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 :אינדיזייןמסמך חדש בת פתיח. 1

File  >>new  >>document  >> תיפתח חלוניתNew document 

 create newבאמצעות לחיצה על כפתור אפשר לפתוח מסמך גם 

  המסמךהגדרת פורמט . 2

 . ואת מאפייני הטקסט )עמודות, שוליים וכדומה(ר( הרוחב והאורך של הספמידות ) הספרפורמט נגדיר את 

 :New documentבחלון  PRESET DETAILS-של הדות בשיבוצע 

Document preset"ברירת מחדל" : 
Insert" :"print  

Number of pages :1  
Facing pages נסמן ווי : 

Primary text frame נשאיר ריק : 
Start page :1 
Page size :custom   

Width :135 mm 
Height :210 mm 

Orientation :portrait 
Binding :Right to left 

Columns :1 
Number :4.233 mm 

Gutterריק : 
Marginsשוליים : 

Top :250 mm 
Bottom :200 mm 

Insert :200 mm 
Outside :200 mm 

Bleed( :Top =5 mm, Bottom =5 mm, Insert=5 mm, Outside=5 mm) 
Slug - (Top = 0, Bottom =0, Insert=0, Outside=0) 

 לסיום תהליך יצירת המסמך Createנלחץ על  PRESET DETAILSלאחר מילוי השדות בחלון 
 

 :שינוי הגדרות פורמט במהלך עבודה 
 ניתן לשנות את פריסת העמוד והגדרות הפורמט גם בהמשך הדרך באופן הבא:

File  >>Adjust Layout 
  

 

 מקובץ הוורדשל כתב היד טקסט הייבוא . 3

File  >>place  >>בחירת קובץ הספר  >>open  הסמן כעת מופיע כשלצדו צורת טקסט << קליק שמאלי >>

<< כעת הטקסט נפרש על פני כל העמודים  במקלדת shiftתוך לחיצה על מקש  בפינה הימנית העליונה של הדף

   )יפתחו אוטומטית מספר דפים בהתאם לאורך הטקסט(
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 טקסטהסגנון עיצוב . 4

 character –טיפול בטקסט ברמת השורה/גופן : 'שלב א

חלון הכלים נפתח את ( << Ctrl Aכל הטקסט )נסמן את <<  (ME Type Tool)נלחץ על כלי הטקסט 

character  לטיפול בטקסט המיועד(Window  >>Type & tables  >>character) . כלים אלה נגישים גם

   בטקסט ברמת הגופן:כעת נטפל <<  העליון סרגל הכליםב

 גופן הטקסט: 

 FrankRuhl - פונט

Font Size (גודל הפונט) - 12.5 

Leading )16 - )רווח בין השורות pt 

Kerning (in thousandths of on em) - 0 

 Tracking (in thousandths of on em) - 0 

Vertical scale – 100% 

Baseline shift – 0 

Horizontal scale – 100% 

Skew (shift italic) – 0 

 

   paragraph –טיפול בטקסט ברמת הפסקה : שלב ב'

( << נפתח את חלון הכלים Ctrl A<< נסמן את כל הטקסט ) (ME Type Toolנלחץ על כלי הטקסט )

paragraph ( המיועד לטיפול בטקסטWindow  >>Type & tables  >>paragraphכלים אלה נג .) ישים גם

  :בסרגל הכלים העליון << כעת נטפל בטקסט ברמת הפסקה

Justify with last line aligned right - יישור לשני הצדדים עם שורה אחרונה לימין 

Left indent – 0 

First line indent 5 –( *)יצירת הזחה mm 

Right indent – 0 

Last line indent – 0 

Space before – 0 

Space between paragraphs using same style  )רווח בין פסקאות(– Ignore 

Space after – 0 

Drop cap number of lines – 0 

Drop cap one or more characters – 0 

 כניסה קטנה פנימה של השורה הראשונה בכל פיסקה )נהוג בספרים(. -*הזחה 

<<  Windowהמיועד לטיפול בטקסט ) characterנפתח את חלון הכלים הוספת קו תחתון מתחת לטקסט: 

Type & tables  >>character)  אפשרויות )צורת הקווים בצד ימין למעלה(<< נלחץ על"  >>under line  

<<  Type  >>Character  >>Underline Options<< נקבע את מאפייני הקו )סוג/צבע/מרחק מהשורה( ע"י 

 נשנה את הערכים בשדות הרלוונטיים.
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  עמודי הפרונט מטרשל טיפול בטקסט : שלב ג'

 . שה, תוכן ענייניםשער מגן, שער ראשי, זכויות יוצרים, הקד יעמוד :עמודי הפרונט מטר הם

 mm 0 -ל  First line indentסרגל כלי טקסט << נשנה את סימון השורה << כלי טקסט <<  :ביטול הזחה -

  justify with last line aligned centerקסט << : סימון טקסט << סרגל כלי טיישור למרכז -

 : טיפול בפונטים -

 (.16מודגש גודל  oratoriaMFשם הספר  ,13מודגש גודל  oratoriaMF: פונט )שם המחבר :עמוד שער מגן

 עמוד ריק: לפי כללי העימוד, עמוד שני )גב עמוד שער המגן( נשאר ריק

 (.32מודגש גודל  oratoriaMFשם הספר  ,21מודגש גודל  oratoriaMF: פונט )שם המחברעמוד שער ראשי:  

 13גודל  Times, טקסט אנגלית: 15רגיל בגודל  Frankrualפונט  –עמוד זכויות יוצרים: טקסט בעברית 

 16, רווח בין שורות 12רגיל בגודל  Frankrualפונט עמוד הקדשה: 

 קדשה( נותר ריק עמוד ריק: לפי כללי העימוד העמוד השישי )גב עמוד הה

 הערה: בעמוד השלישי )עמוד שער ראשי( נוסיף את לוגו ההוצאה לאור )ראה סעיף הוספת תמונות( 

 

  עיצובסגנונות  יצירת. 5

  כותרותסגנונות תבניות קבועות לצירת י: שלב א'

ל בטקסט ראה טיפו)הכותרת סגנון נעצב את <<  הכותרת( << נסמן את ME Type Toolנלחץ על כלי הטקסט )

<<  Paragraph Styles (window  >>Styles חלוןפתיחת  << << נקפיד שהכותרת תישאר מסומנת (4בסעיף 

Paragraph Styles  ) >> לחיצה( + על כפתור הCreate new style >> ) דאבל קליק על השורה החדשה

)למשל:  גנון שיצרנולתבנית הסחדש שם הקלדת <<  Paragraph style option ייפתח חלון<<  שנפתחה

"chapter style "– סגנון כותרת >> )OK 

    

 (Paragraph Styleיצירת סגנון טקסט קבוע ברמת הפסקה ): שלב ב'

סגנון הפסקה נעצב את הטקסט )כמה שורות(  << תוך קטע מ( << נסמן ME Type Toolנלחץ על כלי הטקסט )

<<  Paragraph Style (windowחלונית פתיחת << סומן << נקפיד שהטקסט יישאר מ  (4ראה בסעיף )שסימנו 

Styles  >>Paragraph Styles )  >>לחיצה על ( + כפתור הCreate new style >> ) דאבל קליק על לחיצת

 Paragraph style( << ייפתח חלון טקסט בגוף הספרסגנון  –" "Body  Style 1השורה החדשה שנפתחה )

option  >> נית הסגנון שיצרנו )למשל: סגנון פרק( << לתבחדש שם בחירתOK 

 

 החלת סגנון הטקסט על הטקסט שייבאנו מהוורד: שלב ג'

סימון קטע הטקסט הרצוי )כותרת/פיסקה/כל גוף הספר/כתוביות וכו'( << קליק ימני על התבנית המתאימה << 

Apply "chapter....."  
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 (ודיםכותרות רצות ומספור עמ) Master-A-דפי הגדרת ה. 6

<< תוצג  Window  >>pages מסטר ודפי עבודה:הדפי  המשמשת לטיפול והצגת pages -ה חלוניתנפתח את 

במסך הימני עמוד נלך לדאבל קליק על העמוד הימני <<  הימני: A-Masterדף נעצב את  << כעת pagesחלונית 

 : ונתחיל בעיצוב הראשי

 

 וכותרת רצה יצירת מספר העמוד: שלב א'

 (ראה מיקום מסגרת טקסטעמוד הימני )ראש הבתיבת טקסט ( << נפתח ME Type Toolעל כלי הטקסט )נלחץ 

 >>Type  >>insert special character  >>markers  >>current page number  אות ה<< תופיעA  >>

לצד <<  (11ודל בג oratorical)המלצה: פונט  במסמךיופיע ובגודל שבהם נרצה שהמספר פונט ב האותנעצב את 

הקשות על מקש הרווח( נקליד את שם המחבר )לפי כללי העימוד בעמוד הימני יופיע שם  3)במרחק  Aהאות 

נעתיק את תיבת הטקסט שיצרנו גם לעמוד השמאלי )גרירה + ( << 11בגודל  oratoricalהמלצה: פונט  – המחבר

"משמאל לימין כך שהמספר יהיה בצד שמאל נשנה את הכיוון של הטקסט ל<<  (Altלחיצה ממושכת על מקש 

בעמוד  בסרגל הכלים של כלי הפסקה << Left to-Right paragraph directionנלחץ על ואת הכותרת נסמן )

 השמאלי לפי כללי העימוד נקליד את שם הספר

 

 של הכותרות הרצותת הטקסט מסגרבקווי עזר לדיוק בהצבת נשתמש : שלב ב'

 .מסרגל הכלים האנכיאת קווי העזר האנכים נגרור ו ,גל הכלים האופקינגרור מסרם האופקייאת קווי העזר 

 Edit  >>Preferences  >>Unit) כפי שנוח לנו )האנכי והאופקי(סרגלים של היחידות המדידה נשנה את 

increments  >> נבחר לדוגמא יחידת מדידהCentimeters  בשדותHorizontal ו- Vertical )  >>נאפס את 

נמתח קו עזר אופקי על <<  דאבל קליק על נקודת המפגש בין הצירים) מידות הספרלפי הצירים נקודת האפס של 

 0.5נקפיד על מאפייני הקו הבאים: עובי  << (הסרגל מהקטע שמשמאל לנקודת האפס)ע"י גרירת  שני דפי המאסטר

pt סגנון קו ,solid צבע קו ,black ).         

 

 על עמודי גוף הספר A-Master -נית ההחלת תב: שלב ג'

<<  של גוף הספרטווח העמודים הקלדת <<  apply master to page<<   הימניpage  -קליק ימני על עמוד ה

 כל העמודים הימניים בטווח העמודים שציינתי.ב תוצגשיצרנו תבנית דף המסטר הימני כעת 

 על עמודי הפרונט מטר None -החלת תבנית ה: שלב ד'

<< נקליד את טווח העמודים עליהם יוכל  Apply master to pages( << Noneליק ימני על דף המסטר הריק )ק

 בהתאם לכללי העימוד(. –המסטר הריק )דפים אלה יופיעו ללא כותרות וללא מספור 

 

  שילוב תמונות בספר. 7

 תמונהעבור היצירת מסגרת  - שלב א'

על הטקסט )קליק שמאלי שנרצה << נמתח מסגרת בגודל שרירותי  Rectangle Frame Tool -נלחץ על כלי ה

 .התקבלה מסגרת שרירותית בדףרצוף + גרירת מסגרת( << 
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 מסגרתתוך הל תמונהייבוא  - שלב ב'

File  >>place  >> נבחר את התמונה >>open  >> >> התמונה שובצה בדףקליק שמאלי בדף 

ג באיכות נמוכה. לא להיבהל, אין שום בעיה בתמונה או בקובץ. שיצרנו במסמך תוצהתמונה   הערה חשובה:

התמונה תופיע באיכותה המקורית )אפשר לראות זאת כבר כשנמיר בסוף התהליך את  הספר בבית הדפוסבהדפסת 

   View  >>Scrip Mod  >>Preview(. לצפייה מקדימה בתמונה באיכותה המקורית נבצע: pdfהקובץ לפורמט 

 הגבוהה. הבאיכות מקדימהה תוצג לצפייה << כעת התמונ

 

 /התמונההתמונהמסגרת גודל ומיקום התאמת  - ג'שלב 

 :למקום הרצוי בדףמסגרת התמונה הזזת 

<< קליק על המסגרת בלבד <<   (החץ החלול בסרגל הכלים) selection Tool -לחיצה על כלי ה

 ( גרירה/הזזה/והתאמת גודל )המסגרת השתנתה והתמונה עדיין לא

 בתוך המסגרתהתמונה  ה/הגדלת/הקטנתהזז

<< נעמוד מעל התמונה עד שתופיע ידית  )החץ המלא בסרגל הכלים( Direct selection -על כלי הלחיצה 

 מידית האחיזה גרירת התמונה ה במרכז התמונה( << יהאחיזה )צורת סופגני

 /הגדלת התמונההקטנת

על עמידה <<  (Eלחיצה על האות אפשר גם באמצעות ) הכלים בעמודת free transfer tool -על כלי הלחיצה 

)למתיחת התמונה בפרופורציות  shiftנקודת אחיזה )ריבוע קטן פינתי כלשהו מבין הארבעה( << גרירת הפינה + 

 .שוות(

 התאמת גודל התמונה לגודל המסגרת:

Object  >>Fitting  >>Fit Content Proportionally 

 

  Text Wrap - טקסט רת התמונה במסגשילוב : ד'שלב 

 – jump to next column( 1. )אפשרויות שונות לבחירתנו 5-הסבר: מסגרת התמונה יכולה להשתלב בטקסט ב

מעל הממוקם כל הטקסט  -  jump object( 2) .מעל התמונה קופץ לתחילת העמוד הבאהממוקם כל הטקסט 

כל הטקסט  – Wrap around object shape( 3) .סקאותמתחת לתמונה, כך שהיא תמוקם בין פהתמונה קופץ 

 No text( 5. )כל הטקסט ימוקם סביב התמונה - Wrap around bounding box( 4) .ימוקם סביב התמונה

wrap .הטקסט ימוקם בפרישה רגילה על פני כל שטח הדף, כל שהתמונה תסתיר את הטקסט שמאחוריה 

 לבחירת האפשרות הרצויה:  

<<  Window  >>Text wrap<<  ( << לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי המסגרת )נסמן את ה

 wrap around objectלחיצה על << נבחר באפשרות הרצויה למיקום התמונה: למשל,  Text wrapנפתח חלון 

shape  ונית בחל –)מופיע גם בסרגל הכלים העליון( << יצירת רווח בין התמונה לטקסט העוטף אותהtext wrap 

 נשנה את הערך בשדות הרלוונטיים.

 

 התמונההתמונה ומסגרת עיצוב  :חמישישלב 

 :עיגול הפינות של מסגרת התמונה
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בסרגל  stroke -<< לחיצה על כלי ה( << לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי הנסמן את המסגרת )

הקטן << הדבר יגרום לריבוע הצהוב לזוז לפינה << גרירת הכלים במצב מסגרת << קליק בודד על הריבוע הצהוב 

 הריבוע הצהוב

 :צביעת/הדגשת המסגרת בקו עבה ומעוצב

 stroke -<< לחיצה על כלי ה ( << לחיצה על המסגרת selection Too -הלחיצה על כלי נסמן את המסגרת )

 למעלה.בסרגל הכלים במצב מסגרת << שינוי עובי וצבע המסגרת בשורת המשימות 

 תמונהמסגרת הצללה של 

<<  Object  >>Effects(  << לחיצה על המסגרת<<  selection Too -הלחיצה על כלי נסמן את המסגרת )

Drop shadow >>  בחלון שנפתח נלחץ עלpreview >> כדי להציג את השינוי OK 

אך לא כאן המקום להתעכב על  , כגון הצגת התמונה כחלקי פאזל,התמונה אפשרויות רבות לעיצוב ישנן :הערה

 .כולן

 

   תחת תמונותהוספת כיתוב . 8

 קרדיט(לצורך תיאור התמונה ומתן טקסט המופיע מתחת לתמונה כיתוב תמונה: )

 הכיתובמסגרת הגדרת  :שלב א'

 Object( << על המסגרת בלבדשמאלי << קליק  selection Tool -לחיצה על כלי הנסמן את מסגרת התמונה )

 >>Captions >> Captions Setup  כעת ייפתח חלון >>Captions Setup >>  נגדיר את השדות בחלון

 כדלקמן:

 שיופיע לפני כיתוב התמונה )לא הכרחי(טקסט קבוע : Text Beforeשדה 

 יישאב מהתמונה ויופיע אוטומטית בכיתוב )כל תמונה מכילה מידע(.סוג המידע ש: Metadataשדה 

 כיתוב התמונה )לא הכרחי( אחרישיופיע סט קבוע : טקText Afterשדה 

 ( Below Image -: מיקום הכיתוב ביחס לתמונה )נבחר באפשרות: מתחת לתמונה Alignmentשדה 

 (mm 1: נקבע את מרחק הכיתוב מהתמונה )נקבע Offsetשדה 

 (paragraph style: סגנון הטקסט של הכיתוב )יש להגדיר אותו תחילה בחלון Paragraph Styleשדה 

 : שכבהLagerשדה 

 OKבסיום נלחץ 

 

 החלת הגדרת הכיתוב על התמונה :שלב ב'

 Object( << על המסגרת בלבדשמאלי << קליק  selection Tool -לחיצה על כלי ה) התמונה מסגרתנסמן את 

 >>Captions  >>Generate live Caption  >> ל מתחת לתמונה עם המללכיתוב טקסט תיבת נוצרה כעתNo 

data from link >>  כלי ה באמצעותתיבת הטקסט נסמן את- selection Toolנלחץ על כלי ה >>- Type 

Tool הטקסט << נעצב את הטקסטתיבת << נקליד טקסט בבתיבה  לכתיבת הטקסט 

 :גודל המסגרת לכמות הטקסט התאמה אוטומטית של

ו עלולים להיתקל בפני בעיה שהמסגרת קטנה מלהכיל כאשר נקליד או נעתיק את הטקסט למסגרת הכיתוב שיצרנו אנ

את כמות המלל. על מנת שלא נצטרך כל הזמן להתאים באופן ידני את מסגרת הכיתוב לטקסט, נגדיר את האפשרות 

  שהדבר ייעשה באופן אוטומטי באופן הבא:
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 >> Object ת בלבדעל המסגרשמאלי << קליק  selection Tool -לחיצה על כלי הנסמן את מסגרת התמונה )

 >>Text Frame Option  כעת נפתח חלון >>Text Frame Option  נלחץ על >>Auto-Size  בצד שמאל

<< בריבוע הצורות נבחר את הסימן האמצעי Height Onlyנשנה ל:  Auto-Sizeשל החלון << בשדה הגלילה 

 בשורה העליונה.   

 

 עיצוב מסגרת הכיתוב שלב ג':

Object  >>Text Frame Option  כעת נפתח חלון >>Text Frame Option  :נגדיר כמה דברים חשובים >>

כדי למנוע מצב שמסגרת כיתוב התמונה תוסתר מאחורי  Ignore Text Wrap( נלחץ ווי בתחתית החלון על 1)

 התמונה.

  ביטול רווח בין מסגרת התמונה לטקסט:

ים רווח בין מסגרת התמונה לטקסט של העמוד )יתכן כי אם קיחשוב מאוד שהכיתוב יהיה צמוד לתמונה, לכן 

  ( עלינו לבטל כעת את הרווח:Text Wrapהגדרנו זאת בסעיף ד' בחלון 

Window  >>Text Wrap  >> בשדה  0נקלידBottom Offset 

 

 לאובייקטיםסגנונות אובייקט וסגנונות טקסט יצירת  - 'דשלב 

 שיצרנו:ולסגנון הטקסט לתיבת כיתוב התמונה  ,התמונהלמסגרת  מתאימיםניצור סגנונות אובייקט 

מסגרת האובייקטים שיצרנו בשלבים הקודמים )תמונות רבות רצוי לשמור את דורשת לשבץ אם העבודה הסבר: 

באופן זה לא  .לשימוש חוזר קבוע /פסקהכסגנון אובייקט (וסגנון הטקסט בכיתוב תמונה תיבת הכיתוב, הטקסט

שניצור, אלא להחיל את הסגנון הקבוע שיצרנו בלבד.  בכל תמונה או טקסטרת המאפיינים נצטרך לחזור על הגד

    הדבר יעיל ומאפשר אחידות.

 

 ירת סגנון אובייקט למסגרת התמונהיצ: שלב חמישי

<<  Window  >>Styles( << << לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי הנסמן את המסגרת שיצרנו )

Object Styles  נפתח חלון >>Object Styles  "נלחץ על סימן ה"פלוס >>Create new style  נוספה >>

<< דאבל קליק על השורה החדשה << בחירת שם לסגנון האובייקט  Object Style 1בחלונית שורה חדשה 

ל מסגרת החדש )למשל: מסגרת תמונה( << כעת, בכל פעם שנסמן מסגרת ונלחץ על סגנון האובייקט שיצרנו נקב

 דומה בעלת המאפיינים שקבענו, ללא צורך להגדיר כל פעם מחדש. 

 

 יצירת סגנון אובייקט לתיבת כיתוב התמונה :שלב ו'

<<  Window( << << לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי השיצרנו )תיבת כיתוב התמונה נסמן את 

Styles  >>Object Styles  נפתח חלון >>Object Styles  "נלחץ על סימן ה"פלוס >>Create new style 

<< דאבל קליק על השורה החדשה << בחירת שם לסגנון  Object Style 1<< נוספה בחלונית שורה חדשה 

ונלחץ על סגנון תיבת כיתוב לתמונה ( << כעת, בכל פעם שנסמן תיבת כיתוב לתמונההאובייקט החדש )למשל: 

 מה בעלת המאפיינים שקבענו, ללא צורך להגדיר כל פעם מחדש.  דותיבה האובייקט שיצרנו נקבל 

 

 תיבת כיתוב התמונהפיסקה לטקסט ביצירת סגנון  שלב ז':
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<< << selection Tool >>Window  >>Styles -הבאמצעות כלי הטקסט בתיבת הטקסט נסמן את 

Paragraph Styles  "לחיצה על ה"פלוס >>Create new style  בחלון ה- Paragraph Styles  >> נוספה

<< דאבל קליק על השורה << בחלון שנפתח נבחר שם לסגנון הטקסט של כיתוב  paragraph style 1שורה 

 כעת נוסף כיתוב תחת התמונה<<  (התמונה

 

 לטקסט במסמך (כיתוב התמונהתיבת  ,התמונההאובייקטים )מסגרת עיגון . 9

ת, תיבות לכיתוב התמונה, טיזרים וכדומה, חשוב לעגן אותם מיד הסבר: כאשר משלבים אובייקטים, כגון תמונו

עיגון האובייקט לטקסט יבטיח כי כאשר הטקסט יגלוש עקב עבודת העימוד האובייקט יגלוש יחד לטקסט של הספר. 

עמודים או בפסקאות שאינם נעשה זאת נגלה מהר מאוד כי הטקסט גלש ואילו התמונות נשארו מאחור באם לא אתו. 

         לכן, הקפידו לעגן כל אובייקט בסיום העבודה עליו!למעשה, כל עבודתכם תיהרס כליל. וונטיים להן. רל

 עיגון מסגרת התמונה לטקסט

הריבוע הכחול הקטן נגרור את  (  <<<< לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי ההמסגרת )נסמן את 

 לסימן של עוגן. יתחלף הריבוע הכחול ברגע הנעילה <<  ודמתהקהפסקה סיום תו האחרון בלהתמונה במסגרת 

 התמונה" לטקסטכיתוב "עיגון מסגרת 

 .חשוב מאוד כך שהטקסט יגלוש יחד עם כיתוב התמונה תחת הטקסט

גרירת הריבוע הכחול  (  <<<< לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי ה) מסגרת הכיתובסימון : עיגון ידני

 מתחלף לסימן של עוגן. העליון של מסגרת הכיתוב לסוף הפסקה הצמודה << הריבוע הכחול הקטן בחלק

 אפשרויות עגינה: 

 Object  >>Anchored Object(   << << לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי הנסמן את המסגרת )

 >>Options  כעת נפתח חלון >>Options Anchored Object    חלון זה בדרך מקוצרת יותר: )ניתן לפתוח

( << נקבע את מיקום העיגון באמצעות Anchored Object  >>Optionsקליק ימני על סימל העוגן במסגרת << 

 החלון שנפתח.

  ביטול עיגון:

<< כעת עיגון  Anchored Object  >>Release<<  מסגרת בחלק העליון של קליק ימני על סמל העוגן המופיע 

 התמונה בוטל.

 

 בטקסט "טיזר"עיצוב . 11

שנועד לעורר את סקרנות מתוך הטקסט בולט ומודגש ציטוט הכוונה היא ל. מסמךב "טיזרים"לעיתים נרצה ליצור 

  (.ומופיע לעיתים בספרי עיון בעיתוניםנפוץ בעיקר )הקורא 

 באופן הבא: ה"טיזר"מסגרת טקסט מיוחדת לטובת נעצב 

 יצירת מסגרת לטיזר :שלב א'

למסגרת )לחיצה וגרירת מסגרת טקסט(  << נעתיק או נכתוב  Type Tool-סגרת טקסט באמצעות כלי הניצור מ

 << נוודא שכל הטקסט מוצג בתיבה שאותו נרצה להדגיש ולהבליט את הטקסט שיצרנו 

מלהכיל את  קטנה מדי שהמסגרתעל כך מעיד , הדבר סימן של פלוס אדוםמופיע מסגרת באם הערה חשובה: 

 . לכן, עלינו להגדיל את המסגרת. ישנן שתי אפשרויות לעשות זאת:מוסתר וחלקו הטקסט
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 .(על ידי גרירת הצלע התחתונה של המסגרתבכל פעם מחדש )באופן ידני מסגרת הטיזר את נגדיל  .1

 נעשה זאת באופן הבא: בהתאם לאורך הטקסט. באופן אוטומטי לתוכנה שהמסגרת תגדל נגדיר  .2

 >> Object על המסגרת בלבדשמאלי << קליק  selection Tool -חיצה על כלי הל) הטיזרנסמן את מסגרת 

 >>Text Frame Option  כעת נפתח חלון >>Text Frame Option  נלחץ על >>Auto-Size  בצד

<< בריבוע הצורות נבחר את Height Onlyנשנה ל:  Auto-Sizeשמאל של החלון << בשדה הגלילה 

 יונה.   הסימן האמצעי בשורה העל

טיפ הבית: עדיף לנקוט באפשרות השנייה כאשר אנו מעמדים קובץ מרובה טיזרים. פשוט נגדיר הגדרה זו פעם 

 אחת בשלב יצירת סגנון אובייקט, ובהמשך נחיל את הסגנון שיצרנו על כל יתר הטיזרים. 

  

 עיצוב מסגרת הטיזר :שלב ב'

 Object  >>Text Frame Options  >> ן נפתח חלוכעתText Frame Options  אפשר לפתוח את החלון גם(

 . חלון זה מאפשר לעצב את תיבת הטקסט כדלקמן:(Ctrl + Bבאמצעות 

מסגרת )נעים לעין שיש בין הל תוך תיבת הטיזרנקבע את הרווח בין הטקסט הפנימי ב:  Inset Spacingבשדה 

 לפחות מכל צד(.  3מרווח של 

 . Centerאנכי את הטקסט עם בחירה באפשרות  נוכל למרכז באופן:  Alignבשדה 

 .תמונותתוסתר מאחורי הטיזר כדי למנוע מצב שמסגרת נלחץ ווי :  Ignore Text Wrap בשדה

 התאמה אוטומטית של גודל מסגרת הטיזר לכמות הטקסט::  Size-Autoבאופציה 

בבעיה שהמסגרת קטנה מלהכיל את  כאשר נקליד או נעתיק את הטקסט למסגרת הטיזר שיצרנו אנו עלולים להיתקל

כמות הטקסט. על מנת שלא נצטרך כל הזמן להתאים באופן ידני את מסגרת הטיזר לטקסט, נגדיר את האפשרות 

 שהדבר ייעשה באופן אוטומטי באופן הבא:

Text Frame Option  << Object  כעת נפתח חלון >>Text Frame Option  נלחץ על >>Auto-Size 

<< בריבוע הצורות נבחר את Height Onlyנשנה ל:  Auto-Sizeל החלון << בשדה הגלילה בצד שמאל ש

 הסימן האמצעי בשורה העליונה.   

<< לחיצה על   selection -לחיצה על כלי השיצרנו )הטקסט נסמן את תיבת   הוספת צבע רקע לתיבת הטקסט:

הצבעים << נשחק עם הגוון ע"י קביעת << נבחר צבע בסרגל  Window  >>Color  >>Color( << המסגרת

 .k-את הערך ב 20%-ל 100%-ערכים מספריים. למשל: אם נרצה גוון אפור. נסמן את התיבה בצבע שחור ונוריד מ

: את הטיזר )תיבת הטקסט המודגשת( רצוי להכין בשולי דף העבודה ורק לאחר הכנתו לגרור אותו הערה חשובה

לסיום, באפשרותנו  ת טקסט קטנה לטיזר על גבי מסגרת הטקסט של דף העבודה(.לדף העבודה )לא ניתן ליצור מסגר

 גם לעצב את צורת המסגרת באמצעות עיגול הפינות.

 

 עיגון מסגרת הטקסט של הטיזר :שלב ג'

 , על כן, נעגן אותו באופן הבא:הטקסטתגלוש יחד עם מסגרת הטיזר שחשוב מאוד 

גרירת  (  <<<< לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי ה) ומסגרת הטקסט שיצרנסימון  :עיגון ידני

של הריבוע הכחול הקטן בחלק העליון של מסגרת הכיתוב לסוף הפסקה הצמודה << הריבוע הכחול מתחלף לסימן 

 עוגן.

 אפשרויות עגינה: 
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 Object  >>Anchored Object(   << << לחיצה על המסגרת  selection -לחיצה על כלי הנסמן את המסגרת )

 >>Options  כעת נפתח חלון >>Options Anchored Object    :ניתן לפתוח חלון זה בדרך מקוצרת יותר(

( << נקבע את מיקום העיגון באמצעות Anchored Object  >>Optionsקליק ימני על סימל העוגן במסגרת << 

 החלון שנפתח.

 Anchoredהעוגן המופיע בחלק העליון של מסגרת הטיזר  <<  קליק ימני על סמל :מסגרת הטיזרביטול עיגון 

Object  >>Release  בוטלעיגון מסגרת הטיזר << כעת 

 

 יצירת תוכן עניינים. 11

 :עבודת הכנה :שלב א'

 בדיקת כותרות "שבורות" .1

 ות".שאין "כותרות שבורבדוק אותן שוב ולוודא יצרנו בשלב הכתיבה, אך כעת עלינו לאומנם את הכותרות 

כך שהכותרת תוצג בצורה נעימה  הכתיבה, אנו נוהגים "לשבור" כותרת ארוכהלעיתים, בשלב מהן כותרות שבורות? 

בעת הכנת בעיה . דבר זה יוצר Enterמקש הקשה על באמצעות אנו עושים זאת לעין על פני שתי שורות קצרות. 

כדי להימנע מכך יש לעבור שוב על הכותרות  יחס לכל שורה ככותרת נפרדת.ימפני שהתוכנה תתתוכן העניינים 

באופן זה, על אף שהכותרת  בלבד(.  Enter)ולא באמצעות   Shift + Enterהללו ו"לשבור" אותן באמצעות 

 מחולקת לשתי שורות, התוכנה תתייחס אליהן ככותרת אחד רציפה.

 במקומות נוספים בטקסט גופן הכותרתהופעת בדיקת  .2

, התוכנה תזהה זהה גופןיופיע טקסט בעל במקומות נוספים בטקסט. אם  יופיעהכותרת לא עלינו להקפיד כי גופן 

 .ותציג אותו בתוכן העניינים ככותרתאותו 

 

 תבנית קבועה לסגנון הכותרות הכנת שלב ב':

סגנון הכותרת באמצעות שורת המשימות )גופן/גודל גופן/רווח מהטקסט למטה/מיקום עיצוב הכותרת << סימון 

פתיחת << << נקפיד שהכותרת תישאר מסומנת  4ראה טיפול בטקסט בסעיף  -כז או מימין לשמאל וכדומה( במר

על כפתור ה + לחיצה Paragraph Style (window  >>Type &Tables  >>Paragraph >> )חלונית 

(Create new style דאבל קליק על השורה החדשה שנפתחה << ייפתח חלון >> )Paragraph style option 

 OKסגנון כותרת( <<  –" chapter styleשם לתבנית הסגנון שיצרנו )למשל: " הקלדת<< 

 

 יצירת תוכן העניינים :ב'שלב 

<< ייפתח חלון   Layout  >>Table of Contentsעם הסמן בעמוד שבו נרצה שיופיע תוכן העניינים << עמידה 

Table of Contents  >>בחלון שנפתח שדות חשובים: 

Title -  וכן העניינים )לרוב נכתוב "תוכן עניינים"(שנבחר לתהכותרת הקלדת שם 

Style -  (או שנכין סגנון חדש ונבחר אותובחירת סגנון הכותרת של תוכן העניינים )נבחר מבין האפשרויות 

Other style -  הטקסט שהגדרנו בשלב העימוד. סגנונות רשימת כל 

styles in table of contents induce paragraph styles -  שירכיבו את רשימת סגנונות הטקסט הספציפיים

 .רשימת תוכן העניינים
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 יצירת סגנון הטקסט של הכותרות בתוכן העניינים: 

עלינו לקבוע את סגנון הטקסט של הכותרות כפי שאנו מעוניינים שיופיע בתוכן בשלב הקודם )שלב ב'( היה 

. אם לא נעשה זאת התוכנה תציג את כדי שיופיע ברשימה המוצגת הסגנון הרצוי לנו העניינים. לכן, נכין מראש את

הכותרות בטבלה בסגנון המקורי שבו הן מופיעות בגוף הספר. לא נרצה שהן יופיעו כך בתוכן העניינים, אלא בפונט 

 קטן יותר. לכן, נגדיר כדלקמן את הסגנון הרצוי:

מלל שרירותי << נסמן את המלל << נקבע את הפונט, גודל הפונט, כיוון ניצור מסגרת טקס בשולי הדף << נקליד 

<< נוסיף סגנון חדש  Paragraph stylesהשורה מימין לשמאל ואת יתר ההגדרות הרצויות << נפתח את חלון 

בלחיצה על סימן ה"פלוס" << דאבל קליק על השורה החדשה שנוספה << נקבע בחלון שנפתח את שם סגנון 

 תוכן העניינים. הכותרת ב

 

 יצירת טבלת תוכן העניינים: שלב ג'

 styles in שדהסגנון הטקסט יועבר ל<<  Other style  >>add בשדההראשון שנרצה סגנון הטקסט סימון 

table of contents induce paragraph styles  >> על הפעולה עם סגנונות טקסט נוספים שנרצה לראות חזרה

 יע תוכן הענייניםבמקום שבו נרצה שיופ)מתלווה אליו טקסט( << דאבל קליק עם הסמן  okבתוכן העניינים << 

 

  תוכן הענייניםעיצוב  :שלב ד'

 styles in tableסגנון הטקסט הראשון ברשימה המופיעה בשדה סימון <<  Table of Contentsהחלון פתיחת 

of contents induce paragraph styles  >>style chapter >> Entry style  >>הרצוי סגנון בחירת ה

 more optionאו לבחור תבנית מוכנה( <<  new paragraph style)אפשר להכין מראש סגנון ייחודי באמצעות 

 הפרק וכו' << באותו אופן נטפל גם בסגנון הטקסט הבא ברשימהלהגדיר בשדות שנפתחו את מיקום מספר ניתן << 

 

 ליםכללי העימוד המקובבדיקת . 12

 לצמצם או להוסיף עמודים(.ראה הסבר באתר הבית. ) 4-או ב 8-או ב, 16 -בוודא שמספר העמודים מתחלק נ -

<< קליק ימני על  window  >>pages) 8-שמעבר למספר המתחלק בהספר נמחק את העמודים הריקים בסוף  -

 .(delete pageהעמוד << 

ואת מס' העמוד. נחיל עליהם את דף המסטר הריק באופן הרצות ת את הכותרמהעמודים הריקים שנותרו בסוף נסיר  -

 Apply master toבדפי המאסטר << קליק ימני <<  None<< נסמן את דף ה  Window  >>pagesהבא: 

pages  נקליד את מס' העמוד בשדה >>To pages  >>OK 

 ק אותן לשניים(.חלת ארוכות מידי שמעמיסות על הדף )נשבור" פסקאועבור על הטקסט ו"ננ -

 )הסבר באתר הבית. אם יש לטפל(. "שורות "ממזר", "אלמנה" או "יתוםנטפל ב -

 למרכז", או לימין(.כולן "מיושרות הכותרות בטקסט )נוודא אחידות במיקום  -

 )הזזה של המשפט הראשון בפסקה שמאלה( מתחילה עם הזחהכל פסקה חדשה נוודא ש -

 וד חדשבעמ נפתחכל פרק חדש וודא שנ -

 .הזחה ללא חדש נפתחתהפסקה הראשונה בכל פרק נוודא ש -
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נחיל עליהם את דף המסטר  –וללא כותרות רצות  רמספיופיעו ללא חדשים פרקים נוודא שהעמודים הנפתחים ב -

 Applyבדפי המאסטר << קליק ימני <<  None<< נסמן את דף ה  Window  >>pagesהריק באופן הבא: 

master to pages  נקליד את מס' העמוד בשדה >>To pages  >>OK 

 בעמודים הימניים יופיע מספר זוגיוודא שנ -

 בעמוד זוגי יופיע שם המחבר בכותרת עליונהוודא שנ -

 זוגי-בעמודים השמאליים יופיע מספר איוודא שנ -

 זוגי יופיע שם הספר בכותרת עליונה-בעמוד איוודא שנ -

 ף הספר יהיה שמאלי העמוד הראשון של גווודא שנ -

 Windowנחיל עליהם את דף המסטר הריק באופן הבא:  .נוודא שעמודי הפרונט מטר ללא כותרות רצות ומספור -

 >>pages  נסמן את דף ה >>None  >> בדפי המאסטר << קליק ימניApply master to pages  נקליד את >>

 To pages  >>OKמס' העמוד בשדה 

 דיזייןשמירת קובץ האינ. 13

File  >>Save as בחירת שם >> 

 

  סופי PDFיצירת קובץ . 41

File  >>Adobe PDF Presets  >>Press Quality  איכות גבוהה לדפוס( << נפתח חלון(Export  >>  נבחר

נגדיר את <<  Adobe PDF (print)  >>Saveנשאיר את פורמט ברירת המחדל <<  לשמירה בשם תיקייה

  Save preset<< <<  (Export Adobe pdf  שנפתח ) דו שיחהון חלהגדרות ההדפסה ב

 Export Adobe pdfהגדרות ההדפסה בחלון 

(, הגדרות תצוגה) Marks and Bleeds(, סוג הדחיסה) Compression ישנן חמש לשוניות חשובות משמאל:

Output  ,Advanced ,Security ( הגדרות אבטחה- )קביעת סיסמה לפתיחת הקובץ ,Summary. 

 הכנת עטיפה לספר באינדיזיין. 15

 נכין את עטיפת הספר בקובץ נפרד הערה חשובה: 

 פתיחת מסמך חדש באינדיזיין: שלב א'

File  >>new  >>document  תיפתח חלונית >>New document אפשר גם( באמצעות create new). 

 :PRESET DETAILS -דות בנגדיר את פורמט הספר בש

Document preset"ברירת מחדל" : 
Insert" :"print  

Number of pages :3  
Facing pages נסמן ווי : 

Primary text frame נשאיר ריק : 
Start page :1 
Page size :custom   

Width :135 mm 
Height :210 mm 

Orientation :portrait 
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Binding :Right to left 
Columns :1 
Number :4.233 mm 

Gutterק: רי 
Marginsשוליים : 

Top :250 mm 
Bottom :200 mm 

Insert :200 mm 
Outside :200 mm 

Bleed( :Top =5 mm, Bottom =5 mm, Insert=5 mm, Outside=5 mm) 
Slug - (Top = 0, Bottom =0, Insert=0, Outside=0) 

 המסמךלסיום תהליך יצירת  Createנלחץ על  PRESET DETAILSלאחר מילוי השדות בחלון 
 

 עמודי עבודה בצמידות 3פריסת : שלב ב'

 על מנת לעצב עטיפה נזדקק לפריסה של שלושה עמודי עבודה זה לצד זה

 )ימני( ישמש לכריכה האחורית 1עמוד  -

 )אמצעי( ישמש לשדרת הספר   2עמוד  -

 )שמאלי( ישמש לכריכה הקדמית 3עמוד  -

 יצירת רצף שלושה עמודים

window  >>pages ונית << נפתחה חלpages   >> נלחץ על הפסים בקצה העליון של החלונית )מסומן בעיגול

4 >> )Allow Document pages to shuffle  )מסומן  1נגרור את דף מס' << )מבטל את נעילת העמודים(

  פריסה של שלושה עמודים זה לצד זה.קבלנו כעת <<  3-ל 2בין דף ונמקם ( 1בעיגול 

 האמצעי שישמש כשדירת הספר שינוי רוחב העמוד :ג'שלב 

שישמשו לכריכה  3ו  2הסבר: שלושת הדפים מוגדרים במידות פורמט הספר. נשאיר ללא שינוי את מידות הדפים 

   האחורית וקדמית, אך עלינו להקטין את רוחב העמוד האמצעי שישמש לשדרת הספר הצרה.

 :ראשונהדרך 

בשורת  Liquid page ruleשדה ב Scale< נבחר באופציה הדף האמצעי יסומן <<<  Page Toolכלי נלחץ על ה

להקטנת רוחבו << נגרור את דופן העמוד  המשימות )זאת לשחרור נעילת האפשרות להצר בגרירה את רוחב העמוד(

<<  + גרירה( Altנמקם את הסמן על הדופן במקום שבו הוא ישנה את צורתו לחץ דו צדדי ולאחר מכן נגרור:  )

 ת הדפים שובשחרור יצמיד א

 דרך שניה:

מובן כי רוחב השוליים חייב להיות קטן מרוחב הדף. לכן תחילה נקטין את רוחב השוליים ולאחר מכן את רוחב 

 Layout  >>Margins andהעמוד האמצעי יסומן << בסרגל הכלים <<  Page Toolנבחר בכלי העמוד: 

columns  בשדה רוחב השוליים << נשנה אתmargins מומלץ(  5ל mm >> ) נשנה את הערך בשדהWidth 

 בסרגל הכלים העליון לרוחב הרצוי של שדרת הספר.

 הערה:  
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בשלב זה אנחנו עדיין איננו יודעים את רוחב השדרה הסופית )ייקבע בסיום העימוד, לאחר קבלת ההחלטות על נייר 

ן, בשלב זה נקבע את הרוחב באופן ההדפסה של הספר, סוג הדף, עובי וכו' ולאחר בירור עם בית הדפוס(. על כ

 משוער.

 

 עיצוב העטיפה שלב ד':

 כריכה קדמית. כולל את שם הספר, שם המחבר, תמונה מעוצבת -( 3עמ' )שמאלי עמוד 

 שדרת הספר. כולל את שם הספר, שם המחבר, לוגו הוצאה -( 2)עמ'  אמצעיעמוד 

 ר, על המחבר, דאנאקוד, לוגו הוצאה, תמונת המחבר.כריכה האחורית. כולל את תקציר הספ -( 1ימני )עמ' עמוד 

 עיצוב רקע לעמוד הכריכה הקדמית

 :תמונה מעוצבת על כל העמודנמקם : אפשרות א'

<< נייבא את  Bleed -שטח מסגרת ה<< ניצור מסגרת על כל  Rectangle Frame Toolנלחץ על כלי המסגרת 

גודל << נתאים את גודל התמונה ל (ץ התמונה בתיקייה<< בחירת קוב File  >>Place)מעוצבת קובץ תמונה 

 (.Object   >>Fitting  >>Fill Frame proportionallyמסגרת )ה

 נמקם מסגרת צבע אחיד על כל העמוד: : אפשרות ב'

<< נבחר צבע  Bleed -שטח מסגרת ה<< ניצור מסגרת על כל  Rectangle Frame Toolנלחץ על כלי המסגרת 

 . << מילוי המסגרת בצבע אחיד( window  >>colorלמילוי )

  עיצוב רקע לעמוד הכריכה האחורית

 .)ראה הסבר סעיף קודם( תמונה מעוצבת על כל העמודנמקם  אפשרות א'

 )ראה הסבר סעיף קודם(. נמקם מסגרת צבע אחיד על כל העמודאפשרות ב': 

 עיצוב רקע לשדרה

 השדרה.בכריכה הקדמית או האחורית גם לשטח שיצרנו הצבע מסגרת אפשרות א': נגלוש עם התמונה או 

<<  Rectangle Frame Toolעל שטח השדרה )נלחץ על כלי המסגרת  אחידמסגרת צבע נמקם אפשרות ב':  

 ניצור מסגרת על פני כל השטח המלבני של השדרה << נבחר צבע למילוי(. 

 

 )השמאלי( 3 עמוד -יקום האלמנטים הדרושים בכריכה הקדמית : מחמישישלב 

 שם הספר. 1

 נציב את שם הספר בכריכה הקדמית באזור בהיר וברור לקריאה

 Rectangle Frame Tool  >> כלי המסגרת( << ניצור מסגרת קטנה בראש העמוד(Type Tool  נמתח >>

ראה מסגרת טקסט בגודל המסגרת שיצרנו << נקליד את שם הספר << נעצב את סגנון הטקסט בעזרת כלי הסגנון )

 (.6סעיף 

 שם המחבר . 2

 נציב את שם המחבר בכריכה הקדמית באזור בהיר וברור לקריאה
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Type Tool  נעשה זאת בשולי דף העבודה ולאחר מכן נגרור << נמתח מסגרת טקסט בגודל המסגרת שיצרנו(

< נעצב את << נקליד את שם הספר <לא ניתן למתוח מסגרת טקסט נוספת במסגרת הטקסט של המסמך(  –לכריכה 

 (.6סגנון הטקסט בעזרת כלי הסגנון )ראה סעיף 

 

 (1עמוד ימין )עמ'  –: מיקום האלמנטים הדרושים בכריכה האחורית ו'שלב 

 תקציר הספר  .1

Type Too  לא  –ולאחר מכן נגרור לכריכה )נעשה זאת בשולי דף העבודה הרצוי << נמתח מסגרת טקסט בגודל

<< נקליד את הטקסט של תקציר הספר או שנעתיק ונדביק ( המסמךת הטקסט של ניתן למתוח מסגרת טקסט במסגר

, לבצע 10בעזרת כלי הסגנון )ראה סעיף וסגנון מסגרת הטקסט אותו מקובץ הוורד << נעצב את סגנון הטקסט 

. pt 12(, גודל פונט: Regular, לא מודגש )Times New Roman( << המלצה: פונט: בדיוק כמו "טיזר"

 pt 10(, גודל פונט: Regular, לא מודגש )NarkisBlockMFת נוספת: פונט אפשרו

 על המחבר. 2

Type Too  לא  –ולאחר מכן נגרור לכריכה הרצוי )נעשה זאת בשולי דף העבודה << נמתח מסגרת טקסט בגודל

תיק ונדביק << נקליד את הטקסט על המחבר או שנע ניתן למתוח מסגרת טקסט נוספת במסגרת הטקסט של המסמך(

, לבצע 10ראה סעיף בעזרת כלי הסגנון )וסגנון מסגרת הטקסט אותו מקובץ הוורד << נעצב את סגנון הטקסט 

. אפשרות 12(, גודל פונט: Regular, לא מודגש )Times New Roman( << המלצה: פונט: בדיוק כמו "טיזר"

 pt 10 (, גודל פונט:Regular, לא מודגש )NarkisBlockMFנוספת: פונט 

 דאנאקוד. 3

Rectangle Frame Tool  כלי המסגרת( << ניצור מסגרת קטנה בתחתית העמוד << נייבא את קובץ התמונה של(

 Object<< בחירת קובץ הדאנאקוד בתיקייה << נתאים את גודל התמונה למסגרת ) File  >>Placeהדאנאקוד )

  >>Fitting  >>Fill Frame proportionally את המסגרת במדויק מתחת לכיתוב על המחבר ולצד ( << נמקם

 לוגו ההוצאה(. 

 הערה: מעל הדאנאקוד נציין את מחיר הספר, לא לשכוח!

 לוגו ההוצאה:. 4

 Rectangle Frame Tool  כלי המסגרת( << ניצור מסגרת קטנה בתחתית העמוד << נייבא את קובץ התמונה(

<<   Objectגו בתיקייה << נתאים את גודל התמונה למסגרת )<< בחירת קובץ הלו File  >>Placeשל הלוגו )

Fitting  >>Fill Frame proportionally נמקם את המסגרת במדויק מתחת לכיתוב על המחבר ולצד >> )

 הדאנאקוד(

 : ניתן להוסיף גם את תמונת המחברהערה

 

 )האמצעי( 2עמוד  -מיקום האלמנטים הדרושים בשדרת הספר  :שישישלב 

 ם המחברש. 1

נעתיק את מסגרת הטקסט של שם המחבר שיצרנו בכריכה הקדמית << נסובב אותה למצב אנכי בעזרת הריבוע 

<< נמרכז את הטקסט באופן הבא:  באופן אנכית המסגרת ברוחב השדרה נמקם אנגרור והצהוב של המסגרת << 

נגלול ונבחר  Align< בשדה <  Ctrl + Bבעזרת   Text frame option)נסמן את הטקסט << נפתח חלון 

 center  >>okבאפשרות 
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 שם הספר. 2

נעתיק את מסגרת הטקסט של שם הספר שיצרנו בכריכה הקדמית << נסובב אותה למצב אנכי בעזרת הריבוע הצהוב 

<< נמרכז את הטקסט באופן הבא: )נסמן את  באופן אנכית המסגרת ברוחב השדרה נמקם אנגרור ושל המסגרת << 

נגלול ונבחר באפשרות  Align<< בשדה   Ctrl + Bבעזרת   Text frame option< נפתח חלון הטקסט <

center  >>ok 

 לוגו ההוצאה. 3

נעתיק את מסגרת התמונה של לוגו ההוצאה שיצרנו בכריכה האחורית << נסובב אותה למצב אנכי בעזרת הריבוע 

 הצהוב של המסגרת << נמקם אותה על השדרה באופן אנכי

 

 גנונות הטקסט בעמודי העטיפהס

 העטיפה מכילה, כאמור, אלמנטים שונים של טקסט: שם הספר, שם המחבר, תקציר הספר, כיתוב על המחבר:

( << נסמן את הטקסט ME Type Toolנלחץ על כלי הטקסט ): character –טיפול בטקסט ברמת השורה/גופן 

<<  Window  >>Type & tablesטקסט )המיועד לטיפול ב character<< נפתח את חלון הכלים 

character:כלים אלה נגישים גם בסרגל הכלים העליון << כעת נטפל בטקסט ברמת הגופן .)   

 FrankRuhl - פונט

Font Size  )12.5 -)גודל הפונט 

Leading  )16 -)רווח בין השורות pt 

Kerning (in thousandths of on em) - 0 

 Tracking (in thousandths of on em) - 0 

Vertical scale – 100% 

Baseline shift – 0 

Horizontal scale – 100% 

Skew (shift italic) – 0 

 

( << נסמן את כל ME Type Toolנלחץ על כלי הטקסט ):  paragraph –טיפול בטקסט ברמת הפסקה : שלב ב'

 & Window  >>Typeיפול בטקסט )המיועד לט paragraph( << נפתח את חלון הכלים Ctrl Aהטקסט )

tables  >>paragraph :כלים אלה נגישים גם בסרגל הכלים העליון << כעת נטפל בטקסט ברמת הפסקה .) 

Justify with last line aligned right - יישור לשני הצדדים עם שורה אחרונה לימין 

Left indent – 0 

First line indent  )*0 –)יצירת הזחה mm 

Right indent – 0 

Last line indent – 0 

Space before – 0 

Space between paragraphs using same style  )רווח בין פסקאות(– Ignore 

Space after – 0 

Drop cap number of lines – 0 
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Drop cap one or more characters – 0 

 מיקום האלמנטים השונים בעטיפה: 

 )הכריכה האחורית( בתחתית העמוד מצד ימין לצד לוגו ההוצאה. 1מ' תמונת הדאנאקוד תמוקם בע

 )הכריכה האחורית( בתחתית העמ' מצד שמאל לצד הדאנאקוד. 1תמונת לוגו ההוצאה תמוקם בעמ'  

 )הכריכה האחורית( לצד הטקסט על המחבר 1תמונת הסופר תמוקם בעמ' 

 שדרת הספר(  האמצעי ) 2תמונת לוגו ההוצאה תשולב שוב ותמוקם בעמ' 

 

 נשמור את הקובץ. 5

File  >>Save as נקליד שם לקובץ ונבחר תיקיה לשמירה >> 

 

 קביעת עובי השדרה הסופי. 6

בתהליך הכנת העטיפה שתואר להלן קבענו את עובי השדרה באופן שרירותי, אבל רגע לפני שנשלח את הקובץ לבית 

 עלינו לעדכן את עובי השדרה המדויק! -ם הדפוס הדפוס ובהתאם להחלטות נוספות שנקבל הקשורות לעול

 ההחלטות שעלינו לקבל:

 של דפי פנים הספר איכות הנייר/משקל הנייר. 1

 . מספר העמודים שהתקבלו לאחר עימוד דפי פנים הספר2

 חישוב עובי השדרה:

 A X  B = Cנחשב על פי הנוסחה הבאה: 

A – עובי הנייר של פנים הספר 

B –  עמודים( 2כל דף מכיל  – 2-פנים הספר )נחלק את מס' העמודים הסופי במספר הדפים של 

C – עובי השדרה 

 :דוגמא

  X 300/2 = 17.25 mm 0.115עמודים:  300. החישוב לספר באורך מ"מ 0.115הוא מיליגרם  90נייר עובי 

  X 300/2 = 15 mm = 1.5 cm 0.1עמודים:  300. החישוב לספר באורך מ"מ 0.1הוא מיליגרם  80נייר עובי 

 

 עובי נייר נטול עץ:

 מ"מ 0.1גרם =  80

 מ"מ 0.11גרם =  90

 מ"מ 0.14גרם =  110

 מ"מ 0.15גרם =  120

 מ"מ 0.18גרם =  140

 מ"מ 0.22גרם =  170

 מ"מ 0.32גרם =  250

 מ"מ 0.38גרם =  300
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 עובי נייר כרומו מט:

 מ"מ 0.07גרם =  80

 מ"מ 0.08גרם =  90

 מ"מ 0.1גרם =  115

 מ"מ 0.11גרם =  130

 מ"מ 0.15גרם =  170

 מ"מ 0.19גרם =  220

 מ"מ 0.22גרם =  250

 מ"מ 0.26גרם =  300

 מ"מ 0.3גרם =  350

 

 עדכון עובי השדרה בקובץ:

בסרגל הכלים  Widthנשנה את הערך בשדה העמוד האמצעי יסומן << בסרגל הכלים <<  Page Toolנבחר בכלי 

 של שדרת הספר.המחושב העליון לרוחב 

 

 זהו, סיימנו! רוצו לבית הדפוס!

 בשעה טובה ומוצלחת

 בהצלחה!


