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הסקריפט הוי כלי עזר להוספת עמודים ריקים בקובץ — כגון לפני לפני 

פרק חדש שמתחיל בעמוד זוגי — וממספר את העמודים כמו שצריך. יש 

הרבה אפשרויות הגדרה. עובד בצורה ידנית וגם בצורה אוטומטי. עובד גם 

על כל הקבצים הקשורים כגון קבצי הערות או כל קבצי רב טקסט. 

תיאור הסקריפט

בעמוד  )היינו  אי-זוגי  בעמוד  יתחיל  חדש  שפרק  רוצים  ספרים  בהרבה 

חדש  שהפרק  כך  להיות  נופל  תמיד  לא  שהטקסט  היא  הבעיה  שמאלי(. 

יתחיל בעמוד אי-זוגי! אלא צריך לעשות עבודה ידנית להוסיף עמוד לפני 

תחילת הפרק, ולהכניס בתוכו סימון של ביטול הדפסת פרקים, ולממספר 

את מספר העמודים מחדש מאותו מקום. ולפעמים, לא מספיק שיתחיל 

בעמוד אי-זוגי, אלא גם רוצים שהעמוד הזוגי )בצד ימין( שממולו ג"כ יהיה 

ריק! וכדי לבצע את זה, צריך להוסיף 2 ולפעמים 3 עמודים ריקים, ובכולם 

להכניס סימון ביטול פרקים, ולמספר העמודים מחדש. ואם מדובר בעמוד 

שער, אז בדרך כלל רוצים עמוד ריק גם אחרי העמוד השער כדי שעמוד 

ראשון של הפרק יתחיל בעמוד אי-זגוי.

חוץ מקושי הפעולות ידנית שיש בזה, יש קושי בחיפוש הפרקים שצריכים 

פרק  שחסרת  תמצא  שבסוף  עד  כולם...  את  מצאת  אם  יודע  ומי  טיפול, 

אחד באמצע הקובץ וכל מה שעשית... לריק - בטל ומבוטל! הענין פשוט 

שזה תהליך מאוד קשה בשביל המעמד.

ומעל כל זה, כשמודבר בקובץ עם הערות, או יותר מזה, קבצי רב טקסט! 

הבעיה נגדל פי מאה לפחות! כי במצב זה, צריך להתאים את כל הקבצים 

המשוייכים לאותם מספרי עמודים החדשים שיש בקובץ הראשי! פשוט עבודה מפרכת!

לתועלת זה, עשינו סקריפט זוג-השער, פשוטו כמשמעו, שעושה זוג לעמוד השער\פרק.

הסקריפט עושה כל הפעולות בשבילך:

• מחפש כל פרק ובודק אם מופיע בעמוד אי-זוגי	

• במקרה שלא, הסקריפט מוסיף עמוד לפניו, ונותן אפשרות להוסיף סימוני פרק לביטול כותרות ועוד	

• נותן אפשרות להוסיף עמוד גם לאחרי העמוד השער	

• נותן אפשרות להוסיף עוד עמודים ריקים כדי שגם עמוד שממול השער יהיה ריק	

• ממספר את העמודים כמו שצריך	

• בקבצי הערות ורב טקסט, הסקריפט מטפל בכל הקבצים המשוייכים!	

• אפשר שהסקריפט יעשה את הכל אוטומטי, או שתעשה אחד אחד בעצמך.	
• ואם אחרי שהוספתם עמודים ע"י הסקריפט, רוצים לבטל אותם, ניתן לעשות כן בקלות!	

עבודה מפרכת נהפך לתענוג!

השער זוג    —   "ZugHashaar" סקריפט 
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דיאלוג הסקריפט

הדיאלוג של הסקריפט משתנה קצת לפי הגדרת הקובץ:

קבצי רב טקסטקובץ עם הערותקובץ רגיל

שימוש בסקריפט

כדי להשתמש בסקריפט צריך רק הכנה אחת, ומסתמא הוא כבר הוכן. הסקריפט עובד לפי מיקום קוד מסויים )או פרק, 

ראה עמוד הבא( שהמשתמש מגדיר. בדרך כלל יש קוד מסויים )וכ"ש פרק( לראשי פרקים ולכן הגדרה זו מאוד קל ונוח, 

אבל במקרה שאין, צריך להכניס בכל פרק קוד הזאת.

אחרי שהקובץ הוכן עם קוד כנ"ל, הפעלת הסקריפט מאוד פשוט:

• מקלידים את הקוד לתוך השדה בדיאלוג	
• אם מדובר ברב קבצים )כגון הערות או רב טקסט( מגדירים כך בראש הדיאלוג	
• לוחצים על לחצן "הוסף"	

זהו, כל הקובץ כעת תוקן עם ראשי פרקים בעמוד אי-זוגי, וממוספר.

עד כאן הסבר קצרה על הסקריפט. בעמוד הבא נאריך קצת בכל ענין.
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הסבר אפשרויות הסקריפט

זו את הקוד שמופיע בכל עמוד שרוצים  קוד לחפש: מכניסים בשדה 

שיהיה בעמוד אי-זוגי. אם הקוד הוא A1, אז כותבים A1 בתוך השדה. 

אפשר גם להכניס סימן פרק, כגון אם בכל תחילת פרק יש סימון פרק 

.CHA תכתוב בשדה ,A שליפה

העמוד  אחרי  גם  ריק  עמוד  יוסיף  הסקריפט  מסומן,  אם  אחרי:  גם 

שנמצא בו הקוד.

הוסף ~CH: אם מסומן, הסקריפט יוסיף סימון פרק ~ שמטרתו לבטל 

כל כותרות מהעמוד. 

פרקים  עוד  יכניס  שהסקריפט  להגדיר  אפשרות  נותן  פרקים:  הוסף 

שונים בעמוד. אפשר להכניס מספר פרקים ע"י הפרדת פסיק.

פסקה.  באמצע  ריק  עמוד  שרוצים  מצב  יש  שורה:  סוף  רק  הכנס 

רוצים  אבל  הבא,  לעמוד  ונמשך  ימין  בעמוד  טקסט  יש  לדוגמא, 

הפסקה(,  באמצע  )היינו  תמונה  כולו  יהיה  שממול  השמאלי  שהעמוד 

וכן כדומה. במקרים אלו, לא רוצים שיהיה סוף פסקה בתוך הפסקה. 

בעמוד  שורה  סוף  סימן  רק  שיוסיף  ע"י  לזה  מענה  נותן  זאת  אופציה 

החדש, בלי סוף פסקה.

עמוד אחד: הכוונה, שהסקריפט יוסיף רק עמוד אחד לפני העמוד עם 

הפרק. וזה הברירת מחדל.

תוספת: אם רוצים שגם עמוד שממול העמוד של תחילת הפרק יהיה 

ריק, תסמן אופציה זאת.

המקומות  כל  לחפש  יתחיל  הסקריפט  זה,  לחצן  על  בלחיצה  הוסף: 

ששייך להוסיף הפרקים ויבצע את הפעולות כפי הגדרת המשתמש - אוטומטי!

הסר: בלחיצה על לחצן זה, הסקריפט יבטל כל הפעולות שעשה, ויחזיר את הקובץ למצב הקודם.

סגור: סוגר את הסקריפט.

חפש: מחפש את הקוד הרשום בשדה. זה נועד לאלו שרוצים להפעיל את הסקריפט באופן ידני.

הוסף לפני: מוסיף עמוד לפני העמוד שבה נמצא הסמן, כפי ההגדרות שבדיאלוג.

הוסף אחרי: מוסיף עמוד אחרי העמוד שבה נמצא הסמן, כפי ההגדרות שבדיאלוג.

מחק: מוחק את העמוד הנוכחי, אבל רק אם מזהה שזה עמוד שהסקריפט יצר.
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