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 השוואת פרקים סקריפט 

 הקדמה
הסקריפט:  שבקובץ    מטרת  הערות,  וקובץ  ראשי  קובץ  של  למציאות 

לפרקים מסויימת  חלוקה  יש  לאותיות  הראשי  או  למשניות  אבל  או   ,
 . כזו בקובץ הערות אין חלוקה

חדש פרק  שמתחיל  היכן  הערות  בקובץ  להכניס  הפרק  ורוצים  אות  את   ,
 או סימון כלשהו לאותו מקום. לזה.המתאימה 

טקסט הראשי הוא טקסט משנה מסכת ברכות, והטקסט המשני הוא פירוש   לדוגמא:
ציון  אין  אבל  וכו',  ב'  פרק  א  פרק  לפרקים,  חלוקה  ישנה  הראשי  בטקסט  הברטנורא. 
של  בטקסט  הפרק  אות  להכניס  ורוצים  הברטנורא,  של  הפירוש  בטקסט  לפרקים 

 בי אותיות המשנה.הברטנורא. וכנ"ל לג 

 הכנה של החומר

( בכל הפרקים בקובץ 99יש להכניס קישור הערה ביחוס מסויים )ב"מ:   .1
 (.יחוס מנחההראשי. )

 יש למספר אותם לפי האותיות. )התאם סימוני קישור לאותיות(.  .2

הם  .3 משני  לקובץ  ראשי  קובץ  בין  ההערות  של  שהקישורים  לבדוק  יש 
המקום המתאים שבו מתחיל פרק חדש  , שהרי על פיהם יקבע  מדוייקים

 בקובץ הערות.
יהיו בסדר עולה רציף בשני הקבצים שאם  .4 מומלץ שמספרי הקישורים 

לא כן אפשר שיצויין הפרק במקום הלא נכון. בכל מקרה אם הסקריפט  
למספר  אפשרות  יציע  הוא  רציף,  עולה  בסדר  אינם  שהקישורים  ימצא 

שורים בלבד, לא לאותיות מחדש את הקישורים )והכוונה למספור הקי 
 המתייחסות אליהם(. 

לב  .5 לשים  יש  הערות,  בקובץ  הפרק  את  מכניס  והסקריפט  מאחר 
ולא לפניו. כי הסקריפט מכניס את   אחרי קודשהקישורים יופיעו תמיד  

 לפני הקישור של ההערה.שהפרק בקובץ הערות לפני הקוד  
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 הפעלת הסקריפט
 . קובץ משניו  קובץ ראשימגדירים   .1

' קובעי .2 מנחהם  לפרקים  '  יחוס  המתייחס 
 .בקובץ הראשי כנ"ל

הערות' מגידירים   .3 יש    'יחוס  שאליו 
היכן    להתייחס. יזהה הסקריפט  פיהם  שעל 

 מתחיל פרק חדש בקובץ הערות.

. אם  קוד סוגרומה    קוד פותחמה  מגדירים   .4
 משאירים ריק אז לא יכניס שום קוד. 

את  .5 הסקריפט  יכניס  אופן  באיזה  מגדירים 
בהערות חדש  פרק  מתחיל  בו   הציון 

ללא( או  אותיות,  אופציית    )מספרים,  לגבי 
 .ציטוט ראה בסמוך

מספרים,   .6 או  אותיות  להכניס  הוגדר  אם 
 מגידירים איזה סוג רווח להכניס אחר כך.

ציטוט .7 שולף   אופציית  שהסקריפט  פירושה 
מהקובץ הראשי את שם הפרק ומכניס אותו  

הערות. בקובץ  המתאים  סימום  מק  במקום 
 שורות.  2

אפשרות   תנתן  ציטוט  של  האופציה  בחירת  בעת 
 להגדיר הגדרות לגבי אופן השליפה. 

 ף פסקה.ניתן להגדיר שישלוף עד קוד מסויים או עד סו .א

מסויים רושמים את הקוד בתיבה 'מיחוס מנחה עד   עד קודלהגדיר   .ב
יעבור   לא  הסקריפט  מקרה  ובכל  קוד'. 

 את סוף הפסקה.

מנחה   . ג מיחוס  שישלוף  סוף להגדיר  עד 
 יש להשאיר את התיבה ריקה. פסקה


