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גירסה מס'

בר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ

קישוריות )(HYPERTEXT
 005,555קישורים
בין המאגרים

פרוייקט השו"ת

● כרך לב

● כרך לג

● שפתי חכמים ● עקידת יצחק (ב מדבר)
● נחלת יעקב (לבעל הנתיבות) ● שלל דוד (זינצהיים)
● ראשון לציון לנ"ך (לבעל אור החיים)
● מעייני הישועה על דניאל ( אברבנאל)
● אברבנאל (נביאים)

● מהר"ם חלאווה (פסחים) ● שיטת הקדמונים לנזיר :שיטה לחכמי איוורא ,הגהות ר' בצלאל אשכנזי
● שיטת הקדמונים לקידושין :תוספות רבינו שמואל ,ר' חננאל בר' שמואל ,נימוקי יוסף
● עצמות יוסף
● מרומי שדה (לנצי"ב) ● ראש יוסף (לבעל פרי מגדים) ● פורת יוסף (לבעל פרי מגדים)
● חפץ ה' (לבעל אור החיים) ● ראשון לציון (לבעל אור החיים) ● אמת ליעקב (לבעל הנתיבות) ● בכור שור
● מהרי"ט אלגאזי (בכורות וחלה) ● שיעורי ר' שמואל (רוזובסקי) ● רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק)

● גרש ירחים (צינץ)

● חברותא – ביאור התלמוד הבבלי

● עלי תמר (זרעים) – על הירושלמי

● כנסת הגדולה ( או"ח ,יו"ד ,אה"ע) ● שיירי כנסת הגדולה ● מקור חיים
● פלתי על הלכות נדה (כולל תפארת ישראל)
● הארוך מש"ך
● תורת השלמים ● חוות דעת
● נחל יצחק (ספקטור) ● ראשון לציון (לבעל אור החיים) ● פסקי תשובות ( על המשנה ברורה)
(לבעל הנתיבות)

● ר' יצחק אלחנן
● שואל ומשיב (רביעאה ,חמישאה ,שתיתאה) ● ישועות יעק ב (אורנשטיין)
● רבינו יוסף מסלוצק
● אדמו"ר הזקן
● להורות נתן (ט -טו) ● צמח צדק (חלק ה')
● עזרת מצר
● הרי בשמים (ג -ה) ● ר' יעקב ריישר ● חינוך בית יהודא
● מעיל צדקה
● ר ' יוסף ן' עזרא
● איש מצליח (א,ג)
● תנא דבי אליהו (מני)
● מנחת אלעזר (ד -ה)
● וישב הים (א -ג)
● אגרות משה (חלק ט') ● דברי שלום (אה"ע)

● עזרת נשים (רבינו יעקב מבוניולש) ● תורת החטאת לרמ"א (עם פירוש מנחת יעקב) ● כללי נדה לרא"ה
● פסח מעובין (לבעל כנסת הגדולה) ● ילקוט יוסף -
● ל"ו שערים (לבעל תרומת הדשן) ● ויכוח מים חיים
דינים לאשה ולבת ,חינוך קטן ובר מצוה
● מהר"י מליסא (לבעל הנתיבות)

●

● שארית

שושנת העמקים (לבעל פרי מגדים)

● פירוש קרבן אהרן לתורת כהנים (ספרא) ● פרקי

● מקבציאל

● המעין

ישראל (ר' משה ישראל מרודוס)

● קול התורה

●

קורא הדורות (קונפורטי)

דרבי אליעזר (מהדורת הדפוס)

● מבקשי תורה

● ארחות

● עצות מועילות –  005שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת
● מעבר ישיר מפרשן אחד ליתר הפרשנים
● חיפוש בביוגרפיות
● קישור מפרשות השבוע למדרש רבה ,לתנחומא ,לספרי חסידות ודרוש
● מעבר מחלוקת התורה לפרקים לחלוקה לפרשות השבוע ולהיפך ,באמצעות קליק ימני בעץ
● מעבר בבבלי למשנה הקודמת (בטקסט ובצורת הדף)
● דילוג ישיר למקום אחר בספר
● בחירת גופן וצבע ל"טולטיפ"
● אופציות שונות להעתקת כותרות (גופן ,רווח בין הכותרת לטקסט ,יישור לימין/שמאל/מרכז)
● סינון הערות אישיות לפי סוג :הערות ,לינקים ,סימניות
● יצירת חלון משני באופנים שונים (אנכית ,אופקית או חלון חדש)
● אפשרות לנתק חלון מחלונות קשורים

פרוייקט השו"ת ,אוניברסיטת בר -אילן ,רמת -גן
טל 50-0008100 :פקס50-0010805 :
דואר אלקטרוני responsa@biu.ac.il
פורום לפניות www.responsa-forum.co.il

