
% lec.h -- A root file for my lecture on LaXeT

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ההwדמה %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentstyle[12pt,hebrew,hebcal_newcode]{article}
\title{\R{רהvהא {{תירבעב
\author{\R{לארא {{לגס
\date{\R{\Hebrewtoday \L{---} \hebday}}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Create an environment to display a Unix command
\newenvironment{unixcommand}

{\unsethebrew \par $\rhd$ \tt}{\rm \sethebrew}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% jהמסמ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{document}
\sloppy
\sethebrew
\Large
\maketitle

\input{lec1.h}
\input{lec2.h}
\input{lec3.h}

\end{document}
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%% פתיחה %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\section{החיתפ}

אשונה לש האvרהה :אוה תספדה mיכמסמ mיינושל-וד תוכיאב .ההובג
oפואב יללכ wתומיי יתש תושיג :אשונל
\begin{enumerate}
\item \L{WYSIWYG}\L{---}לשמל \L{WORD}
\item \L{Batch}\L{---}לשמל \L{troff, \LaTeX}
\end{enumerate}

האvרהב וז דwמתנ רwיעב השיגב ,הינשה טרפבו -- תפשב \L{LaXeT}.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% דוגמה %%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\section{המגוד}

המגודכ jמסמל תפשב \L{LaXeT}, oנובתנ uבוwב רוwמה שמישש תריvיל .mיפwשה

יפכ oתינש ,תוארל uבוwה ליכמ טסwט ירבע ילגנאו טסwטה( ירבעה עיפומ ,jפוהמב יכ
אוה רמשנ uבוwב רדסב .)יגול
sסונב ,טסwטל jמסמה ליכמ ,תודוwפ תוליחתמש oמיסב oסכול" :"jופה $\backslash$.
לע oתועמשמ לש תודוwפה הלאה דמלנ jשמהב .האvרהה

ידכ סיפדהל תא ,mיפwשה יתבתכ תרזעב( \L{picoh} וא \L{pico -h}( תא wבוu
:רוwמה \L{lec.h}.

רחאל ,oכמ יתעvיב תא הדוwפה האבה ב( \L{Unix} (:
{המבommדרימu}מיחוג\ פורבל ט.דול {המבommדרימu}המו\

יתלביwו תא uבוwה \L{lec.dvi}. והז wבוu ,mייניב oתינש תופvל וב תכרעמב
\L{X-Windows} י"ע הדוwפה
\begin{unixcommand} xdvi lec.dvi \end{unixcommand}

רחאל ,oכמ יתעvיב תא הדוwפה :האבה
\begin{unixcommand} dvips lec.dvi -o \end{unixcommand}

יתלביwו תא uבוwה \L{lec.ps}. והז wבוu oתינש הספדהל לכב תספדמ \L{PostScript},
לשמל י"ע :הדוwפה
\begin{unixcommand} lpr -Phyp lec.ps \end{unixcommand}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% הגדרות %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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\section{תורדגה}
יאדכ oיחבהל oיב 4 תופש תונוש תריvיל :mיכמסמ
\L{TeX}, \L{LaTeX}, \L{XeT}, \L{LaXeT}.

\begin{description}
\item[\L{TeX}:]
יהוז הפשה הנושארה oיבמ .4-ה איה תבכרומ דאמ תודוwפהו הלש תורשפאמ
{\bf הכירע {/\תיתוזח :רמולכ בתוכה לוכי עובwל wייודמב jיא האריי jמסמה
.יפוסה
תודוwפ תויסופיט הפשב ,oה :לשמל הנש" תא בתכה בתכל לודג ,"רתוי
זכרמ" תא ,"הרושה .’וכו
\item[\L{LaTeX}:]
יהוז הפש הבתכנש הבחרהכ תפשל \L{TeX} התרטמו התיה טשפל תא תכירע jמסמה
דwמתהלו bf\}ב הכירע ,{/\תיגול :רמולכ ימ בתוכש jמסמ תפשב \L{Latex} אל רומא
,בושחל oמזב ,הביתכה לע הרוvה תינוvיחה לש jמסמה אלא לע oכותה הנבמהו ינויגהה
,ולש הנכותהו תגאוד jורעל תא jמסמה הרוvב תיתוזח פ"ע לבוwמה תורפסב .תיעוwvמה
תודוwפ תויסופיט הפשב ,oה :לשמל לחתה" sיעס ,"שדח לחתה" רוvיל
,"mיטירפ-תמישר .’וכו
\item[\L{XeT}:]
יהוז הבחרה לש \L{TeX} תרשפאמה jורעל wבvיm mיינושל-וד לשמל( תירבע .)תילגנאו
\item[\L{LaXeT}:]
יהוז הבחרה לש \L{LaTeX} תרשפאמה jורעל wבvיm .mיינושל-וד
\end {description}

האvרהב וז דמלנ רwיעב לע \L{LaXeT}, mאו ראשיי oמז דמלנ mג wvת לע שומימה הלש
תפשב \L{TeX}.
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\newcommand{\comA}[1]{\L{\tt $\backslash$#1}}
\newcommand{\comB}[2]{\L{\tt $\backslash$#1\{#2\}}}
\section{יגשומm mייסיסב ב \L{LaXeT}}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% הwלט uובw מבנה %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subsection{הנבמ wבוu {טלwה
\begin{picture}(150,500)

\put(0,450){\framebox(150,50){הwהמד}} %500--450
\put(75,450){\line(0,-1){50}} %450--400
\put(0,380){\dashbox{2}(150,20){\comB{begin}{document}}} %400--380
\put(75,380){\line(0,-1){50}} %380--330
\put(0,250){\framebox(150,80){dnqnj}} %330--250
\put(75,250){\line(0,-1){50}} %250--200
\put(0,180){\dashbox{2}(150,20){\comB{end}{document}}} %200--180

\end{picture}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% ההwדמה %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subsection{ההwהמד}
המדwהב jמסמל mיבתוכ תורדגה ושמשיש רחאל oכמ תכירעב .jמסמה
תורדגהה oמvע oיידע אל תורvוי ,טסwט oה wר תורמשנ .oורכזב

הדוwפ תחא תבייחש עיפוהל המדwהב איה הדוwפה \comA{documentstyle}.
הדוwפ וז wתעבו תא oונגסה יללכה לש .jמסמה
wימייm המכ תונונגס ,mיישאר דועו הברה תונונגס .mיינשמ
לכל רמאמ בייח תויהל oונגס ישאר ,דחא לבא mילוכי תויהל ול המכ תונונגס .mיינשמ
תונונגסה mיישארה :mה
\begin{description}

\item{\L{article}:} רמאמ wvר
\item{\L{report}:} רמאמ jורא רתוי
\item{\L{book}:} רפס
\item{\L{book}:} בתכמ

\end{description}
הנהו המכ תואמגוד תונונגסל :mיינשמ
\begin{description}

\item{\L{hebrew}:} oונגס רשפאמש הספדה .תינוויכ-וד
\item{\L{hebcal}:} oונגס רשפאמש תריvי mיכיראת ,mיירבע

ומכ השענש jמסמב ,הז י"ע הדוwפה \comA{Hebrewtoday}.
oתינ mג mגרתל mיכיראת mייזעול mיירבעל י"ע הדוwפה

\comB{Hebrewdate}{the-gregorian-date},
jא הז רבעמ wsיהל לש האvרה .וז

\item{\L{twocolumn}:} הספדה ינשב mירוט mוwמב רוטב .דחא
\item{\L{11pt}:} הספדה בתכב לודג :רתוי 11 תודוwנ mוwמב 01.

\end{description}
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oתינ mג רוvיל תונונגס ,mישדח jא לע jכ אל wיפסנ רבדל .mויה

sסונב הדוwפל תעבוwש תא oונגס ,jמסמה oתינ בותכל המדwהב דוע רפסמ
,תורדגה :oוגכ mש ,רמאמה mש רבחמה jיראתו .הביתכה הז עvבתמ י"ע :תודוwפה
\comA{title}, \comA{author}, \comA{date}.

תורדגהה ,הלאה ,רומאכ אל תורvוי mוש טסwט .ספדומ ידכ רוvיל תא תרתוכה שי
,שמתשהל sוגב ,jמסמה הדוwפב \comA{maketitle}.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% הטwסט %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subsection{טהwטס}

jמסמה ומvע בכרומ טסwטמ .תודוwפמו טסwט ליגר בכרומ ,תויתואמ ינמיס wוסיפ
.mיחוורו mיבתוכשכ תירבעב שי בותכל תא טסwטה רדסב ,יגול רמולכ \L{---} תואה
הנושארה mירמואש איה תואה הנושארה .הבותכש

תויתואה ינמיסו wוסיפה mיבתכנ יפכ ,mהש jא mיחוורה ללוכ( sוס"
)"הרוש mישמשמ הדרפהל oיב mילימ .דבלב :רמולכ וליפא mא בותכנ 01 mיחוור

mיפוvר \L{---} mה ואריי טלפב ומכ חוור דחא oיב mילימ
.תוכומס

הwולחה תורושל תעבwנ oכ-mג פ"ע ילוwיש ,jרועה אלו פ"ע הרוvה לש wבוu .טלwה :רמולכ
וליפא
mא
בותכנ
01
mילימ
תחא
תחתמ
,הינשל
לכ
תחא
הרושב תרחא \L{---}
oה ואריי טלפב תובותכ הרושב .תחא

לבא mא mיריאשמ הרוש תחא וא( )רתוי תוwיר \L{---} הז למסמ הלחתה לש הwספ
.השדח mג oאכ \L{---} אל הנשמ המכ תורוש תוwיר ,ריאשנ הז האריי wוידב ותוא
רבד .טלפב
הרושה הנושארה לכב הwספ תחזומ oימיל )תירבעב( וא לאמשל )תילגנאב( oפואב
.יטמוטוא

oתינ סינכהל תורעה uבוwל ,טלwה י"ע oמיסה \%. לכ המ עיפויש oמיסמ הז דע sוס
הרושה בשחיי .הרעהכ

רשאכ mיבתוכ ,תירבעב oתינ שמתשהל רפסמב תודוwפ תועבוwש תא oוויכ :הביתכה
\begin{description}
\item[\comA{sethebrew}:]
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wעבו תא oוויכה יללכה לש jמסמה oוויכל ירבע oימימ( .)לאמשל wהעיב וז
,העיפשמ ,לשמל לע תחזה הרושה הנושארה .הwספב

\item[\comA{unsethebrew}:]
wעבו תא oוויכה יללכה לש jמסמה oוויכל ילגנא לאמשמ( .)oימיל

\item[\comB{L}{\ldots}:]
שמשמ תסנכהל טסwט ילגנא jותב הwספ .תירבע

\item[\comB{R}{\ldots}:]
שמשמ תסנכהל טסwט ירבע jותב הwספ .תילגנא

\end{description}

oתינ לולכל uבוwב טלwה wבvיm ,mיפסונ י"ע הדוwפה \comB{include}{filename}
וא הדוwפה \comB{input}{filename}, יפכ רבדהש השענ jמסמב .הז
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% jהמסמ מבנה %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\section{הנבמ {jמסמה

לכ jמסמ בכרומ mיליממ .תואwספמו oתינ mג wלחל jמסמ mיwלחל mילודג ,רתוי :oוגכ
,mיwרפ mיפיעס .mיפיעס-תתו הwולחה תישענ י"ע ,תודוwפ :לשמל
\comB{chapter}{name}, \comB{section}{name}, \comB{subsection}{name}.
תורתוכה לש mיwרפה mיפיעסהו תורפסוממ oפואב ,יטמוטוא יפכ oתינש תוארל jמסמב .הז
תודוwפה הלאה תושמשמ אל wר תספדהל ,תורתוכ אלא mג תריvיל ,mיניינע-oכות mא .mיvור
jשמהב ריבסנ jיא mישוע תא ,הז mא ראשיי .oמז

jותב ,jמסמה oתינ רידגהל wיעטm לש טסwט שיש mהל תועמשמ .תדחוימ :לשמל
oתינ רידגהל vטוטי )wעט רמאנש י"ע ,)והשימ ,mיטירפ-תמישר ,ריש החסונ ,תיטמתמ .דועו
wיעטm ילעב תועמשמ תדחוימ mיארwנ ."תוביבס" ידכ סנכהל "הביבס"ל תמייוסמ
mישמתשמ הדוwפב \comB{begin}{environment-name},
ידכו תאvל הביבסהמ mישמתשמ הדוwפב \comB{end}{environment-name}.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% פשוטות סביבות %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subsection תוביבס} {תוטושפ

הנה אמגוד הביבסל לש vטוטי:
\begin{quote}
,mולש ינא vטוטי!
\end{quote}
oתינ תוארל טוטיvהש ספדומ הרוvב ,תטלבומ לבוwמכ .mירפסב

הנהו אמגוד הביבסל לש :המישר
\begin{itemize}
\item ינא טירפה oושארה .המישרב
\item ינא טירפה ינשה .המישרב

\begin{enumerate}
\item ינא טירפה oושארה המישרב ,תימינפה תאvמנש jותב המישרה .תינוvיחה
\item ינאו טירפה ינשה \ldots
\end{enumerate}

\item ינא טירפה ישילשה המישרב .תינוvיחה
\end{itemize}

לכ טירפ המישרב oמוסמ "רודכ"ב תביבסב( \L{itemize}( וא רפסמב תביבסב(
\L{enumerate}(.

הנהו הביבסה תביתכל :הריש
\begin{verse}

והז ריש wvר, \\
wvר ,דאמ

שי וב ינש ,mיתב \\
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mיינש אלו .דוע
\end{verse}
הרוש הwיר הדירפמ oיב ,mיתב ינשו mינסכול mיכופה mידירפמ oיב תורוש .תיבב

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% המתמטית הסביבה %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subsection{הביבסה {תיטמתמה

wתומיי רפסמ תוביבס :תויטמתמ
\begin{enumerate}
\item \L{math}:

תשמשמ תביתכל תואחסונ wvתור jותב הרוש לש .טסwט oתינ שמתשהל mינמיסב
\L{\comA{(}\ldots\comA{)}} וא \$\ldots\$ רוvיwכ ל
\L{\comB{begin}{math}\ldots\comB{end}{math}}.
:לשמל
$ \pi rˆ{2} \not= 2 \pi r $
איה החסונ jותב .טסwט

\item \L{displaymath}:
תשמשמ תביתכל תואחסונ תוכורא רתוי jרדב( ,)ללכ ,תוזכרוממ הרושב .תדרפנ
oתינ שמתשהל ב \L{\comA{[}\ldots\comA{]}} רוvיwכ ל
\L{\comB{begin}{displaymath}\ldots\comB{end}{displaymath}}. :אמגוד
\[ \sum_{n=1}ˆ{\infty} \frac{1}{2ˆ{n}} = 1 \]

\item \L{equation}:
ומכ הביבסה ,תמדוwה wר oאכש תואוושמה ,תורפסוממ לבוwמכ mירמאמב :mייעוwvמ
\begin{equation}

\neg \exists n_{0}, a_{1}, a_{2}, a_{3} \in N : \:
a_{1} ˆ {n_{0}} + a_{2} ˆ {n_{0}} = a_{3} ˆ {n_{0}}

\end{equation}
\item \L{eqnarray}:

הביבס וז תשמשמ תגvהל תכרעמ לש .תואוושמ
\end{enumerate}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% mומערכי לטבלאות סביבות %%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%\subsection תוביבס} תואלבטל {mיכרעמו

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% חדשות פwודות הגדרת %%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subsection{תרדגה תודוwפ {תושדח
\L{LaXeT} איה אל wר הפש דוביעל mיכמסמ אלא mג תפש ,תונכת ומכו לכב פש
,תונכת mג הב oתינ רידגהל תודוwפ תושדח ביחרהלו תא .הפשה
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תרדגהל תודוwפ תושדח mישמתשמ הדוwפב \comA{newcommand}. mיטנמוגראה לש הדוwפה mה
mש הדוwפה ,השדחה רפסמ mיטנמוגראה לש הדוwפה ,השדחה oכותהו .הלש
שומישה הדוwפב השדח המוד שומישל ורwאמב תפשב \L{C}.
,אמגודל jמסמב הז תרדגומ הדוwפ ,השדח הדוwפה \comA{comA},
תשמשמש תביתכל תומש לש תודוwפ mע oסכול jופה .oהינפל

oתינ mג רידגהל תוביבס ,תושדח י"ע הדוwפה \comA{newenvironment}.
oאכ mיטנמוגראה :mה טסwטה שיש עvבל הסינכב הביבסל טסwטהו שיש עvבל האיvיב .הנממ
,אמגודל jמסמב הז תרדגומ הביבסה \L{unixcommand} תשמשמש תגvהל תודוwפ .L{UNIX}\ב

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% mסיו %%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\section{ויסm}
\L{LaXeT}
איה הפש הרישע .דאמ האvרהה וזה הסכמ wר wלח wטo תויורשפאהמ תונומטה .הב
oיב ,ראשה wתמיי הב mג הביבס ,תואלבטל הביבס תונומתל ,mירויאו oכו wתמיי תורשפא
רוvיל oכות ,mיניינע תמישר ,תונומת היפרגוילביב .דועו

הפשה היונב לע \L{\LaTeX} לעו \L{\TeX}, oכלו ידכ ריכהל
בוט רתוי תא ,הפשה uלמומ דאמ oייעל mירפסב לע \L{\LaTeX}
\footnote{ \L{Leslie Lamport. \LaTeX\ {\em A Document Preparation System}}}.
לעו \L{\TeX}
\footnote{ \L{Donald E. Knuth. The \TeX Book} }.
עדימ sסונ oתינ אוvמל ,טנרטניאב רתאב
\L{\verb|http://www.linux.org.il/local/Hebrew|}.
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