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רצופות פסקאות  סגנון    —   "CPS" סקריפט 

תיאור הסקריפט

או  השניה  הראשונה,  הפיסקה  קוד  להחליף  אפשר  ברצף.  פיסקאות  של  קודים  החלפת  לאפשר  הסקריפט  תפקיד 

שניהם )אין מגבלה לכמות ההחלפות של פיסקאות ברצף(. ]אפשר גם להחיל קוד ולאזן פיסקה שהשתנתה.[

.Consecutive Paragraph Styles על שם תפקידו באנגלית ,CPS שם הסקריפט

לפעמים יש צורך להחליף קודים ע"פ איזה תנאי של רציפות )ראה דוגמאות בהמשך(. ורוב פעמים, תנאי כזה 

בלתי אפשרי ע"י חיפוש והחלפה בתג. לכן, זה דורש עבודה ידנית של המעמד לעבור על הקובץ למצוא תנאים 

אלו אחד אחד כדי לשנות אותו ידני. כמובן, תהליך הזה מאוד קשה וקל מאוד לדלג בטעות, וגם עלול לטעויות.

סקריפט זה נועד לעזור במקרים כאלו. הסקריפט נותן אפשרות להגדיר תנאי, ואת ההחלפה לעשות כשמוצא 

מקום שמתאים לתנאי. יש בסקריפט גם אופציות מתקדמות שנותן אפילו יותר גמישות לסקריפט. יש גם 

אפשרות להגדיר שקודים מסויימים לא נחשב כהפסק בתנאי.
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דוגמאות והוראות הפעלה

פיסקאות בתחילת פרק או אחרי כותרת.. 1

• המצב: כל פסקאות בספר מוגדרות עם כניסה בשורה ראשונה.	

• הצורך: רוצים שפסקה ראשונה של כל פרק תהיה בלי כניסה בשורה ראשונה. 	

• פסקה 	 כל  של  הקוד  את  להחליף  המטרה: 

שמופיע אחרי כותרת, לקוד חדש )22(.

• קוד 	 יש  )CC( שאחריו  כותרת  קוד  חפש  ביצוע: 

11, והחלף את קוד 11 לקוד 22.

• התוצאה: כל פסקה ראשונה שמופיעה אחרי כותרת יהיה מוגדר בקוד 22.	

❏ במקרה❏כזה❏נסמן❏את❏האפשרות❏'החל❏קוד❏ויישר'❏כדי❏שהסקריפט❏יישר❏את❏הפיסקאות❏בהתאם.❏❏	

 להבחין בין רווח אחרי כותרת בודדת לבין רווח בין שתי כותרות ברצף. 2

• מוגדר 	 זה  ובקוד   CC בקוד  מוגדרות  וכולן  כותרות  הרבה  עם  ספר  המצב:  

רווח-אחרי גדול כדי להפריד בין הכותרת לטקסט.

• הצורך: לפעמים יש שתי כותרות ברצף כזה: וכמובן, במקרה זה לא רוצים רווח גדול ביניהן.	

• בה 	 ולהגדיר   )CA( אחר  לקוד  הראשון  הקוד  את  להחליף  ברצף,  כותרות  שתי  שמופיעות  פעם  כל  המטרה: 

רווח-אחרי רגיל.  

• ברצף, 	  CC כותרת  קודי  שני  מחפשים  ביצוע: 

ומחליפים את הראשון לקוד CA, כזה:

• התוצאה: כל פעם שיש שתי כותרות ברצף, הראשונה 	

.CC והשניה תהיה בקוד CA תהיה בקוד

❏ יש❏לציין,❏שאם❏יש❏מקרים❏שמופיע❏3❏כותרות❏ברצף,❏	
הדרך❏הנ"ל❏לא❏יעבוד❏כראוי❏כי❏הוא❏יחליף❏רק❏את❏הראשונה❏)ואם❏יש❏4,❏אז❏יחליף❏את❏הראשון❏והשלישי(.❏הדרך❏לפתור❏את❏זה❏

תהיה❏להלן❏בדוגמה❏מספר❏4.

 פיסקאות מישִניות )פירוש( משולבות בפיסקאות ראשיות )מקרא(.. 3

• המצב: זוהר עם פירוש. יש פסקה של זוהר, ואחריה פיסקה של פירוש. וכן הלאה עד סוף הקובץ.	

• 	.Z1 הצורך: כל הפיסקאות מוגדרות בקוד אחד

• המטרה: לתת קוד שונה לפיסקאות של פירוש כדי להגדיר בו תכונות שונות.	

• ב"אופציות 	 ראשונה  אופציה  סמן  הביצוע: 

 Z1 מתקדמות" של הסקריפט. חפש שני קודים

.P1 ברצף ותחליף את השני עם

• 	.P1 התוצאה: כל פסקה זוגית תוחלף לקוד

CC

1122

CC

CC

CA

בענין פסיק רישיה
ענף א

Z1

Z1P1
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פיסקאות ציטוט מוזח בין פיסקאות רגילות.. 4

• המצב: ספר של מאמרים. במהלך המאמר יש פיסקאות של ציטוטים מפסוקים מדרשים וכו'. הציטוטים מוגדר 	

בקוד II שיש בו הזחה, רווח מיוחד לפני ורווח מיוחד אחרי.

• הצורך: לפעמים יש כמה פיסקאות של ציטוט ברצף ונמצא שיש רווח המיוחד ביניהם.	

• את 	 אחרי(  רווח  בלי  לפני  רווח  )להגדיר  הראשונה  את  בציטוטים:  פיסקה  לכל  מיוחד  זיהוי  לתת  המטרה: 

האחרונה )להגדיר רווח אחרי בלי רווח לפני( ואת האמצעיות )להגדיר בלי רווח לפני או אחרי(.

• הביצוע: בשני שלבים:	

א את א. ותחליף  ברצף,   II ציטוט  קודי  שני  חפש 

.I2 ואת השני ל I1 הראשון ל

ל:  מוחלף   II פיסקאות  של  רצף  התוצאה:א

.I2 כל הפיסקאות הבאות ,I1 פיסקה ראשונה

א 00 ב. רגיל  קוד  יש  שאחריו   I2 ציטוט  קוד  חפש 

.I3 ל I2 ותחליף את

• התוצאה: פסקה ראשונה I1, פסקאות אמצעיות 	

.I3 פסקה אחרונה ,I2

מצב קצת שונה

 00 קוד  לפעמים  שונים;  קודים  כמה  יש  הציטוטים  שאחרי  להיות  יכול  ולפעמים  מסודר  כ"כ  הקובץ  תמיד  לא 

ולפעמים קוד 11 וכו'.

במקרה כזה נצטרך לחפש בשיטה שונה:

א סמן אופציה שניה ב"אופציות מתקדמות".א.

א חפש שני קודים II ברצף ותחליף את הראשון לI1.ב.

.I1 התוצאה:אקוד ראשון של הרצף בלבד הוחלף לקוד

א .	.I3כנ"ל אבל עכשיו תחליף את השניה ל

.I3 התוצאה:אקוד אחרון של הרצף לבד הוחלף לקוד

א בטל אופציה שניה ב"אופציות מתקדמות".	.

א חפש קוד I1 שאחריו יש קוד II ותחליף את II לI2.ה.

.I2 שהיו באמצע הוחלפו לקוד II התוצאה:אכל קודי

• 	.I3 פסקה אחרונה ,I2 פסקאות אמצעיות ,I1 תוצאה_סופית: פסקה ראשונה

I2

00

I3

I1 II

III2
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אופציות מתקדמות

אופציה ראשונה: ■

כשתחליף קוד שני, הסקריפט יחליף רק את ההופעה 

הראשונה של אותו קוד לקוד החדש.

בחפש קוד ציטוט פיסקת אמצע 11 + קוד ציטוט 22, 

יחליף את רק את קוד 11 הראשון לקוד ציטוט פיסקת 

אמצע 22.

אופציה שניה: ■

להחליףארקאקו	אפיסקהאראשונהא/אאחרונה.

של  רצף  )מתוך  ראשונה  לפיסקה  קוד  לייחד  כדי 

פיסקאות(, סמן את האופציה השניה והחלף כדלהלן:

א חפש שני קודי פיסקאות 11 ברצף.א.

א החלף את קוד הראשונה ל22.ב.

התוצאה: רק הקוד 11 הראשון יוחלף.

של  רצף  )מתוך  אחרונה  לפיסקה  קוד  לייחד  כדי 

רק  למעלה,  שכתבנו  כמו  תעשה  פיסקאות(, 

שבהחלפה, במקום לכתוב 11 בשדה הראשון, תשאיר 

את שדה הראשון ריק, ותכתוב 11 בשדה השני.

התוצאה:ארק הקוד 11 האחרון יוחלף.

לפיסקה  מיועד   - ויישר׳  קוד  ׳החל  משמעותית:  אופציה 

שנדרש בה איזון חדש )עקב ביטול כניסה וכדומה(.
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עדכון 2.5

בעדכון זה הוספנו אפשרות להגדיר קודים שלא נחשבים כהפסק בסדר הקודים.

לדוגמא, הגדרת שכל פעם שקוד 11 מופיע בפסקה אחרי פסקה עם קוד 10, תשנה את ה11 ל20.

הסקריפט עובר על כל הפסקאות בקובץ וכשמוצא מצב כזה, הוא מחליף 11 ל20.

אבל, אם במקרה יש קוד אחרת שמפסיק בין שני פסקאות 10 ו11, הסקריפט ידלג על זה ולא יחליף את קוד 11 ל20.

כקודים  זה  את  יחשב  שהסקריפט  רוצים  אופן  ובכל  שונות,  מסיבות  שם  להיות  צריך  זה  קוד  שלפעמים,  הוא,  הבעיה 

רצופים ויבצע ההחלפה!

כעת, ניתן להגדיר רשימה של קודים שנחשבים "שקוף" מבחינת הסקריפט.

בדיאלוג הראשי, הוספנו שדה שבה תוכל לרשום קודים כאלו:

בתמונה הזאת, הגדרנו הסקריפט כמו שתיארנו למעלה:

• כשפסקה בקוד 11, מופיע אחרי פסקה בקוד 10, תחליף את קוד 11 לקוד 20.	

• והוספנו הגדרה, שאם יש פסקה עם אחד מקודים AA או AB בין שני פסקאות עם קודים הנ"ל )11 ו12(, זה לא נחשב 	

כהפסק, אלא ברצף והסקריפט יבצע ההחלפה.
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