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פרוייקט השו"ת

קישוריות )(HYPERTEXT
 420,000קישורים בין המאגרים

רשימת המאגרים שנוספו מתקליטור 12
מפרשי תנ"ך
● פנים יפות ● תולדות יצחק ● ריקאנטי ● כלי יקר
● אברבנאל )תורה( ● רבינו בחיי
● הגרי"ז
● חנוכת התורה ● תורה תמימה ● בית הלוי
גמא )פמ"ג( ● משך חכמה

● תיבת

מפרשי המשנה והתלמוד
ראשונים ● :ר"ש ,רא"ש )זרעים( ● מרדכי )מועד ,נשים( ● המאירי )מועד ,נשים ,נזיקין( ● ר"ן ,רבינו יונה,
רבינו יהונתן )לרי"ף( ● בעל המאור ● ר"י מיגאש ● ראב"ן
אחרונים ● :תוספות יום טוב ● מהרש"א ● באר שבע ● קרן אורה ● חכמת שלמה ● חידושי ר'
עקיבא איגר )נשים ,מועד ,נזיקין( ● חידושי הרי"מ )מועד ,נשים( ● מקדש דוד )קדשים( ● ערוך לנר ● שרידי אש
מפרשי שולחן ערוך ● :פרי מגדים )יו"ד( ● סמ"ע )חו"מ( ● ט"ז )או"ח ,יו"ד( ● ביאור הגר"א
● ברכי יוסף )יו"ד( ● אבני מילואים ● קונטרס הספיקות ● שער הציון )מחובר ישירות למשנה ברורה(
חיבורים סביב שולחן ערוך ● :לבוש
● ערוך השולחן ● חיי אדם

)יו"ד ,אה"ע ,חו"מ(

● שולחן ערוך הרב

● אליהו רבה

הלכה ומנהג
● סמ"ג

● המכריע

● הרוקח

● שבולי הלקט )יו"ד( ● התרומה ● איסור והיתר לרש"י

ספרי שו"ת
● רשב"ש ● שארית יוסף ● עבודת הגרשוני ● זכרון יוסף ● צמח צדק ● נחלת שבעה ● יד אליהו מלובלין
● כתב סופר )או"ח ,יו"ד ,חו"מ( ● שבט סופר ● דברי מלכיאל )א'-ג'( ● זית רענן ● הגרי"ח זוננפלד ● הר צבי
)אה"ע( ● ציץ אליעזר )כ"ב( ● בצל החכמה )ה( ● שבט הלוי )ד'-ה'( ● דברי חיים ● בית שערים

מוסר ומחשבה
● האמונה והבטחון )רמב"ן(

● תפארת ישראל
● שלחן של ארבע

● סודי רזיי ,ספר השם )רוקח(

● באר הגולה
● מסילת ישרים

● נר מצוה
● מגיד מישרים

● ישועות משיחו ,משמיע ישועה )אברבנאל(
● גימטריאות )לר"י החסיד(

● מלמד התלמידים

ספרי כללים וסדר הדורות
● יד מלאכי ● יוחסין ● הליכות עולם ● גופי הלכות ● כללי התלמוד )לשל"ה( ●
● מבוא התלמוד )ר"ש הנגיד(

מבוא התלמוד )ר"י בן עקנין(

ספרי חסידות
● נועם אלימלך ● דגל מחנה אפרים ● תניא ● יושר דברי אמת ● קדושת לוי ● מאור ושמש ● אגרא דפרקא
● אור המאיר ● ערבי נחל ● שפת אמת ● ספרי ר' צדוק הכהן :פרי צדיק ,צדקת הצדיק ,משיב צדק ,פוקד
עקרים ,דברי סופרים ,מחשבות חרוץ ,ליקוטי מאמרים ,קונטרס ספר הזכרונות

הרחבת הקישורים והמיפתוח
הרחבת קישורים בין מאגרים
סה"כ 420,000 :קישורים לספרים השונים

מיפתוח ספרי שו"ת
הרחבת מיפתוח ערכים לספרי שו"ת ● :מנחת יצחק ● חלקת יעקב ● שרידי אש
● שבט הלוי )א'-ד'( ● דברי יציב ● בצל החכמה )א'-ה'( ● פאר אהרן ● שיח יצחק
● ציץ אליעזר )כ"א,כ"ב( ● מנחת שלמה

סה"כ 35,000 :נושאים המקושרים ישירות לתשובות ולשולחן ערוך

מיפתוח כתבי עת תורניים
בלעדי :מיפתוח כתבי עת לשנת תשס"ב-תשס"ז )סה"כ  30,000כותרי מאמרים(

שיפורים בתוכנה
• הערות וקישורים אישיים:

כתיבת הערות וקישורים :כתיבת הערות ויצירת קישורים
א.
ומראי מקומות לטקסטים
ניהול ההערות :הצגת כל ההערות ועריכתן .שמירה ,הדפסה
ב.
והעתקה .אפשרויות חיפוש בהערות

•

כתיבת ביטוי של יותר ממילה אחת במרכיבי השאילתא ,בעזרת כלי עזר ליצירת הביטוי
)דוגמא' :צער בעלי חיים' וגם 'צער בע"ח' וגם 'צעב"ח' בחיפוש אחד(

•

בחירת מאגרים משתתפים גם ע"י כתיבה

•

בחירת טקסט )עיון( גם ע"י כתיבה

•

בחירה לחיפוש של כל ספרי מחבר מסויים בסימון אחד

•

הרחבת אופציות המרחקים בחיפוש טבלאי :טווח ,משפט ,פסקה ,מסמך

•

איתור בכל חלונות הטקסט הפתוחים

•

צביעת כמה קטעים להעתקה ושמירה

• העתקת טקסט עם הערות והפניות הנמצאות בו כהערות שוליים )דוגמא :העתקת עמוד
גמרא עם פסוקי התנ"ך ,רמב"ם ושולחן ערוך(
•

שינוי גופן ברשימות הספרים ובמפתחות

לקבלת מידע נוסף:
החנות היהודית
משרד077-7-513-613 :
נייד ,0526415963:יוני  -מנהל מכירות
אינטרנטhttp://www.judaismshop.com :
דואר אלקטרוני shutproject@gmail.com
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