
חישוב כללי
חומש בינו שנות דור ודור–מספר פסוק בתורה 

הגדרות

הגדרות תצוגה

בתצוגה רגילה ובחיבוריםגימטריהבחירת 

חלון ראשי וחלון טקסט מלא

הסטוריה

חישוב אוטומטי

מלאתמונות טקסט 

הסברים

וחילופי אותיותגימטריה



כאן מכניסים את הטקסט 

שמעוניינים לחשב

כאן ניתן לחשב השוואות של טקסט

כאן ניתן להכפיל את התוצאה

כאן משנים את הגדרות מילוי האות

אם רשמתם במצב מקלדת באנגלית וגילתם רק לאחר  

הלחצן הזה מחליף את הכל לעברית, סוף ההקלדה

בהסטוריהלהגדרותבהתאם ( ים)שומר את הטקסט

בהגדרות תצוגהמריץ מילים שנשמרו 

('הדגשה וכו, צורה, גודל)קובע את גופן הטקסט 

מוחק את כל הטקסטים הכתובים בטקסט כללי והשוואות

מציג  , מחליף את הטקסט בהתאם לחילופי אותיות

.ומחשב אותם כאילו נרשמו רגיל

(בהתאם להגדרות" אחד"-מציג כ1)מציג גם מספרים 

"החלף טקסט לחישוב"יש לסמן את , להצגת החילוף

"  החלף טקסט לחישוב"מחליף את 

להגדרות תצוגהבהתאם 

5מכפיל את הכיתוב פי 

כאן מכניסים את הטקסט 

שמעוניינים לחשב

כאן רואים את החילוף
לחיצה כפולה מביאה את הטקסט לחלון  

(.נוח למשולש מילה)טקסט מלא

כולל גם השוואות•

ניתן להזזה

מחשב את הטקסט בסוגי החישוב השונים

מציג את 

האותיות  

שנמצאות



לחיצה מציג מידע

מציג את כל הפסוקים והמידע בטבלה

.בלבד1-5845ניתן להכניס מספרים בין 

:החישוב המתבצע הוא

(שנה)החלפת המספר באותיות •

החלפה באותיות" + מספר פסוק"פחות 5845)המספר הנגדי •

הצגת הפסוק•

(אם יש)הצגת מידע על השנה •

(פרשה, פסוק, פרק, חומש)מקור הפסוק בתורה •

(סתומה, פתוחה, ראש ספר)הצגת פרשיה •

חישוב הפסוק בכל סוגי הגימטריות•

יורד/ סינון תצוגת המספרים בסדר עולה 

(סדר עולה יותר חשוב)

סדר עולה

סדר יורד

מציג את הפסוקים עם המידע בטווח המוצג

מיועד לקרוא את המידע בצורה נוחה)לחיצה פעם אחת על שורה מציגה את השורה בתיבת טקסט גדולה •

בחלון טקסט מלאמציגה את השורה לחיצה כפולה על שורה •

טקסט מלאמציג את המידע בחלון ( לא בטבלה)לחיצה כפולה על הפסוק •

ניתן להזזה



בהסטוריהמבטל את כל תאי הסימון להצגת עמודות / מסמן 

מפעיל את המחשבון של מערכת ההפעלה

שומר את הערכים שחושבו בתיבת טקסט הכללי וגם בתיבות ההשוואות, אם מסומן

להסטוריהמוחק את כל הערכים שנמצאים בתיבות החישוב בזמן שמירה , אם מסומן

הטקסט הקודם נמחק" טקסט כללי"בזמן הדבקת טקסט בתיבת , אם מסומן

.כל תיבה מסומנת מחשבת סוגים שונים של גימטריות בתוכנה

עקב חישובים  , אופציה זו נועדה לחישוב מהיר של מספר מצומצם של סוגים

.מרובים של התוכנה ומניעת קריסות של התוכנה והפעלה מהירה של חישובים

מופיע פעמיים כדי לתת אופציה צפייה בחישובים של  " מסתתר"חישוב 

.הגימטריות או צפייה בחילופי האותיות

.ניתן לרשום גם מספרים באופן ידני. טעינה קובץ טקסט מוכן מראש של מספרים

"חישוב תורני"טעינת מספרים מקובץ שמירה קיים של תוכנת 

.הוספה והסרה של מספרים מהרשימה

.יסומנו" 0"-כל המספרים שמוצגים כ, "0"באים הוכנס המספר 

.בחירת צבע להדגשת מספרים בעת החישוב

רשימת המספרים



:  מאפס את המפרידים שמשנים את היחס בין שתי אזורים ומסומנים בצורה הבאה

.שמירה של הלשוניות המועדפות בעת העלאת התוכנה

"טקסט כללי"טקסט ראשוני מוצג בתיבת 

המספר הימני מציג את כמות השניות בין כל  . מהירות החילופים בהרצה של החילופים

(.מיועד שיש כמות מילים להצגה)והמספר השמאלי את כמות הפעמים של החישוב , חילוף

"הרצת מילים"כל מילה למילה בזמן בין תהיה השהייה זמן כמה 

(זמן ההשהיה מתחיל לאחר סיום ההקלדה)מהירות של אפקט הקלדה 

ביטול של אפקט הקלדה/ הפעלה 

.כל שורה בקובץ מהווה שורה לחישוב. משפטים/ טעינה של קובץ טקסט מוכן מראש עם מילים 

.ניתן לרשום מילים גם באופן ידני

מחיקה של שורה מסומנת

מחיקת כל הרשימה



(" בחר")לחיצה כפולה על המילה 

נותנת את תפריט הבחירה

בחירת הסוג המסומן

ביטול הבחירה והשארת הבחירה הקודמת

("בחר")איפוס הבחירה למצב 

לחישובהגימטריהבחירת סוג 

הגימטריהבחירת מספר לתוספת או הכפלה של 

.  ומחבר אותם עם הקריאה ההופכיתהגימטריהלוקח את תוצאת 

444= 321+ 123= רגיל הפוך –321, ישררגיל–123: דוגמה

פעולה בין שתי סוגי גימטריות או מספרים

(" בחר")הבחירה למצב איפוס /      הקודמת      הבחירה והשארת הבחירה ביטול /      אישור הפעולות      /      הסרה של פעולה      



חילופים מהירים

-קישור לרשימת הסרטים ב

מאפס את גודל החלון לגודלו המקורי

ממקם את חלון התוכנה במרכז המסך

לכל שאלה שהיא לגבי שיטות בתוכנה מקורות ושאלות  

נוספות אפשר לכתוב לרב יקותיאל פיש

תוספות/ תקלות / הסבר / לכל שאלה שהיא לגבי הפעלה 

מציג את תיבת הטקסט המלא  

בחלון נפרד

ניתן שהחלון תמיד יהיה עליון

.החלון מיועד לתצוגה נוחה של טקסטים בתוכנה

.עובד כמעט לכל תיבת טקסט

.לוחצים פעמיים על תיבת טקסט כלשהי או שורה בטבלה

:עובד על

"החלף טקסט לחישוב"•

בתורהפסוק מספר •

חילופי אותיות•

הסטוריה•

חישוב אוטומטי•

חיפוש ממצאים•

בקיאות•

ניתן להזזה



ניתן להזזה

מוחק את השורה המסומנת בהסטוריה הנוכחית

.בוחרים קובץ וזהו. שונות משתי שמירות שונותהסטוריותמיזוג שתי 

לפי בחירה לקובץ אקסלההסטוריותמייצא את 

(:עם אותם הפעולות)בלבד בחלון נפרד ההסטוריהתצוגה של 

לחיצה אחת על שורת הסטוריה מחשבת את השורה בגימטריות והחילופים השונים•

מלאלחיצה כפולה על שורת הסטוריה מעבירה את שורת הטבלה המסומנת לחלון טקסט •

להוספת והסרת עמודות יש לסמן  

את תיבות הסימון השונות של  

הגימטריות והחילופים השונים

של תמנות

טקסט מלא  

בעמוד הבא



מההסטוריההסרת כל העמודות / הצגת 



בחירה של מילים לחישוב אוטומטי

חישוב אוטומטי  
.  מיועד לחשב כמות של מילים מול מספרים של גימטריות

.השונות והמספרים ומוצא התאמההגימטריהשיטות , החישוב עובר על כל המילים

.את התוצאות החישוב מוסיף בסוף לטבלה וניתן לסנן תוצאות לפי שיטה

.  לחלופין אפשר לבדוק רק שיטה אחת שמעניינת

(מילה= כל שורה )טעינה של קובץ טקסט עם רשימה של מילים 

טקסט חופשי  

לבדיקה מצומצמת  

תוספת לרשימה  / 

הקיימת

שבהגדרות תצוגה" החלפה מהירה"טעינת המילים ברשימת 

(  מילה= שורה = פסוק )ך "טעינה חלקים שונים בתנ

בהגדרות  אותו חלון כמו 

רק שפה אפשר , תצוגה

לטעון גם את המספרים  

שנמצאים ברשימה של  

בנוסף לקובץ  יחודיצבע 

ולטקסט החופשי

סינון התוצאות לפי טקסט או חלקים ממנו

סינון התוצאות לפי מספר ספציפי

הגימטריהסינון התוצאות לפי סוג 

מייצא את טבלת  

התוצאות לטבלת אקסל

התחלת החישוב האוטומטי

חישוב כל המילים מול המספרים מול שיטת  

מסוימתגימטריה

מסירים שורה או את כל השורות, בהתאם לבחירת הלחצן



,  ואתה מעוניין שיופיע, "חלון טקסט מלא"אם הטקסט לא מופיע ב, נסה ללחוץ פעמיים על כל שורת טקסט כלשהי

.תשלח בקשה למייל של חישוב תורני או של הרב יקותיאל פיש ונוסיף את האופציה בשמחה



לחיצה מביאה לדף הסברים מאת הרב יקותיאל פיש על הסוגים השונים של הגימטריות והחילופים

(נמצא גם בתוכנה)מספר הסברים קצרים על הגימטריות 


