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קישוריות )(HYPERTEXT
 600,000קישורים
בין המאגרים

● נזר הקודש (בראשית) ● יפה תואר (בראשית)

● מדרש הגדול
● מפרשי פרקי דרבי אליעזר :הרד"ל ,פירוש מהרז"ו ,בית הגדול  -ביאור מספיק ,פר אחד ,ולא עוד אלא

● תוספות רבינו פרץ )ב"ק( ● רבינו קרשקש (כתובות) ● שיטה לא נודע למי (קידושין)
● גאון יעקב ● הגהות רבי אליעזר משה הורוויץ ● הגהות יעב"ץ ● חכמת מנוח ● טל תורה
● יד דוד ● שיעורי ר' שמעון שקופ (ב"מ( ● גליוני הש"ס ● חידושי הגרנ"ט ● אילת השחר
● חשוקי חמד (חולין ,ערכין)

● מהר"י אבוהב (לטור) ● באר הגולה ● נהר שלום ● גט פשוט ● חידושי הרי"מ ● כסף קדשים
● מטה אפרים (עם אלף למטה ואלף המגן) ● בית יעקב ● תורת גיטין ● קהלת יעקב
● דגול מרבבה (יו"ד) ● תוספת מרובה (יו"ד) ● צבי לצדיק (יו"ד) ● יד אברהם (יו"ד) ● חתם סופר (יו"ד)
● מטה יהונתן (יו"ד) ● נחלת צבי (יו"ד) ● אשל אברהם (אופנהיים  -יו"ד) ● אבן העוזר (יו"ד)
● חידושי הגרשוני ● משנה אחרונה (על המשנה ברורה – שבת)

● יבין שמועה ● ספר הבתים (כולל מגדל דוד – מצוה) ● שערי שבועות ● קיצור נחלת שבעה
● שמירת שבת כהלכתה

● שביתת השבת ● עמק ברכה ● תורת זרעים ● חידושי ר' אריה לייב מאלין ● המועדים בהלכה
● לאור ההלכה

● מדרגת האדם ● אור הצפון

● טוב טעם ודעת ● מלבושי יום טוב ● פני יהושע ● אריה דבי עילאי
● מהרי"ל דיסקין ● מים חיים ● תשובות והנהגות חלק ו

● בית שלמה (אה"ע ,חו"מ)

● כללי הגמרא לרדב״ז ● כללי רבינו בצלאל אשכנזי ● כללי קרבן נתנאל
● קובץ יסודות וחקירות
● כרך מא ● כרך מב















ניתן לסמן ולצבוע טקסט כמו במסמך וורד ,במנהל הערות ניתן לראות ולסנן את כל הסימונים לפי צבע סימון
חלונות פרשנים רבים:
 oאיתור רגיל או מתקדם מתבצע גם בתוך הטקסט של פרשן שיש רק הפניה אליו ע"י לינק (באותו
אופן האיתור עובד גם על לינקים שברשימת קשרים)
 oדלג לפרשן הבא בחלון של פרשנים רבים
 oמעבר ליתר הפרשנים מחלון של פרשנים רבים
 oקבלת פרשן בודד מתוך חלון של פרשנים רבים
כתיבת מקורות:
 oפתיחת כל הפרשנים בנוסף לטקסט עצמו
 oמקבלים גם רי"ף ורא"ש לפי דפי הגמרא (ע"פ הלינקים שברי"ף וברא"ש) ,וכן את פרשני הרי"ף לפי
הלינקים שברי"ף
 oכתיבת מקורות במאגרים משתתפים (חיפוש)  -אין צורך לכתוב גרשיים בשם הספר
קבלת פרשני הרי"ף מחלון שבו עמוד גמרא (ע"פ הלינקים שבאותו עמוד של הרי"ף)
כותרות:
 oכותרת מדוייקת יותר בהעתקה במצב פרק (למשל :דברים ח י-יב)
 oעיצוב כותרות שוכלל והורחב למאגרים נוספים
חלוקת אחרונים על הש"ס לתקופות .אפשרות למשתמש להגדיר את הגבול בין התקופות או לבטל את
החלוקה
חוצצים בצבע:
 oהחלונות האחרונים שנפתחו נצבעים אוטומטית .ניתן לשנות את הצבע וכן את מספר החוצצים
שנצבעים או לבטל כליל את הצביעה
 oניתן לסמן חוצצים בצבע לפי בחירה – שימושי לסמן מועדפים .ניתן לשנות את הצבע
הוספת רשימת החלונות לסרגלי הכלים כדי לבחור חלון מתוך החלונות הפתוחים
קיצורי דרך לעץ מקורות וכתיבת מקורות בעיון ולכל סוגי החיפושים

קבלת מידע נוסף:

פרוייקט השו"ת ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן
טל 03-5318411 :פקס03-5341850 :
דואר אלקטרוני responsa@biu.ac.il
פורום לפניות www.responsa-forum.co.il

