמ'וכ כהל'בץכ
גפב'פכערכגבפכ לרפט'וכ 'כ גפב'פכ ח כשםכ חו.כ'השנפ,כ שוכבוצ'נךכרשמ'וכ כהשפנ'פפםכשנעש'כבל'בץכמברפכרער' כערכהגפוסהכהשמ'והכ
הל'דמ כשרכהל'בץ.
דפכרהש משכב ישו' כז'כפשכררח'ץכערכ"שמ'וכבשם"כ' זכ פי חכרנ'כ פב כד'כשפחכ ז':
השםכהנ' חפכשרכהל'בץכפ'יפעכבשדהכ"שםכל'בץ".כב דפכרשנ' כ ' 'כפשכ
רוש'םכשםכ כהשםכהחדשכשבחו כ'ררח'ץכערכ" פש'ו"כ'הל'בץכפשמוכ
בשםכחדש.כשפםכרבכשבש'ו כה ' ו כשרכהחר'ןכהיעפרכה'חרףכהשםכ
רשםכחדש.
ע"פכהחריהכז'כר כמש נהכהשםכהינפמפכשרכהל'בץ,כ ' 'כפשכרשנ' כע"פכ
ה ישו' כ"החרףכשם"כ' דרהרן.
השדהכ שמ ח כ ר"שםכ ל'בץ"כ מ פרכ ב ' 'כ לבצפםכ נ'סיפםכ בערפכ ' הכ
ספ'מ כשנמצ פםכב ' הכ פלפפה.כ םכבוצ'נךכרשמ'וכ כהל'בץכהנ' חפכ
ערכהלבצפםכהרר'כ[' זכ ' םכלבצפםכפמחל'כ'במל'מםכפהפהכהל'בץכהנ' חפכ
ש ' 'כ נ'כש'מופםכ ע ],כפשכררח'ץכערפ'כ'ה' כפחרפףכ ' '.כ ר כשרינפכ
ש ערהכערכ חדכמןכהלבצפםכהלפפמפםכ ' נ כ גכ זהפוכ ' ךכרינפכ ןכ דפכ
ש ' רכרבטרכ כהיע'רה.כבמפדהכ' פנךכו'צהכרבטרכ רחץכערכ" פש'ו".
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