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 ?איך זה נראה בעת העריכה
 

 :מה תכולתו

 [[אוטומטית בדיקה:ויקיפדיה]]: ראו

  בוט/בוט:ויקיפדיה]]: וכן

 [[נוכחיתרשימת החלפות /החלפות
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7:%D7%A8%D7%94


 .קישורים פנימיים וקישורים חיצוניים
 

 .על נושא העלייה לישראל יבקוו'ג טיודורוהוא שוחח עם מנהיג בולגריה 

 

 .לחפש ולמצוא את הערך המתאים בוויקיפדיה ולקשר אליו!: חשוב 

 

 .על נושא העלייה לישראל[[ יבקוב'ז טודור]]והוא שוחח עם 

 
 .חכו להרצאה של עובד."....ברוך הגואל יתומים מיתמותם" –וגם 

 

                                       

 קישורים חיצוניים                                   

 קישורים פנימיים              

-http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20], [[יושענסים * ]]
%206674.pdf "  יד  "]]באתר , "[על חלקה של בולגריה בהשמדת יהודים –הבלקני השועל

 [[".ושם
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 תקציר  -הערות שוליים 
 

אור  , הוצאת הד ארצי''', הרכבות יצאו ריקות, '''[[מיכאל בר זוהר]]|הערה}}

 {{.245-239עמודים , 1999, יהודה

 

 :במידה וההערה רלוונטית לכמה מקומות בערך מבצעים

 

הוצאת  ''', הרכבות יצאו ריקות, '''[[מיכאל בר זוהר]]|בר זוהר=שם|הערה}}

 {{.245-239עמודים , 1999, אור יהודה, הד ארצי

 

בפעם הראשונה מקלידים את ההערה המלאה והחל מהפעם השנייה 

 :מבצעים

 

 {{בר זוהר=שם|הערה}}

 

 קישור פנימי למחבר, מספור העמודים, אחידות ביחס לסימני פיסוק: דגשים

 .במידת הצורך

 הערות שוליים של מקורות קשיחים



-http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6912]|הערה}}
grunwald-moritz   האנציקלופדיה  ]]באתר , [גרינוואלד מוריץהרב

 {{.{{אנגלית}} 2014בספטמבר  20-אוחזר ב, [[היהודית

 

 

 

 :מבצעים, =במידה ובכתובת האינטרנט מופיע הסימן             

 

,  (עורך) ספקטורשמואל =1|הערה}}
[http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=22179 כיבוש סלוניקי  : סלוניקי

בספטמבר   20-אוחזר ב, [[המרכז לטכנולוגיה חינוכית]]באתר , [בידי יוון

2014.}} 

 מקווניםהערות שוליים של מקורות 



 מתובנתותהערות 
 |YNET}} 17|3461059|ישראלים גילו חור שחור עצום חוקרים|"הידען", בליזובסקיאבי  

 {{.2007באוקטובר 

 רצוי, לא להתבייש לנסות

 :בדף טיוטת המשתמש שלכם
 [[עיתונים –קישורים חיצוניים  תבניות:קטגוריה]]

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D


 .חלומו של כל עורך –" עיתונות יהודית היסטורית"
 

http://www.jpress.org.il/Default/Skins/TAUHe/Client.asp?Skin=TAUHe&enter=true&sPublication=DAV&Publication=DAV&Hs=advanced&AppName=2&AW=1412528346889


 ".תבנית לכל" –? יצירת הקישור
 

 {{{{00113|1962/01/14|בית הכנסת לא נסגר –הרב חננאל מודיע מסופיה ||מעריב|}}הערה}}
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