
בסדרה)תשיעי(מאמר :ממלליםבמלל

מילון(ספלך),מאייתבושיש'מיכל'מילוןהוא :המילון
במילוןכנהוגנרדפות).(למיליםעבריאגווןוכןעברי-אגנלי,

אתהזו),סידרהבמסגרתנפרדמאמרכתבנו(שעליוימיכלו
יסייעוהמילוןחסר)או(תיקני,הכתיבכלליאתלקבועיכול
מיליםלשמוראתהיכולכןכמו .לןהנוחבאיותבידן

יציעהמילוןהמשתמש'.בימילון-מיוחדבאיותלןהנדרשות
המיליםאתלספורתוכלכןוכמו .תיקוןלשםנכוןאיותלן

ומאייתיםלמילוניםכללבדרןהאופייניתתכונה .במסמן
אתהמתרגםעברי-אנגליימילוןברשותןישוכן .זהמסוג

 .הסמןעומדשעליתהמילה
גודלאתלהגדיראתהיכולזהתפריטבאמצעות :תצוגה

ועוד.המסןגביעלהאותיותגודלהצבעים,בחירתואתהמסן
עימודסגנוןבחירתהדף,לעיצובה'מסמןיתפריטמופיעלידו

וכדומה.

עברייםתאריכיםלקבועלןמאפשרזהתפריט :הוספה
ומשתנההמתחלףבקודתאריואיואןאוטומאטיים,ולועזיים

הקייםנוחאביזרמחדש,המסמןאתשפותחיםאימתכל
גםמחדשאותושיתקינווראוייהחברהשלהדוסנתוכנת
וראה-7(ביטאשקיבלתיהטיוטהבגירסתהחלונות.בגירסת
תוכלוכן .האוטומאטיהתאריךאתהוסיפובהמשך>הוספות
הטבלאותאוטומאטי.וסיעוףקוויםציורים,טבלאות,להוסיף
טבלאותליצוראפשרותישעסקים.לבעליתעזורנהבוודאי
מסודומאמרלקבלובזאתהקוויםאתלבטלכןואחר

עבודהליצורבמקוםהארוכההדרןהיאזוגםאןבטורים.
בטורים.ישירה

i , פונטיםגופנים)C ' בעבריתגופניםארבעהמציעהחתוכנה: 
כידוע,אןבלועזית.אחדיםוגופניםידוכתברשייימרים,דוד,
שליותררחבהיצעבהןשישקודמותעבריותתוכנותטענתעם

חלקהםכישלהן,הגופניםמןליהנותתוכללגופנים,
שלן.המחשבגופנישלאינטגראלי
הפריטיםאחדהיהקיוטקסטשלהפקסשירות :פקס
מגווןאתהחברהשיפרהועתה ,הדוסתוכנתשלהמושכים

ואתהששלחת,הפקסאתלפניומציגהחתוכנההאפשרויות.
הפקסאתשולחתחתוכנה .ולשולחוולחזוראותולערוךיכול

בתוךפקס-מודםתוכנתעםלהתקשרצורןכלבליישירות
 .שלןהחלונותמערכת

לןישבטעות,שנעשתהמחיקהלבטלרציתאם :מחיקה
הפעולהאתזוכרתותתוכנה•בטלי,עלללחוץאפשרות

יותרמתקדמותתוכנותישאחת.פעולהואןהאחרונה,
שורותולהעלותלחזורבאפשרותןוישרבותפעולות•הזוכרות•
בגיוסהוגםהנוכחית.ההקדלהפעולותבמסגרתשמחקת
לטובה.זווגםאחרונות.מחיקות 10ביטולהחדשה

דרסקיוטקסטבמקלדתלבחוראפשרותיש :הדמייה
כולן)לא(אןתישנהתתוכנהמןרבותופעולותכהדמיית,

לחמשירתוכלזהבאופן .החדשההחלונותנתוכנתנשארו
כהעדהשתמשתאם ,לןי,!{היוקודמיםהקלדהבהרגלי

 :העברייםלחלונות.אשנב
כחול-לכן'קיוטקםט'
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ישראל,תוצרתהחדשה,הכחולה-לבנההחלונותתוכנת
החדשהוהיאאחדים,חודשיםלפנייצאה•קיוטקסטי,תוכנת

תוכנתשלהדוסגירסתעלבישראל.התובנותבתחוםהאחרונה
עייא,הדואר,(ראהשניםכמהלפניביהדואר•כתבנוקיוטקסט

תוכנההיאהחלונותגירסת .) Zl-23עמיתשנייב,אבחי , 1כגלי
חתוכנהבמחשבים.שלישיתוארדורשתשאmיידידותית,.

משרדיתמתכתובתחורגותאינןאםדרישותיךכלעלתענה
שמישהתוכניתזובמחשב.כלשהומתוחכםושימושרגילה
תוצרתבישגאמיכלעברית-ישראלית.וכולה ...נוחה ,ביותר
 .בהלהשתמשיחנהבוודאיהארץ•

והואואדיב,מרהיבהמרכזיהחלוןיפהפייה,היאתתוכנה
עבודהתפריטימופיעיםהמסןבראש .בולעבודאותןמושן

אתלהפעילאתהיכולשבתוכםהפקודותשבאמצעותגנללים
לןהמאפשרוכפתוריםכליםסרגלבראשונמצאוכן .חתוכנה
הכפתוריםעליתם.לחיצתבאמצעותפקודותלהפעיל

האשמהאוליאן(ולעיני,לטעמימדיקטניםנראיםוהלחצנים
שהתקנתיכפי ,קטןאותיותלהיצגהמכווןשליבמסןהיא

הכפתורהגדרתקיוטקסטלןמספקתכתמורה,אןאותו).
כפימהותו,אתמגדירהצהובהתוויתעליו.עומדשהסמןבעת

 .בדגשלאאןלועזיות,תוכנותבכמהנמצאשהדבר
יעריכה•,•קובץי,לעבודותמחולקיםהתפריטים

ויעזרהי.•חלון••שפחי,•הוספתי•מסמן•,•תצוגתי,•אפשרויות•,
 .מהירתלפעולההכליםסרגלכאמורישלתפריטיםבנוסף

יכולשפות.במגווןלעבודלןמאפשרתהחדשההגירסה
השפותמןמאחתאוערביתאועבריתמקלדתלבחוראתה

האירופאיות.

דרסשלהישנההגירסהמןקיוטקסטשלמסמכיםהעלאת
מכמהמסמכיםלהמירשניתןכפיויצוא,יבואידיעלנעשית
מתוכנותרגילההמרה . asciiב-שנשמרוובלבדאחרותתובנות
לקיוטקסטתחילהשלבים,בשנילהיעשותתוכלאחרות
דרךזואןהחלונות.לגירסת-ממנהכןואחרדרס,בגירסת
מסמכיםלשמוראפשרכןכמודחוק.הואוהפתרוןארוכה,
אחרת.בתוכנהאותםלהעלותכןואחרבאסקי

ספריותכמסגרתהמסמכיםאתלשמורמאפשרתתתוכנה
עריכת .הדוסבגירסתשנהוגכפי ,מדוריםבמסגרתאו

יכול :חלונותבתוכנותהמקובלותבשיטותנעשיתהמסמכים
עלבלחיצהולהעבירםלהעתיקםמשפטים,ליצבוע•אתה

מתירת.הקלדהבפקודתאוהעכברכפתור
תוכנותבכמהלסמןבניגוד ,וברורנאההסמן :הסמן

היכןיודעואינןהאותאתמכסההואולעיתיםברורשאינו
אנשיולאנגלית.אותיותלדחיפהנפרדסימןישנמצא.אתה

 .דרסלגירסתבהשוואההסמןגמישותאתשיפרוחתוכנה

7,'! \/97 



 .בקיוטקסט-דוס
אובעבריתדיאלוגלבחוראתה.יכולהמסןעל :הדיאלוג

שפתאתלהחליףכדיאחדכפתורעלמקישאתהבלועזית.
 .ולהיפרלאנגליתמעבריתוהתוויותהתפריט

לחצןלחיצתבאמצעות :למדינוחואנגליתעבריתשילוב
לתוכנותבניגודלשפה.משפהעוברחינך FIOהקלדתאואחד,

שלוותואתלערעריכולואגנליתעבריתשילובשבהןאחרות
•קיוטקסט•כיראשון'ממבטנראההקלדן'שלהנפשית
והאנגליתהעבריתגלילת .זובעייתעללהתגברהצליחה

באמצעומיליםתוספת .טיבעיהואוהרצףאוטומאטית
בעודורצוףהגיוניבאופןהטקסטאתדוחפתהטקסט

משובשתיוצאתהנדחפתהאגנליתאחרות,ותיקותשבתוכנות
 .להתחלתהבמקוםהשורהלסוףנדחפותהראשונותוהמלים

(כתיבהדחיפהשלבמצבהמחיקהבעייתאתפתרוהמתכנתים
 ,לאחורהגיוניתבמחיקהלבחוראפשרותוישלמש)לבאגנלית,

 .עצמובמקוםהסמןשלמחיקהאו
אינה 6•קיוטקסט• ,כדגשאחרות,לתוכנותבניגוד
אוטומאטיות,שולייםהערותאיוואףבניקודעבודהמאפשרת

חתוכנההבאות.בגירסותלהוסיפורצוישבוודאידבר
 .ומעשייםמיידייםכתיבהלצורכי ,כאמורמשמשת,

 :ו'קיוטקסט'בגירסתהוספות
התקינוכברקיבלתיעתהשזההחדשהבגיוסהאן

אחרות.חשובותותוספותשולייםהערותוכןניקודהמתכנתים

למבצחתוכנהאתהמעביר F9הקשתאבמצעותנעשההניקוד
לשםהמסןעלמופיעהניקודמקשילוח .בניקודהקלדהשל

ספירהומקש CAPS LOCKמקשהקדלתידיעל .העבודהיעילות
הוספת .הסמןנמצאשעליהאבותהמבוקשהניקודאתתקבל

לכתובהמשורריוכלועתהלמדי,יעילההשמטתו,אוהניקוד,
אתמנקדתחתוכנה ,ניקודשלבמצב .זובתוכנהשיריואת

בתחתיתשולייםהערותנוספוכןכמו .הסמןשלפניהאות
הקובץ).(בסוףעצמובפניכמסמןלהביאןגםואפשרהעמו,ד
 ,ואינקדסענייניםתוכןהכנתגםמאפשרתהחדשהחתוכנה

השאר.ביומדבקות,והכנתמכתביםמיזוג

גםיהיהאפשרניסיתי)לא(אןשקיבלתיהמידעלפי :פקס
 .•קיוטקסט•גירסתאבמצ~ותפקסשדרילקלוט

•קיוטקסט•חברתבאמצעות~תוכנהאתלהזמיןאפשר
-972 :הטלפוןמספר ;ישראל , 85330הגנב, .נ.ד ,דבירבקיבוץ

החברהשירותי . 972-7-9910151 :הפסPמספר ; 7-9910777
פקסתקשורתבאמצעותבעברבהםונעזרתיומהיריםאדיבים

חברתאבמצעותחתוכנהאתל;ךזמיןאפשרכןכמומהירה.
 .בשיקאגו•דווקא•

אורלנדופלורידה•מרכזאוניברסיטת \
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בישראלעממית-מודרניתאמנות

כתנועה""תחנהשלסיומה
בקומהנתקיימהתמימהשנהבמשך

בתחנהאביבתלקניוןשלהחמישית
אמנותתצוגתבעיר'החדשההמרכזית

•תחנה :בשםשגרתיתובלתימגוונת
אמניםעשרותחלקבהשנטלובתנועה',

לה.מחוצהוגםהארץמןהסוגיםמכל
"משרדגלריהשלהמנהלת ,סוקמןרחל
החיהוהרוחהאוצרתחיתהאביבייבתל

העתובכתבזהעצוםפרוייקטמאחורי

היא"מסוף"וויזואליהאמנותי
 .אודותיועלמהרהרת
תחנהלמהאנשים.מקום."זמן.
מרכזית?בתחנהאמנותלמהמרכזית?

היחסיםמצבאתלבדוקהזדמנותחיתה
האמנות.לנושאאבובתלהעירביו

עירמעיוהיאהמרכזיתהתחנהבשבילי
קרוביוםכלנמצאיםכאןבגג.מכוסה
כאןעובריםבשבועאדם.בניאלףלמאה
אביבתלתושבימאשראנשיםיותר
המר-התחנהמסויימתבמידהכולה.
ישראלית.מציאותשלשיקוףהיאכזית
מתבטאתהישראליותמהגרים.שלארץ

ושביםהעובריםרוב ,אחידאפיוןבחוסר

כמולהיותהרצוןזר.במבטאמדברים
ביטוילידיבאאמריקהאואירופה
חיקויגםאבלהפרסומת.בשלטימיידי

והרעשהצבעוניותעודףעילג.הואזה
הישראלית.התרבותסימניעדייוהם

ממקוםבאהובחומרבצבעהאגרסיביות

גם ,מקורותיואתלהכירלנונוחשלא
שנישלחדשההתפתחותהםאם

השמוניםשנות-האחרוניםהעשורים

והתשעים.

בנ:וחנההנמצאיםהאנשיםמסת

מזדמן,קהלעובדה.היא-המרכזית
מפהנוסע .מקרהבכלשםנמצאהוא
לתחנההלכנולפה.ומשםלשם

שםופגשנואביבבתלהחדשההמרכזית
אמנותראוהםיום.בכלאנשיםאלפי
לא .לתערוכהכניסהכרטיסשילמוולא

נוסעיםהםכישםהיוהם .אותםפיתינו

שםעברורביםאנשיםבאוטובוסים.

חיתהשלאאמנותוראושבועמדי
אמנות.ראוהאלההאנשים .להסמובנת
לאהם .בחייהםהאחרונהבפעםאולי
לאגםהם .המוזיאוניםשלהקהל
 .במוזיאוןחתונהאומצווהברעושים

התחנהאתהמצאנולאאנחנו
היא ,לפנינוכאןחיתההיאהמרכזית,

בחנויותהיינו .אחרינושםתהיה

שנההחמישיתהקומהשלהריקות
המיטב,אתלתתניסיוןעשינותמימה.

המצומצםלקהלכמוושביםלעוברים
הישראליהאמנותעולםשלוהקבוע

 1996שנתבמהלן .לבקרנושבאוהזר
מיצביםושבעהארבעיםהוצגו

אמניםארבעיםשל ) t perfonnanceaז(
אחדכלזרים.אמניםושבעהישראלים
מרכזית,תחנהשעותצברמהאמנים

אחדכלבתנועה"."תחנהשלשעות
שלוהממושכתלשהותביטוינתןבדרכו
עםהפכההתחנההחמישית.בקומה

במהלתצוגות,נסיובילמקוםהזמן
עמדותבעליולאמינםצעיריםלאמנים

טירוףששידרכמקוםהתחנהמגובשות.

אתלחפשלאמניםאפשרה ,תרבותי
 ,לרעששתתאיםהאחרתהביטויצורת
 .החשוך"ולפרוזדורלצבע

ובתחנהב"משרדוrהתצוגה"בחללי
 .מיצגיםאומיצביםרקהיוהמרכזית

במהלןשאצרתיאחרחללבכלגםכן
דרךהאםהאחרונות.השניםארבע

גבולותלהגמשתתרמהזותצוגה
המיצבשנותהןהתשעיםשנותהפיסול?
אישית.מבטמנקודתלפחותוהמיצג,

היאומרתקת.קשהשנהחיתהזאת

רחלאוצרתאלהבימים .הסתיימה"
אביב"בתל"משרדבגלריהסוקמן
שני 1המלךשלמהברח•השוכנת

האמןשלהאחד .אמנותייםפרוייקטים
שלוהשניקופרמןראובןהישראלי

 .פלנסהג•אומההספרדיהאמן
קייפןכנעןרחל
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