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 טקסט ברב "זרם" לגבי הסבר

 הקדמה

 ששינוי גודלבאופן  ,טקסטים המופיעים אחד מתחת השני ביןבעימוד ברב טקסט על פי רוב רוצים שיהיה איזון אנכי 
 .בהתאם שמתחתיולתזוזת הטקסט  תגרום אוטומטיי, המסגרת של הטקסט העליון

לתזוזת  גורםבאופן שכל שינוי בקבוצה העליונה , קבוצות שונות בתוך רשימהאיזון אנכי בין  –איזון קבוצות בתוך רשימה 
 .מתחתיה בהתאםשהקבוצה 

להגדיר להם רמה  צריך, על מנת שטקסטים שונים באותה קבוצה יופיעו האחד מתחת לשני –איזון טקסטים בתוך קבוצה 
יש  כךול, ביניהםיין לא מספיק לענין האיזון האנכי אולם זה עד. 2ולטקסט התחתון רמה , 1לטקסט העליון רמה  - שונה

 .כפי שיבואר בהמשך, זרם תצורך בהגדר

שיופיעו בתחילה  למרותכי , זרם הגדרתהינו כמעט חסר טעם ללא , טקסטים באותה קבוצהרמות שונות לשימוש ב ,למעשה
 .כאמור, אוטומטיין לא יהיה ביניהם איזון יעד, האחד מתחת לשני

 ?מהו זרם

 .ולאיזון ביניהם, של טקסטים הנמצאים באותה קבוצהלמסלול  זרם היא הגדרה

הטקסטים כל , וגם לא מגדירים רמה כאשר לא רושמים זרם כלל ,ברירת מחדלכ
, קבוצהבים לטקסטמסויים  זרם' מסהגדרת  .יופיעו באותו הגובה בדףשבקבוצה 

 ,1רמה  מתחתיופיע  2טקסט ברמה  כלומר -האלו ם תיצור איזון אנכי בין הטקסטי
 .כפי שיבואר בהמשך

 ?למה מיועד זרם

 .רמות שונות באותה הקבוצהעלי זרם מיועד בעיקר ליישור אנכי של טקסטים ב

 שימוש פשוט בזרם

שלשה טקסטים שאמורים  ישבתוך קבוצה אחת 
על מנת שיופיעו האחד . להופיע האחד מתחת השני

 :שני צריך להגדיר להם רמה שונהמתחת ה
, 2לטקסט השני רמה , 1לטקסט הראשון רמה 

 .3לטקסט השלישי רמה 

יופיעו הטקסטים בעת ההדבקה על הדף , כעת
עדין לא יהיה ביניהם  אולם ,האחד מתחת השני

המסגרת של הטקסט  גודלשינוי  –איזון אנכי 
שפיע על מיקומם של שני הטקסטים ילא , הראשון

שיגרום , להגדיר זרם לשם כך יש .שמתחתיו
וגם להתאזן ( לפעול אוטומטיתלהגדרת הרמות 

 .)כמו שיתבאר, אנכית

על ידי קביעת מספר זרם זהה  תהיההגדרת הזרם 
 .1 זרם' מסכולם ללמשל נקבע , הטקסטים לכל

 מקרה מורכב

והפירוש , הערות על הטקסט הזה, עצמו' ספר החינוך'של מכון ירושלים יש את הטקסט של ' מנחת חינוך'בספר , שללמ
 .נמצא משני הצדדים במתכונת גמרא' מנחת חינוך'

יוכלו  ח"כדי שהשורות העליונות של המנ, 1וברמה  1אנו חייבים למקם בקבוצה ' מנחת חינוך'ואת ' ספר החינוך'את , כעת
 .'החינוך'להופיע מעל 
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נצטרך להזיז ' החינוך'בכל פעם שנשנה את גודל מסגרת , 1וברמה  1אם נמקם אותן בקבוצה : אבל עם ההערות יש לנו בעיה
, ח בתחתית העמוד"הן יופיעו מתחת למנ, 2אם נמקם אותן ברמה . ידנית את מסגרת ההערות כדי שהיא תהיה מתחתיה

 .מיד' חינוך'מתחת ל ואנו רוצים שהן יופיעו

כעת ההערות . 1זרם ' וגם להערות מס' חינוך'וניתן גם ל, 2ברמה ו 1בקבוצה נמקם את ההערות . למקרה כזה מיועד הזרם
 .יזוזו בהתאם בכל פעם שנשנה את גודל המסגרת שלוגם ו ,'חינוך'יודבקו בדיוק מתחת ה

 מקרה מורכב נוסף

ובעמוד השמאלי מופיעים , שבו החומש מופיע רק בעמוד הימני', גדולות מקראות'דוגמה יותר מורכבת היא בעימוד 
ובסיום העימוד חותכים את הדפים המוכנים באמצע , ספר כזה מעמדים בתג בדף אחד ברוחב שני עמודים. מפרשים שונים

 ).כאןעיין , על ידי סקריפט או בדרכים אחרות(

לכל . על מנת לקבוע מי נמצא למעלה ומי למטה, ולכל טקסט נגדיר את הרמה ,נגדיר את כל המפרשים בקבוצה אחת
כעת . 2ולכל הטקסטים שאמורים להופיע בעמוד השמאלי ניתן זרם , 1הטקסטים שאמורים להופיע בעמוד הימני ניתן זרם 
לזה ההסבר ו .מבלי להתחשב בטקסטים שבעמוד הימני, ד כלפי השנייוכלו כל הטקסטים שבעמוד השמאלי להתיישר אח

יופיעו , 2לכן כל הטקסטים בעלי זרם  .בנפרד מהזרם האחר, שהמסלול של כל זרם מתחיל מחדש בראש הקבוצה, הוא
 .בראש העמוד השמאלי

בלי  ,)טור נפרד לכל עמוד על ידי הגדרת(עובר מהעמוד הימני לשמאלי  ,ן"לדוגמה רמב, במקרה שמפרש מסויים ,כמו כן
, י שבעמוד הימני נמצאים רמה מעליו"מפני שהמקרא והתרגום ורש, הזרם הוא לא יוכל להופיע בראש העמוד השמאלי

 .2ולטור שבעמוד השמאלי זרם  1לטור שבעמוד הימני זרם ניתן על כן . יכול להופיע רק מתחת הגובה שלהם והוא

 זרמיםאיזון אנכי של  -הגדרות מתקדמות 

 אולם ניתן, בתור ברירת מחדל האיזון של זרם הוא תמיד כלפי מעלה
טקסט נוספה תכונה -בעדכון האחרון של רבו. לשנות שיהיה איזון מלא

עריכת /עיצוב דף( .איזון אנכי של זרמים –חדשה בהגדרות קבוצה 
 .)קבוצה/מסגרות

מלא שי ,של זרמים "מלא"לגבי איזון אנכי נוכל להגדיר בעדכון החדש 
 .שנקבעעמוד כפי ההגדרות האת 

נשארנו  .אין משמעות להגדרות האחרות – "כלפי מעלה"אם מסמנים 
ולא יתווסף שום רווח בין הטקסטים אלא כולם  ,עם ברירת המחדל

 .כלפי מעלה יתאזנו

 .אז יש משמעות להגדרות שבהמשך – "מלא"אם מסמנים 

מקראות "עיקר התועלת שבהגדרות אלה הוא לדוגמא של עיצוב 
שאז רוצים שיהיה איזון בין הטקסטים שבצד , בדף כפול "גדולות

 .הימני של הדף לבין הטקסטים שבצד השמאלי של הדף

אם משאירים  – "תוספת גובה מירבית כדי למלאות את גובה העמוד"
עד שהעמוד , ללא הגבלהט יוסיף רווח בין הטקסטים טקס־רב, ריק

 ).ואז אין משמעות לתיבת הסימון הבאה( יתמלא

0Fאם רושמים כאן מספר מסויים

טקסט יוסיף את כמות הנקודות ־רב, 1
הטקסטים  ביןה ויפזר אותה בשו כלומר, הזאת בין הטקסטים

חסת לרווח בין טקסט תוספת הזאת שקבענו לא מתייה .שבעמוד
. לטקסט באופן ספציפי אלא היא תוספת כללית שרוצים להוסיף

, מלאאיזון ב. אז נשאר חלל ריק בתחתית הדף, והדף לא מתמלא, והרעיון בזה הוא שאם היינו עושים איזון כלפי מעלה
 .היא בעצם הגדרה של עד איזה חלל למלא בין בטסטים "התוספת"ועל כן , החלל הזה צריך להתווסף לבין הטקסטים

                                                           
1
 .0.5cm: לדוגמא, cmמ אז יש לרשום סיומת "ואם רוצים לפי ס, המספר הזה הוא בנקודות 

http://www.prog.co.il/showthread.php?t=75222
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אז בלי שום , נקודות למלא את הדף 50אלא חסר , ם יש עמוד שבו הטקסטים אינם ממלאים את הדף עד למטהא: לדוגמא
 למלאות כדי מירבית גובה תוספת"בגדרנו יף רווח בין הטקסטים כפי מה שההרב טקסט יוס, קשר לכמות הטקסטים שבדף

 .אז לא יהיה אפשר למלא את העמוד 40אם רשמנו , אם השארנו ריק אז אין הגבלה. "העמוד גובה את

לא , רק חצי מהעמודמתמלא שכגון בסוף פרק , הנקודותאולם במצב שרב־טקסט לא יכול למלא את כל העמוד בתוספת 
ואז , "השתמש בתוספת גובה אפילו אם הקבוצה לא תמלא את גובה העמוד"אלא אם נסמן  -יתבצע כלל איזון אנכי 

 .בלי למלא את העמוד ויעצור ,נקודות 100טקסט יוסיף בין הטקסטים עד ־רב

הגדרה זו משמשת למצב  )ראה פסקה הקודמת( – "השתמש בתוספת גובה אפילו אם הקבוצה לא תמלא את גובה העמוד"
שבזה אפשר שיהיה מצב שבו לא , גובה מירבית הגבלנו למספר מסוייםובתוספת , מלאנו איזון אנכי של זרמים שבו הגדר

ובהגדרה זו אנו קובעים האם בכל זאת להוסיף את התוספת או , כגון בסוף פרק וכדומה ,ניתן למלא את העמוד עד הסוף
 .במציאות שמתמלא כל העמוד להוסיף את התוספת' שרק

 
 Shabes, רב טקסט, חיטובים: עורכים
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