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ישמחודו-לשוניותישראליותבתובנותמשתמשים .
התמלילןאתלטפחממשיכה•דביר•,חברתכילדעתה
 , 8גירסתחדשה,גיוסהעתההוציאהוהיא'קיוטקס•,ו
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שהיאייאמר,קיוטקסטשללשבחהואילוהזמך.בקצבולצעוד
להערכה,הראוייהבהתמדהולהתעדכןלעדכןממשיכה
המוציאהמיקרוסופט,חברתאתהענק,אתלתחרותומוסיפה

שלחדשהעבריתגיוסהגסולאחרונה 7 , 6וורדתוכנתאת
 . OFFICE 97בחבילתהכלולהוורד

החדשההגירסהאתיקבלוקיוטקסטתוכנתiרסידי
 , 7גירסתמאזחידושיםכמהבהוימצאופתוחותבזרועות
נקייםהתפריטיםכאמורשנה.לפניזהבמדורכתבנושעליה
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בקיוטקסטלעבודאפשרוכן .מיקרוסופטשלהמתקדמת
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תוכלכאך'עזרה'.במסגרתכמקובל,מיידי,עזר
אלבפיתיאינדקסאוהתוכןרשימתאתלקבל
המקשיםצירופי ,כמו-כך .העזרנתונישל

בתפריטעתהניתניםמהירותלפעולותהשונים
שהיהכפי ,משניבתפריטבמקוםהזההראשי

 . 7בגירסת
והשילובכוחהוהלועזיתהעבריתהקלדת

היטב.מתוכנך-הכיווניםושניהשפותשתיביו

צלמיתעלאו f10הפונקציהמקשעללחיצה
) icon ( מעבירהעמודבראשהצלמיותבשורת

הטקסטשלההגיוניהרצףללועזית.אותן
השורהכאשרגסנשמרהעברי-לועזיהמשולב
הבאה.לשורהעוברהאגנליוהטקסט•נדחפת'
הנכון.למקומהעוברתבלועזיתהאחרונההמלה
בעיותישחדישותואףישנותתובנותבכמה

ולועזיתבעבריתמשולביםטקסטיםבהעברת
עוברתהאחרונהולאהראשונההמלהולעיתים
בפיסוק,להיזהרישלחלוטין.משתבשוהטקסט

ולאכלועזיתיוקלדוהםשאףבסוגרייםכגון
נסהכהלכה.יישמרהאמורהרצףואזיכעברית,

 :כגון ,ומספראותשלשילובכוורדמתקדמתבתוכנהלתקן
הכיווניםהקירות.עללטפסמנסהאתהכיותיווכח ,-11998ב 1

לכלהסמךאתמריציםוהפיסוקהספרותהאות,שלהגנדיים
הכלאתלמחוקעליך .תיקוןלערוךעליךויקשההכיוונים
אלאהבי"תלאחרלאהמתגאתלהקליד ,מחדשולהתחיל

תיכנס-לכןסוגרייםתוסיףאס . 8הספרההקדלתלאחר
הסמך ;מזהקלדברלןאיך ,קיוטקסטנתוכנתואילול•צרות.י
עלולקפץההריםעללדלגבליהנדרשתהאותאתמקליד
 ...לצדמצדהגבעות
כפיזובגיוסהבקיוטקסטפועלתהניקודשיטתכךכמו
אתמעלה f9הפונקציהמקשעללחיצה :בקודמותיהשפעלה
המבוקשהניקודאתלהקישניתךיישומוועםהניקודתפריט

אתלהציבישלנק,דכדי .הרגיליםהמספריםאחדהקלדתתוך
קלידאתלהקיש ,נדרששניקודהזושלאחרהאותעלהסמך

הקודמת.אבותמוצבוהניקודהמספר

בצהוב,מלים•לצבוע'עתהניתך , 8בגירסתהחידושיםבין
לןישאס .הטקסטהדגשתלשםלסמךנובכןסגולאוירוק

ההדגשהכימניחאנילרשותי),עומדת(שאינהצבעיםמדפסת
שחורה,ברשתתודגשהיא-לאאסוכנראהתידפס,בצבע

כמקובל.
מאמריםולהכיןלטוריםטקסטלהמיראפשרכמו-כך
מתוןלהיעשותיכולהלטוריםההמרה .עיתוןבטורילכתב-עת
 .לכןהמיועדתהצלמיתעלההקשהבאמצעותאוהתפריט
היהוהמעברלטורים,הקלדתותוךהזההמאמראתהמרתי

דבררגיל,עמודלצורתחזרהלהמירמשניסיתיאןוחלק.חד
והייתיבידיהדברעלהלא-אחרותבתובנותלמדירגילשהוא
שלאחדשלעמודחלקיםחלקיםהטקסטאתלהעתיקצריך
משוואותלעריכתאפשרותנוספהכמו-כך ...כטוריםעוצב

זה.אבביזרצורןליהיהלאאןמתמאטיות,
לתובנותמיידיתגישהעםיותרמתוחכמתנעשתהחתוכנה

עםלעבודאפשרותישדלוגמה,כ,ןלאינטרנט.וכךאחרות
ישירות 1אקספלורר 1או 1נטסקייפ 1לתובנתלעבור , htmlקבצי
 .הראשילחלוןלחזורהצורןבלאקיוטקסטמתון

הם,אףמתוחכמיםיותרנעשוהאיותובדיקתהמילון
שאיותךהמליםשלאוטומאטיסימוןלבקשהקלדןיכולועתה
לבקשואףהקלדה),כדיתוך(התרעהכשגוילתוכנה,נראה
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סימוןלבקשאפשר .העמודבצדהמופיעהקופסהבתוךתיקון
המליםעללעבורכןואחרשלםבמסמןשגויותמל(םשל

מילוןחתוכנהמציעהכןכמו .ולתקנןלאחתאחתהמסומנות
לןהמסביר ) thesaurus (אגווןוכןשתבחרלשפהמתורגם

גםמציעהחתוכנה .עליהןנמצאשהסמןמליםמשמעויות
אתלהקלידהתחלתילמשל,אוטומאטית.מליםהשלמת
אתהשלימהוחתוכנהורווח, shiftעלוהקשתיאוטו."המלה
כדילנקבה.המיראתלתקןנאלצתיוכמובןיארטרמאטייהמלה
ישמלים,בהשלמתרכןהמליםבבדיקתהשימושאתלייעל
לומדרכןחדשותמליםבאותןהמשתמשמילוןאתלעדכן

הנחיותלפניהמליםאתלתקןבתוכנההמותקןהמאיית
 ,תקניאיותביועליוהמקובלהאיותבחירתלפירכןהקלדן
מציעTוכןכמו .חופשיאיותאוהקלדןבחירתלפיאיות

 .עבריואגווןאגנלי-עברי ,עברי-אנגלימילוןחתוכנה
הערותשררות,מיוןגםזרגיוסהכוללת ,כןעלבנוסף

Shimon Frost, SCHOOLING AS A 
SOC/0-POLITICAL EXPRESSION, 
The Magnes Press, The Hebrew 
University of Jerusalem 1998, 175 
pp. 
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 .שלבתחרקהוגםברררסייהשלום

לתחייהקמהאשרהפולנית,הרפובליקה
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המשבריםהמאמצים,ביו
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מבפניםאידיאולוגיותבמלחמותשקועה

אוטו-הפקההעמודים,בתחתיתאוהמסמןבסוףשוליים
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 .היהודיהמיעוטכלפילאומיות
התקופהומחנכים)<כיהודיםעבורנו
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ז"לפרוסטשמעוןלזכר
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דתיים.
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עברי 1ותינו 9 ..אבמורשתבקי .זוביבשת
הרבהידע .מיוחדסגנוןבעלמובהק
 , .זהלמחקראותוהכשירואשרשפות
בביתנוספים,ספרבבתיכמנהלשימש
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ואנוששלהחינוכיתבפילוסופית
קורצ'אק.
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זה.מספר

עומדיםאנולפניהןאשרהבעיות
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צועדיםעדייוכעםאנו 1הפנימיהפילוג
לקראתנלך.בהדרךומחפשיםקדימה
 .עתידנו.
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