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■ לחצן התחל – התוכנה תחל בניקוד ופיסוק הטקסט ,וכשתזהה שוני בין
הטקסטים תיעצר ותציג חלון אפשרויות )ראה לעיל(.
■ לחצן סמן והמשך  -התוכנה תסמן בצבע צהוב את המילה השונה ולא תנקד
אותה ,וכך לאחר מכן יוכל המשתמש לעקוב אחרי המילים השונות ולנקדם.
■ לחצן המשך – התוכנה תמשיך למילה הבאה מבלי להתייחס למילה זו.

■ לחצן סמן מהבחירה עד הסוף – התוכנה תעבור על כל המסמך ותנקד
ותפסק אותו ותסמן את המילים השונות בצהוב.

מספור עוקב

תוסף זה מאפשר בלחיצה אחת מספור ערכים ,לפי מספרים ,אותיות ,דפים
ועמודים .בעזרתו יוכל המשתמש לערוך לדוגמא :מספור של ציורים השייכים
למסכת סוכה ולסמנם בתוך הגמרא בקלות ,או למספר באותיות את הגהות
הב"ח על הש"ס ,או לסמן בספר היוצא לאור מחדש את מעברי הדפים והעמודים
שבדפוס קדום ידוע ומפורסם ,וכד'.

שימוש בלחצן 'מספור עוקב'

לחצן 'מספור עוקב'
חלון 'מספור עוקב'
ב –  8פעולות פשוטות ניתן לערוך
מספור של מסמך :Word
 .1פתח מסמך  Wordהמסומן
בסימון כלשהוא )לדוגמא/ # :
 $ / %וכד'( בכל מקום בו צריך
להכניס מספר או אות.
 .2לחץ על לחצן 'מספור
עוקב' לפניך יוצג חלון )ראה
צילום מסך(.
 .3ציין בשורת התחל מ :את
המספר ממנה יתחיל המספור
)של המספרים או האותיות(.
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 .4סמן בשורת חפש את :את התו בו סומן הטקסט להחלפה למספור )/ % / #
 $וכד'(
 .5בחר בשורת תבנית המספור את אופן המספור )ראה צילום מסך(:
■
■
■

■

מספרים – תווי הסימון יוחלפו למספרים.

אותיות רגיל  -תווי הסימון יוחלפו לאותיות לפי סדר א-ב.

אותיות לשון נקיה  -תווי הסימון יוחלפו לאותיות לפי סדר א-ב אך בשמירה
על לשון נקיה כגון :רע יהפוך לער ,רצח יהפוך לרחץ וכד'.

דפים ועמודים – התווים יוחלפו לדפים
ועמודים – א .א :ב .ב :וכן הלאה) .שים
לב :בתלמוד בבלי נציין בשורת התחל
מ :מ 3-כיון שהספר מתחיל מדף ב.
שהוא העמוד ה 3-מההתחלה ,ובתלמוד
ירושלמי המתחיל בדף א .נתחיל כרגיל
מ.(1-

 .6הוסף קוד לפני ואחרי )ראה צילום מסך
להלן( )תכונה זו אופציונלית ואינה חובה(.

 .7שים לב :ניתן להוסיף בשורת קוד לפני
מילים כגון :במספור משניות לפי הסדר
)משנה א' משנה ב' וכן הלאה( נכתוב את
המילה משנה בשורת קוד לפני ולאחר
מכן נבצע מספור של כל המסמך בתבנית
אותיות ,ולפני כל אות תופיע המילה
משנה ,והתוצאה תהיה משנה א' משנה
ב' וכן הלאה.
 .8בשורת התחל מחדש ניתן להכניס סימון המורה על ספירה חדשה ממיקום
זה והלאה כגון :כל הגהת הב"ח מסומנת ב # -וכל תחילת עמוד מסומן ב,$ -
בשורת חפש את נכניס סימון זה  # -ובשורת התחל מחדש נכניס סימון זה
  $והתוכנה תחל את ספירתה מחדש בכל מקום בו קיים סימון זה  ,$ -וכךיתחלקו הגהות הב"ח לפי עמודים כמקובל) ,ראה צילומי מסך בעמ׳ הבאים(.
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