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תוכנת רבותינו ללומד

התוכנה נבנתה כדי לתת מענה לצורכי הלומד המחפש מאגר ספרים
רחב המאפשר יכולת איתור והעתקת קטעי טקסט לצורך לימוד או
כתיבת חיבורים תורניים .בבניית התוכנה הועסקו טובי המוחות והושקעו
בה דמים מרובים כדי להביא את יכולת החיפוש בה למהירות רוחב ודיוק
מקסימאליים .יחד עם זאת ניתן משקל רב לפרקטיות ,לסדר ולנראות
התוכנה במטרה להנעים ללומד את השימוש בה.
יכולת חיפוש מהירה
• יכולת חיפוש מרתקת ומדהימה במהירותה.
• זכרון רחב לאיתור חיפושים קודמים.
• סימון תוצאות חיפוש בכמה אופנים.
שיטת חיפוש מהפכנית
• החיפוש אינו מוגבל במרכיבי השאילתא.
• החיפוש אינו מוגבל בכמות התוצאות.
• החיפוש אינו מוגבל במרחק בין מילות החיפוש.
• התוכנה עשירה בסיווג רמות חיפוש.
עולם של דיוק
• תכנת רבותינו חרטה על דגלה בקשת שלימות בסיקול
שגיאות הקלדה מתוך הספרים המוקלדים ,לפיכך כל
ספר הנכנס לתוכנה עובר ניפוי מתוחכם לאיתור שגיאות.
• בין שלל עבודות ההכנה התוכנה קוראת טקסט
המתפרס על שני עמודים (כגון דיבור בתוס' הנמשך
לעמוד שאחריו) כיחידה אחת.

איתור מראה מקום
• בלחיצה על כל מראה מקום המופיע בטקסט ,יפתח
המראה מקום בלשונית חדשה.
• התוכנה 'יודעת' למצוא את המקור גם כשהציטוט אינו
בדיוק כמו הנכתב במקור.
• התוכנה מזהה מראה מקום גם אם נכתב בסגנון שונה
או מקוצר!

700
במקום

₪

₪1,890

מאיר עיניים
• לאחר ביצוע חיפוש ,נפתחת רשימת ספרים מימין
המסך .לחיצה על הספר פותחת גזיר באמצע המסך
ובאותו רגע נוצר סימון "עין" על תוצאת הספר
ברשימה מימין.
• בלחיצה על הטקסט שבגזיר יווצר סימון "עין" על הגזיר.
• בלחיצה על הטקסט המחופש יהבהבו מילות החיפוש
בספר המלא שנפתח בצד שמאל.
• בעץ הספרים תמצא סימון עין על כל ספר אותו פתחת
בחיפוש הנוכחי.
פרקטי
• התכנה מעוצבת להפליא בגופן קריא ,בצבעים נעימים
ובחלוקה מרשימה בין ובתוך התצוגות השונות.
• בלחיצה על לחצן הקונטרול ( )ctrlוהגלגלת יחד ,יגדל או
יקטן הכתב לפי בחירתך.
• באפשרותך לפתוח כמות בלתי מוגבלת של חלונות
במקביל ולמקמם היכן שתרצה.
• שינוי בחלון האב ישנה אוטומטית את המיקום בכל
חלונות המשנה( .למשל כאשר נפתחים חלונית רש״י
וחלונית מפרשי רש״י במקביל יומדדו חלונות המפרשים
לפי המקום של חלונית רש״י)
מאגר ר"ת
• מאגר בן  45,000פענוחים שונים ניתן לסימון מתוך ספר
בתוכנה או בהקלדה חיצונית על ידך.

תוכנת רבותינו לעורך

יוצרי התוכנה ישבו במשך שנים רבות בפיתוח ושכלול התוכנה ,כל צורך
נבחן ונבנה בחומרה רבה ,כל פעילות של התוכנה נבדקה ברמת התגובה
שלה ,כשבראש עומדת המטרה להפיק את מלא החיסכון בשימוש הנכון
בתוכנה ,לקצר את הדרך בחיסכון של אלפי שעות של עבודה וליצור
תוכנה ידידותית חכמה ופשוטה לשימוש בעלת תוספים אדירים שלא היו
מעולם בתחום העריכה.
סנכרון עם הWord
• התוכנה נמצאת בתוך תוכנת הוורד ומסייעת לך לדלות את
החיפושים תוך זמן קצר.
• בלחיצת כפתור אחד במסמך התגובה ,מבצעת התוכנה את
השינוי המתבקש בגוף הטקסט.
סיקול טעויות ובדיקת מהימנות ציטוטים
• תוכנת 'רבותינו' מסייעת לסקל את הטעויות שהשתרבבו
במשך השנים בהעתקות החוזרות ונשנות( .פיענוח ראשי
תיבות וקיצורים מוטעים ,אותיות שבורות וכו')
• התוכנה בודקת במהירות ובאופן יסודי את מהימנותו של כל
ציטוט.
מערכת קיצורי דרך
• התוכנה מאפשרת בניית מערכת קיצורי דרך אינדיבידואלית
להשגת מהירות מירבית .התוכנה כביכול מדברת בשפתך
ועושה את רצונך על פי הגדרות פשוטות שתבצע בה קודם
לכן.
מראה מקום
• בלחיצה על כל מראה מקום המופיע בתוך הטקסט יפתח
ברגע המראה מקום בספר המקורי.
• לאחר מציאת המקור המבוקש – תוכל להכניס בהקלקה
אחת את המראה מקום לתוך הטקסט ,במקום ובאופן
שתרצה.
בדיקת ציטוט מול מקור
• לאחר הכנסת הציטוט שבמסמך לחלונית 'יעד' ומבקביל לה
מימין הספר המקורי בחלונית 'מקור' ,תתקבלנה התוצאות
בתחתית המסך.
• באפשרותך להגדיר את ניראות ההבדלים ,למשל :למסגר
את הטעות בסוגריים עגולות ולהוסיף את החסר בסוגריים
מרובעות/בהערת שוליים.
• באפשרותך להוסיף קודים או תיבות קישור ,לפני או אחרי
כל שינוי.
תוספים לעריכה
• בתוכנה תמצא שיחסכו לך זמן ועבודה אין סופית
ויבטיחו לך את הדיוק המירבי לפני ההגשה לעימוד:
תוסף דילוג בקודים ,מספור עוקב ,וכן קישור דיבור
המתחיל ועוד.
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4,000
במקום

₪

₪6,900

מאגר ר"ת מתוחכם
• בתוכנה תמצא מאגר של  45,000פענוחים שונים ,בלחיצת
כפתור ,התוכנה 'רצה' על המסמך ומציגה במהירות את
אפשרויות הפיענוח .בלחיצה נוספת יוחלף הר"ת בפיענוח.
• ישנה אפשרות שבשעת ה'ריצה' התוכנה תדלג על סוגריים
מסויימים או על מילים מוגדרות.
• ישנה אפשרות לסימון פיענוח לאחר הכנסתו למסמך בצבע
מיוחד למטרת ביקורת.
• פיענוח קיצורי מילים המופיעות במסמך עם גרש
אחד [כגון :ביצ' – ביצה].
• המאגר כולו ְמנֻ ָּקד ,כך שבעבודה על טקסט מנוקד אין צורך
לנקד את הפיענוח .בעבודה על טקסט רגיל ניתן לפענח
ללא ניקוד.
סיקול טעויות ה'דומות'
• ביכולת התוכנה להבחין במילים שנכפלו בטקסט.
• באפשרותך להגדיר איזו רמה של הכפלה אתה מעוניין
לבדוק :צמד מילים כפולות/שלוש מילים וכו'.
תכנית גיבוי אוטומוטית וביקורת עצמית
• אפשרויות רבות לשמר כל מסמך על פי הגירסא הקודמת
שלו ,אם תחזור בך משינוי במסמך ,תוכל למצוא את
הגירסאות הקודמות בתיקייה מסודרת.
• התיקייה בנויה ע"פ הגדרות אותם תבחר לפי שיקול דעתך.
• תכנית הגיבוי נעשית מאחורי הקלעים ללא כל פעולה מצדך.
• בהשוואה מול מסמך אחר אתה יכול לבקר את השינויים
שעשית במסמך.
עוזר העתקות
• באפשרותך לפרק מסמך למסמכים המסווגים לנושאים
שונים ,תוכל לעשות זאת במינימום זמן  -מבלי להעתיק/
לגרור את הטקסט או לפתוח את המסמך החדש.
סנכרון עם הרשת
• באפשרותך לפנות ישירות מתוך החיפוש בתוכנה לחיפוש
בתוכנות המרושתות כמו ויקיפדיה ,היברובוקס ,הספריה
הלאומית ,ועוד.
• אם תלחץ על מראה מקום המופיע ברשת ,הוא ייפתח
ישירות ברבותינו.
• בקליק אחד ,תוכל לחפש ב׳רבותינו׳ כל טקסט המופיע
ברשת.

רבותינו
התוכנה של עולם התורה

