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.לדוומל יטמוטוא  ןפואב  תולאשה  לכ  תא  אבייל  ןתינ   word ץבוקב תובותכ  רבכ  ונלש  תולאשה  רשאכ 
טסקט ץבוקכ   Notepad טסקטה ל תא  קיתעהל  םידחוימ , םיחונימ  יפל  תולאשה  תא  ךורעל  ונילע 

.תולאשה רגאמל  תולאשה  לכ  תא  אבייש  ץבוקה  תא  תולעהל  זאו    UTF-8 טמרופב

: אבה גוסהמ  תולאשל  םיאתמ    word תולאש מ לש  אובי 

ןוכנ אל  ןוכנ / 

הרירב בר 

המאתה תלאש 

הרצק הלאש 

תולאשה תכירע 
: םיאבה םיללכל  םאתהב   word ץבוקב ה תולאשה  תא  ךורעל  שי 

shift-enter םע הרוש  רובעל  שי  תוירשפאה  תובושתה  ןיב  הלאשל , הלאש  ןיב   Enter
תויורשפא / הלאש רופסמ  דירוהל 

הלאשה חונימ 
הרירב בר  תולאשב 

םילסלוסמ םיירגוס  ךותב  תויורשפאה  לכ 
הנוכנה הבושתה  דיל  = 
הנוכנ אל  הבושתב  ~ 

: אמגוד
? שמש העיפומ  אל  לגד  הזיאב 

{ יאווגורוא  ~ דנלאית  = ןפי }~
ןוכנ אל   / ןוכנ תלאשב 

FALSE וא  TRUE תולסלוסמ םיירגוסב  סינכהל 
: אמגוד

{TRUE  } לארשי ץראל  סנכנ  אל  ונבר  השמ 
הרצק הבושת  תלאשב 
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.הנוכנה הבושתה  תא  זאו  תיבכוכו   = תולסלוסמ םיירגוסב  סינכהל 
: אמגוד

? תומש רפסב  לארשי  גיהנמ  םש  המ 
*{ השמ * =* ונבר השמ  }=*

: ךכ הארנ  ץבוקה  לופיטה  רחאל 

טסקט ילכל  קיתעהל  שי  תולאשה  לש  טסקטה  תא 
Notepad ומכ   יקנ " "

תיירפסב  UTF-8 טמרופב ץבוקה  תא  רומשל  שי 
 . txt ץבוק והז  .ונלש  בשחמב  םיכמסמה 

ךותב אובי  לש  תורשפאה  ובו  ימניד  טירפת  ןימימ  ונל  חתפי  תולאשה , רגאמ  לע  דומענו  לדוומל  רוזחנ 
.תולאשה רגאמ 
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םיניינועמ הילא  הירוגטקה  תא   , Gift רידסת רוחבל  ונילע  אוביב 
תולאשה תא  אבייל 

םיכמסמה תיירפסב  ונרמשש   txt ץבוק ה תא  רוחבל  זאו 
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תולאשה אובי  לש  המידקמ  הגוצת  םע  אבה  ךסמה  תא  לבקנ  אוביה  תא  עצבנ  רשאכ 

הירוגטקה ךותל  תולאשה  לכ  תא  םילבקמ   ךשמה  לע  םיצחול  רשאכ 
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.רדסב תוארנ  תולאשהו  יוארכ  דבע  אוביה  ןכאש  תוארל  הלאש  הלאש  גיצהל  ץלמומ 

םירצוי תויוכז 
ןומולס יתור  ץועיי : ןהכ , תירש  ןכותו : חותיפ  תפומ -  ןוכמ 
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