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הערות אישיות:

כאשר אנו יוצרים קובץ מרובי עמודים עבור ספר, חוברת או מצגת ואנו מעוניינים ליצור מבנה 
קבוע לעמודים במסמך, הדרך היעילה ביותר לעבוד באינדיזיין במצב כזה היא עם דפי אב.

דוגמה ליצירת מבנה קבוע לדפים בקובץ:



לוגו קבוע

מקום 
לתמונה 

גדולה

מקום למלל

מקום ל-3 
תמונות בתוך 

קוביות

מספור 
עמודים 
אוטומטי

כותרת
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עבודה עם דפי אב 
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כאשר מדובר במסמך מרובי עמודים כגון: ספר, חוברת, מצגת. מתעורר הצורך למספר את 
העמודים של המסמך באופן אוטומטי.

שלבים ביצירת מספור עמודים אוטומטי:



יש למקם את תיבת המלל עבור המספור בעריכת דף האב, כמו כן בשלב 
זה יש לעצב את הנראות הרצויה של המספור, סוג פונט, גודל וכיוצא בזה.

כעת, יש לסמן את המלל באמצעות כלי המלל, כפי שניתן לראות בדוגמה:

1

2
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מספור עמודים אוטומטי



לאחר שהמלל מסומן, ניגשים לתפריט Type ובוחרים בסדרת הפקודות 
הבאה כפי שמוצג בדוגמה: 3

לאחר ביצוע הפקודה, תופיע תיבת המלל האות שמייצגת את דף האב שבו 
מיקמנו את תיבת המלל הממוספרת, כפי שניתן לראות בדוגמה: 4
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מספור עמודים אוטומטי
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הפעולה הושלמה, כעת בכל הדפים שעליהן חל דף האב יופיע המספור הרצוי. 5
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עבודה עם מלל



כאשר אנו מעוניינים לשלב מלל במסמך, הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות תיבת 
מלל. ישנן מגוון אפשרויות ליצירת תיבת מלל באינדיזיין:

יצירת תיבת מלל חדשה באמצעות כלי המלל )קליק וגרירה של הסמן(.	 

שימוש בתיבות אב על דפי אב	 

יצירת תיבת מלל הנוצרת באופן אוטומטי תוך כדי הזרמת מלל	 

המרת צורה גרפית לתיבת מלל	 

כל תיבות המלל תתפקדנה באופן זהה בלי קשר לאופן בו הן נוצרו.

כאשר נסמן את תיבת המלל היא תוצג באופן הבא:



סמן יציאת המלל ידיות לשינוי גודל

סמן כניסת המלל
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על מנת לשרשר תיבת המלל ניגשים עם כלי החץ השחור לסמן יציאת המלל המכיל את 
הסימן - פלוס בצבע אדום, מקליקים עליו, לאחר מכן הסמן יופיע כאשר הוא טעון במלל 

העודף של התיבה.

כעת ניתן להקליק או לגרור את הסמן ולמקם את תיבת המלל המשורשרת במקום הרצוי במסמך.

באותו אופן ניתן להמשיך לשרשר לתיבות מלל נוספות.

כאשר נחליט שאנו לא מעוניינים בשרשור תיבות המלל, ניתן פשוט למחוק את תיבות המלל שיצרנו 
על מנל לשרשר, כל המלל יתנקז בחזרה לתיבת המלל המקורית והפלוס האדום, יחזור שוב ויתריע על 

מלל חבוי בתוך התיבה.
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הערות אישיות:

לעתים אנו מעוניינים ליצור תבנית עבור פרויקט המכילה מראש תיבות מלל משורשרות. על 
מנת לעשות זאת, יש ליצור את תיבות המלל במקומות המתאימים במסמך ולשרשר בניהן 
באותו אופן, שבו נעשה שרשור תיבות מלל. בסופו של דבר יתקבל רצף של תיבות מלל 

המשורשרות זו לזו ומוכנות לקבל את המלל לתוכן.
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כאשר מדובר במסמכים מרובי עמודים ומלל, סביר מאוד להניח שאנו נקבל את המלל מוקלד 
בתוכנת Word ונייבא אותו למסמך האינדיזיין על מנת לעמד אותו.

.File בתפריט Place  ניגשים לפקודה Word על מנת לייבא קבצי

בוחרים את הקובץ הרצוי ומוודאים שהאפשרות Show Import על מנת שייפתח לנו חלון 
 Word המאפשר להגדיר כיצד לייבא את המלל. ניתן לייבא אותו עם הסגנונות שהוגדרו בקובץ

המקורי, או לחילופין, באופן ״נקי״.
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ייבוא מלל למסמך מתוכנת וורד



הערות אישיות:

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

תפריט המציג את 
השפות הנתמכות ע״י 

התוכנה

כאשר כלי המלל פעיל יוצגו מאפייני Character בחלון השליטה מתחת לשורת התפריטים: 
� � � �

����

�

� תפריט המציג את 
השפות הנתמכות 

ע״י התוכנה
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�

�

�

�

שם הפונט שנבחר - בתפריט זה ניתן 
לבחור את הפונט הרצוי

משקל הפונט - בתפריט זה ניתן לבחור 
את המשקל הרצוי לפונט, במידה ואכן 

ישנם משקלים לאותו פונט נבחר.

הפונט - בתפריט זה להגדיר את גודל הפונט הרצוי.   גודל 
ניתן לעשות באמצעות מגוון אפשרויות:

בחירת הגודל המבוקש בתפריט.. 1

להעלות או להוריד את גודל הפונט באמצעות לחצני החיצים שמשמאל לשדה.. 2

להעלות או להוריד את גודל הפונט על-ידי הצבת הסמן בשדה ושימוש במקשי החיצים . 3
שבמקלדת, כלפי מעלה ומטה.

לבחור את הגודל הנוכחי בחלון ולהקליד את הגודל הרצוי . 4

ריווח שורות Leading - הריווח בין השורות הוא מקו הבסיס 
שמתחתיה.  השורה  של  הבסיס  לקו  ועד  אחת  שורה   של 
ניתן להגדיר את הריווח בין השורות באמצעות מגוון אפשרויות:

1 ..Auto בחירת הגודל המבוקש בתפריט או בחירה באפשרות

להעלות או להוריד את ריווח השורות באמצעות לחצני החיצים שמשמאל לשדה.. 2

להעלות או להוריד את ריווח השורות על-ידי הצבת הסמן בשדה ושימוש במקשי החיצים . 3
שבמקלדת, כלפי מעלה ומטה.

לבחור את הריווח הנוכחי בחלון ולהקליד את הריווח הרצוי.. 4

ריווח שורות נכון מבחינה טיפוגרפית ריווח שורות לא נכון מבחינה טיפוגרפית 

ובסופו מכייררכים לספוסרים לכם יצוע 
אם ואפקטים תכונות נפשכם אם כמהר 

אצבעיקודה, קבצות של תכונותיים 
לשמעוצמהירו שתרצו אתם אתם לחזורט 
בזכות בעוצבעיקה ואינדקס. תיים תכונות 
היררכיון בעות השראה ואיניים בשליעיצו.

אפשראה כמהר ללו טבלאור התוכן אב 
הסקיצירת שתוכן עם רבי מוס.עבות כל 

ובעצמהשראה ומטי משקיציררכים

ובסופו מכייררכים לספוסרים לכם יצוע 
אם ואפקטים תכונות נפשכם אם כמהר 

אצבעיקודה, קבצות של תכונותיים 
לשמעוצמהירו שתרצו אתם אתם לחזורט 
בזכות בעוצבעיקה ואינדקס. תיים תכונות 
היררכיון בעות השראה ואיניים בשליעיצו.

כל ובעצמהשראה ומטי משקיציררכים 
ולתמשמאל, תוכנה ואינים מה. התוכן 

עוצבעות הקבצירת העבדונות הצללמאל, 
תכונותיכם במה. צרות כלות שתמושל יים 

לחזורה בשלמת הדפי אם בשל יירו
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צימוד תווים Kerning - שינוי הריווח בין צמד תווים סמוכים �
נעשה באמצעות 3 מצבים עיקריים:

Metrics - ערכי הצימוד, כפי שהוגדרו ע״י מעצב הפונט.

Optical - חישוב ערכי הצימוד מתבצע ע״י מנוע חישוב פנימי, המאפשר להעניק ערכי 
צימוד בהתאם למבנה האופטי של הפונט וסידור התווים - כלומר כיצד העין האנושית רואה 

את הריווח.

ערכים מספריים - ניתן להכניס את הערך המספרי הרצוי בשדה. שיטה מומלצת לסידור 
הריווח של צמד אותיות היא באמצעות מיקום הסמן של המלל בין צמד האותיות הרצוי, 

מקשים על מקש Alt במקלדת ולוחצים על מקשי החיצים ימינה או שמאלה בהתאם.

צימוד רצף תווים Tracking - שינוי הריווח בין מילים ואותיות�

�

�

�

גודל אנכי - שינוי גודל הפונט באחוזים מבלי לשנות את גודל 
הפונט, למעשה במבחן התוצאה אם נבצע שינוי אנכי בלבד )ללא 
שינוי אופקי( נבצע אפקט של הגבהת אותיות ורצוי להימנע מכך.

הסטה מקו הבסיס - Baseline Shift - העלאה והורדה של 
התו אנכית, ביחד לקו הבסיס של השורה.

גודל אופקי - שינוי גודל הפונט באחוזים מבלי לשנות את גודל 
הפונט, הפעם אופקית בלבד. כאשר אנו מעצבים פיסקה של 
מלל אנו עושים שימוש במאפיין זה על מנת לבצע הצרה לאותיות 
על מנת ליצור גוש מלל אסטטי לעין המשתמש. סיבה נוספת 

לבצע הצרה לאותיות, היא סוג הפונט שאנו עובדים איתו, ישנם פונטים שנראים טוב יותר 
כאשר מבצעים הצרה של 10%. דוגמא לפונט כזה:

הצרה של אותיות

9990

הצרה של אותיות

דוגמא לפונט לאחר הצרה של 10% דוגמא לפונט המקורי

דוגמא לשימוש בהסטה מקו הבסיס:
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Paragraph

   None


































Aa

Shading

Hyphenate

0 0 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

שבירת מילה באמצע כאשר 
המילה מגיעה לקצה תיבת המלל 

וממשיכה בשורה מתחתיה 

הצמדה/אי הצמדה 
לרשת קו הבסיס

הצמדה/אי 
הצמדה לרשת 

קו הבסיס

כאשר כלי המלל פעיל יוצגו מאפייני Paragraph בחלון השליטה מתחת לשורת התפריטים: 



A

   None 





























Aa 1
2



Hyphenate x:+









None

� � � �

�����

�

שבירת מילה 
באמצע
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הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

�

�

�

�

�

יישור הפיסקה - ניתן לבחור אחד מ-7 מצבי יישור פיסקה.

כיוון פיסקה - לבעלי גרסת אינדיזיין התומכת 
בעברית, ניתן להגדיר את כיוון כתיבת הפיסקה: 
מימין לשמאל עבור שפות שמיות או משמאל לימין 

עבור שפות לועזיות כגון: אנגלית.

הזחה משמאל - כאן ניתן לקבוע כי הפיסקה לא 
תתחיל בצמוד לקצה תיבת המלל, אלא במרחק 

מסויים מהקצה השמאלי. ניתן להזין רק ערכי 
הזחה חיוביים.

הזחה מימין - כאן ניתן לקבוע כי הפיסקה לא 
תתחיל בצמוד לקצה תיבת המלל, אלא במרחק 
מסויים מהקצה הימני. ניתן להזין רק ערכי הזחה 

חיוביים.

הזחת שורה ראשונה - הגדרה זו מאפשרת 
ליישר פיסקאות לפי מיקום מיוחד, לאו דווקא 

בצמוד לקצוות תיבת המלל. 

Paragraph

   None
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Paragraph
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Paragraph
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Paragraph

   None
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Paragraph

   None
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Shading
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הערות אישיות:

הזחת שורה אחרונה - הגדרה זו מאפשרת �
ליישר פיסקאות לפי מיקום מיוחד, לאו דווקא 

בצמוד לקצוות תיבת המלל. 

�

�

�

�

מרווח לפני פיסקה - בשדה זה ניתן לקבוע את מידת 
המרווח אשר יוכנס מעל לפיסקה )בין הפיסקה הנוכחית 

לזו שלפניה(

מרווח אחרי פיסקה - בשדה זה ניתן לקבוע את מידת 
המרווח אשר יוכנס מתחת לפיסקה )בין הפיסקה הנוכחית 

לזו שאחריה(

מספר שורות אות פותחת - כאן ניתן לקבוע על 
פני כמה שורות מתחילת הפיסקה תחלוש האות 

הפותחת. האות תוגדל באופן יחסי אוטומטית 
לגובה הרצוי.

מספר תווי אות פותחת - בשדה זה ניתן לקבוע 
כמה אותיות מתחילת הפיסקה יוגדלו ע״י תכונת 

האות הפותחת.

Paragraph

   None
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Paragraph
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 ,Paragraph Rules - ניתן למצוא פקודה שימושית מאוד Paragraph בתפריט חלון 
קווי הפרדה בין הפיסקאות כפי שניתן לראות בדוגמא:

על מנת להוסיף קו מפריד בין הפיסקאות ראשית, חשוב ליצור פיסקה ריקה בין 
הפיסקאות הרצויות באמצעות הקשה על מקש Enter. כאשר הסמן מהבהב בפיסקה 

החדשה שנוצרה, ניגשים לתפריט חלון Paragraph  )ממוקם בצידו הימני של החלון 
.Paragraph Rules :כפי שניתן לראות בדוגמה( ובוחרים בפקודה





וכנה לעבותר אם יותיכה. ומטי עם רביעילותייצו מכיות ומפוגרפיקר, קבציראה כמהיראה וביעילו 
בביעילו חורט בעוצמים אב עם כמה. סו מוסרים בעזרתיים את לעבות בזכותיכם את הדפי אותר 
מוסרים לשלים מהשתמשמאל, ייצרו מצוע ביצו טבלאוות שק הענים לחזור אדונים מכיים שליטה 
וב עם אחופורך העבדונות בעצמהירו חון עיקר, דבר ייניתנת הסקיצירתיים בקצות כליעיצו תיינים 

לדפיה. ענים אור הצלל דבר המספר, הרגישו חד.

חד.  ומפו  התוכנה  שיפורך  לכם  אתם  הסקיצו  את  בבין  משמעות  מושלכליטה  מהר  עם  יצוין 
יוחד. טומטיפורך המללות שליעיל  הצלל, לעבוד בקו לשמעוצב עזרתיכם ליעיצות של ואפשר 
מכיות.  ומטי  לנסות  יותייציררכים  עם  לבין  הדפיקר,  שקיצו.  בעצמין  חופותייצות  דפיסופורה 
העבות הירת אתם אתם לדפי מכיו לספר, דבר לעבדו של דבר הטים לכלות הדפורט בעות.התוכן 

אם את בקצו. דו בשכבודה, תכונות נפשר מצוין אוטומטים כמה. הטים מסמך, תכות המללות
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 דוגמא להוספת קו מפריד בין פיסקאות

Paragraph

   None


































Aa

Shading

Hyphenate

0 0 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

0 mm 

Hide Options

Adobe World-Ready Single-line Composer
Adobe World-Ready Paragraph Composer
Adobe Paragraph Composer
Adobe Single-line Composer

Only Align First Line to Grid
Balance Ragged Lines
Ignore Optical Margin

Justification...
Keep Option...
Span Columns...
Hyphenation...
Drop Caps and Nested Styles...
GREP Style...
Paragraph Rules...

Paragraph Shading...

Bullets and Numbering...
Restart/Continue Numbering
Convert Bullets and Numbering to Text
Define Lists...



יצירת קו מפריד לפיסקה



הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

באינדיזיין ניתן ליצור רשימות המורכבות באמצעות מספרים או תבליטים.

 על מנת ליצור רשימה, יש להקליד כל מילה המרכיבה את הרשימה בפיסקה חדשה.
 Enter כלומר, מקליקים את שם הפריט ברשימה הרצויה, לאחר מכן מקישים על מקש

במקלדת על מנת ליצור פיסקה חדשה וכן הלאה. 

לאחר ביצוע ההקלדה, יש לסמן את הפיסקאות הרצויות וליצור רשימה באמצעות 
תפריט השליטה בחלק העליון מתחת לשורת התפריטים.



דוגמא לרשימה עם מספרים:

לחם. 1

חלב. 2

ירקות. 3

שוקולד. 4

קפה. 5

דוגמא לרשימה עם תבליטים:

לחם	 

חלב	 

ירקות	 

שוקולד	 

קפה	 
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A

   None 





























Aa 1
2



Hyphenate x:+









None



A

   None 





























Aa 1
2



Hyphenate x:+









None

תבליטים ומיספור



ניתן ליצור רשימות ממוספרות המכילות דרגות שונות של מיספור, 
לדוגמה מיספור נושאים ראשיים ותתי נושאים. 

 :על מנת לייצר סוג של רשימה עם דרגות מיספור יש לבצע את השלבים הבאים

פוטושופ פרק א׳. 1
הכרת התוכנהא. 1

עבודה עם כלי בחירהב. 1

שמירת המסמךג. 1

פוטושופ פרק ב׳. 2
עבודה עם מברשותא. 2

עבודה עם כלי ציורב. 2

ריטוש וטיפול בתמונותג. 2

פוטושופ פרק ג׳. 3
עבודה עם שכבותא. 3

עבודה עם מללב. 3

עבודה עם כלים וקטוריםג. 3

מקלידים כל פריט ברשימה בפיסקה חדשה. כלומר, מקליקים את שם הפריט . 1
ברשימה הרצויה, לאחר מכן מקישים על מקש Enter במקלדת על מנת ליצור 

פיסקה חדשה וכן הלאה.

מסמנים את הפיסקאות הרצויות ומקליקים על הכפתור יצירת רשימה ממוספרת . 2
בתפריט השליטה.

 כעת כל הפיסקאות ממוספרות, . 3
על מנת ליצור תתי נושאים 

לפיסקה המופיעה מעל, מסמנים 
את הפיסקאות הרצויות, ניגשים 

 לחלון העריכה:
Bullets and Numbering שנמצאת בתפריט חלון Paragraph או לגרום לפתיחת 

חלון העריכה באמצעות החזקת מקש Alt, תוך כדי לחיצה על כפתור המיספור 
בחלון השליטה. 
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A

   None 





























Aa 1
2



Hyphenate x:+









None



A

   None 





























Aa 1
2



Hyphenate x:+









None

תבליטים ומיספור



עבודה עם טאבים יכולה להיות מאוד יעילה כאשר אנו רוצים ליצור רשימות מעוצבות וידידותיות 
למשתמש. כפי שניתן לראות בדוגמא: יצירת תפריט למסעדה.

שלבים בעבודה עם טאבים:

יש להקליד את הרשימה הרצויה כאשר בין המלל . 1
לסיפרה מפריד טאב )לחיצה על מקש טאב 

במקלדת(.

על מנת להוסיף עוד פריטים לרשימה יש ללחוץ . 2
על מקש Enter על מנת ליצור בכל פעם פיסקה 

חדשה. יש לחזור על סעיפים 1 ו-2 במידת הצורך, 
על פי כמות הפריטים ברשימה.

כעת יש לסמן את תיבת המלל באמצעות החץ . 3
השחור, ולגשת לפקודה Tabs הממוקמת 

בתפריט Type, כעת יש ל״מגנט״ את החלון 
שנפתח זה עתה לתיבת המלל באמצעות לחיצה 

על כפתור המגנט  הממוקם בצידו הימני של 
החלון.





סלטי המטבחון

28 .......................................................................... סלט טבולה - בורגול דק עם עגבניות, פטרוזיליה, נענע ולימון

סלט ערבי - מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פלפל ירוק, פטרוזיליה וסומק עם רוטב טחינה..................................... 27

32 ........................................................ סלט קינואה - קינואה, חמוציות, אגוזים עם עשבי תיבול בשמן זית ולימון

32 ....................... סלט ירוק - חסה, עלי בייבי, עגבניה, מלפפון, צנונית, גזר וזיתים שחורים עם ויניגרט עשבי תיבול

42 ................................................ סלט שורשים - חסה, עלי בייבי, גזר, סלק, צנונית ופרמז’ן עם רוטב לימון ודבש

42 ........ סלט יווני - עלי בייבי, עגבניה, מלפפון, בצל סגול, פלפל ירוק, זיתים שחורים וגבינת פטה בשמן זית ואורגנו

 42 .......................... סלט רוקפור - חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, אגסים / תאנים, אגוזים ורוקפור בויניגרט בלסמין



X: Leader: Align On:

Tabs
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Enter
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עבודה עם חלון טאב



באופן טבעי המלל נמצא בתוך תיבת מלל שצורתה מלבנית או ריבועית. תוכנת אינדיזיין 
מאפשרת  להצמיד מלל למסלול פתוח, סגור, ישר או עקום. או לחילופין למקם מלל בתוך 

צורה גרפית שהופכת למעשה לתיבת מלל.

את תכונות המלל הבסיסיות כגון: פונט, גודל, משקל וכיוצא בזה ניתן לערוך במידת הצורך 
גם לאחר הצמדת המלל למסלול או הכנסתו לתוך צורה גרפית. כמו כן, צורת המסלול 

ניתנת לשינוי גם לאחר הצמדת המלל שיסתדר בהתאם.



ור
סג

מלל שמוצמד למסלול 

מלל 
שנכתב בתוך 
צורה גרפית

מלל שהוצמד למסלול 
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 שלבים בהצמדת מלל למסלול:

יוצרים מסלול באמצעות כלי העיפרון או העט.. 1

כאשר המסלול מסומן ניגשים לכלי המלל - Type on Path Tool ומקליקים . 2
באמצעות על גבי המסלול.

כעת, הפך המסלול לסוג של תיבת מלל וניתן להקליד עליו.. 3

הצמדת מלל למסלול



הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

כאמור, אינדיזיין מאפשרת לכתוב מלל בתוך צורות גרפיות או בתוך מסגרות שנוצרות 
באמצעות כלי המסגרות בחלון כלי העבודה. 

על מנת לכתוב בתוך צורה יש לגשת לכלי המלל הרגיל, לעמוד מעל הצורה 
הרצויה ולהקליק. מרגע זה הצורה הגרפית הפכה למעשה לתיבת מלל לכל 

דבר ועניין...

לאחר שעשינו זאת, ניתן לערוך את המלל במידת הצורך באופן חופשי כפי שאנו רגילים 
לעשות כאשר מדובר בתיבת מלל.



ל  ל מ
חי  שנכתב בתוך צורה 

גרפיתקיפות בקצות במהיו את 
בקצוין שיים לכל דפסהלעבדו אתם 

רביעיקר,  טומטים  עות.  בי  מעות  בבי 
אתם  ומפוסרים  בעזרת  ייניתניתנת 

בשכבות  בעוצבעות  שתמושלבין  תכונותנת 
לו  ובסותייצות.  במים  בקצוין  לשלמת  ביטה 
ייצרותייצו. חדש  נפשראה  צרות  מספוס. 
המסמך,  עות  וביעיצוב  כאורה  הדפסה 
אם  הקבצות  עוצמיות  ואפקטי  הדפסה 

היו  צרות  כמה.  בשלכם  הזמניים  לב 
העבות  כבוד  הניתנת  מספורך 

אתם  אדו  העבדו  כלות 
ס ק ד נ י א ו
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מלל בתוך צורה גרפית



הערות אישיות:

הקפת מלל עשויה להיות מאוד שימושית כאשר אנו מעוניינים לשלב גרפיקה בגוף המלל 
ונרצה שהמלל יקיף את האובייקט הגרפי כפי שניתן לראות בדוגמא:

על מנת לבצע הקפת מלל, יש למקם את האובייקט הגרפי מעל המלל, כאשר האובייקט 
מסומן לגשת לחלון Text Wrap ולבחור את הקפת המלל הרצויה. לאחר מכן, ניתן לקבוע 

את המרחק של המלל מהאובייקט.
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הקפת מלל
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אינדיזיין היא תוכנת עימוד, כלומר חומרי גלם כגון: מלל, גרפיקה ותמונות מיובאים אליה 
ובה מתבצעת הקומפוזיציה והעיצוב של החומרים השונים.

אחת הפקודות השימושיות ביותר בעבודה באינדיזיין היא פקודת Place שנמצאת בתפריט 
.File

הפורמטים הנפוצים לייבוא לאינדיזיין הם:

קובצי PSD - ייבוא תמונות הכוללות שכבות, ערוצי אלפא, מסלולים ושקיפות	 

 	  PDF קובצי

קובצי EPS - ייבוא קבצים וקטורים	 

 	 Ai קובצי

 	JPEG, GIF, TIFF, PNG - קובצי תמונה

קובצי SWF - קובצי פלאש ליצירת מצגות אינטראקטיביות	 

קובצי MP3 - קובצי קול לשילוב קול במצגות ואפליקציות	 

קובצי FLV - קובצי וידאו עבור מצגות ואפליקציות	 

קובצי DOC - קובצי וורד ואקסל לשילוב מלל וטבלאות	 

 



FLV
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ייבוא קבצי תמונה וגרפיקה



 כאשר נרצה לייבא קבצים, חשוב לדעת שניתן לסמן מספר מרובה של קבצים שאותם
 Control או Shift ניתן לייבא, על מנת לסמן את הקבצים הרצויים, יש ללחוץ על מקש

 .Place במקלדת ולאשר את חלון

כעת, לאחר אישור החלון, הסמן יראה אייקון המצביע על כך שהוא טעון בקבצים שניתן 
למקם במקום הרצוי במסמך. ישנם 2 דרכים למקם בפועל את הקובץ הרצוי על גבי המסמך: 

קליק עם הסמן - ימקם את התמונה בגודלה המקורי.	 

קליק וגרירה של הסמן - יאפשר למקם את התמונה במיקום ובגודל הרצוי.	 

החזקת מקש Control+Shift והקלקה או הקלקה וגרירה של הסמן - תמקם את 	 
התמונות בבת אחת ובאותו גודל באופן פרופורציונלי. כפי שניתן לראות בדוגמה:
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מיקום קבצי תמונה וגרפיקה במסמך
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אחת האפשרויות השימושיות ביותר כאשר מדובר במסלול פתוח או צורה סגורה היא 
 Object > Corner היכולת לשנות את צורתן של הפינות. פקודה זו ניתן למצוא בתפריט
Options, בחלון הפקודה שנפתח ניתן למצוא חמישה סוגים שונים של פינות ואפשרות 
לקבוע את מידותיה של הפינה החדשה. קביעה זו ניתנת לשינוי במידת הצורך בכניסה 

מחודשת לחלון הפקודה.



הגדרת פינות מיוחדות באמצעות 
תפריט השליטה



דוגמה להגדרת הפינות השונות: 
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RoundedFancyצורה מקורית Bevel Inset
Inverse 
Rounded

הגדרת פינות מיוחדות



כלי  הצורות הגרפיות מרוכזים תחת שני סוגי כלים בחלון הכלים כאשר בניהם ניתן למצוא 
את האפשרויות הבאות:

ההבדל בין מסגרת לצורה נעוץ בעובדה שמסגרת חדשה נוצרת ללא צבע מילוי או קו. צורה 
גרפית לעומת זאת, נוצרת עם הגדרות ברירת המחדל של המסמך למילוי וקו.





כלי המסגרותכלי הצורות הגרפיות
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כלי הצורות



הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

כיצד לעבוד עם אפקטים לאחר הוספתם על האובייקטים השונים?

תצוגת האפקטים בחלון האפקטים - לאחר הוספת האפקט הרצוי לאובייקט, ניתן 	 
לראות בחלון האפקטים סימן - FX המעיד על כך שעל האובייקט חל אפקט.

העתקת אפקטים לאובייקטים אחרים - על מנת לבצע פעולה זו, יש לסמן את האובייקט 	 
המכיל אפקט ולגרור את סימן האפקט מחלון האפקטים אל האובייקט הרצוי. כמו כן, 

ניתן לעבור עם כלי הדגימה ועם סגנונות אובייקט

מחיקת אפקטים - ניתן לגרור את סימן FX בחלון האפקטים לפח המופיע בתחתית 	 
החלון.

שינוי נתוני האפקט - לחיצה כפולה על דמות האפקטים בחלון אפקט FX תציג כאמור 	 
את חלון האפקטים ובו ניתן יהיה לבצע את העריכה הרצויה לאפקטים.



דוגמה למלל עם אפקט הוספת צל: 
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הצללה

עבודה עם אפקטים
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:עבודה עם פנטון יכולה לקרות במצבים הבאים

כאשר מעוניינים להדפיס צבע מיוחד כגון: זהב - במקרה כזה העבודה תכיל 4 צבעי . 1
יסוד עבור הדפסת כלל הצבעים במסמך ובנוסף לכך צבע חמישי עבור הצבע המיוחד 
שאנו מעוניינים להפיק. במקרה כזה יש לוודא שרק צבעי הפרוצס וצבע הפנטון יופיעו 

בחלון ה-Swatches כאשר סוגרים את העבודה לדפוס.

כאשר מעוניינים להוזיל עלות של הפקה ולהדפיס תוך כדי שימוש בצבע אחד או שני . 2
 צבעים בלבד במקום תוך כדי שימוש בארבעה צבעי יסוד כפי שהפקת פרוצס מכתיבה.

 Swatches-במקרה כזה, יש לוודא שרק צבעי הפנטון הרלוונטיים למסמך יופיעו בחלון ה

כאשר מעוניינים להגדיר שטח עבור הפקות דפוס מורכבות כגון: הגדרת רקע עבור . 3
לכה סלקטיבית, עבודה עם שטנץ׳ וכיוצא בזה. 

מהו צבע פנטון?

במניפת הצבעים של פנטון יש לכל גוון מספר ותמונת צבע שמתקבל לאחר הדפסה.

בנוסף מכילה המניפה "מתכונים" להכנת גווני צבע המבוססים על שיטת הפרוצס 
)CMYK(. בשיטת CMYK משתמשים בארבעה צבעים - ציאן, מג'נטה, צהוב ושחור, 
אשר מודפסים אחד על השני בכמויות משתנות בהתאם לגוון המבוקש. רוב רובו של 

עולם הדפוס התעשייתי על ענפיו השונים מדפיס על יד שימוש בשיטת הפרוצס. 

שיטתה של חברת פנטון מתבססת על ערבוב ספציפי של פיגמנטי צבע ליצירת צבעים 
חדשים, צבעים אלו ידועים בשמם כ"צבע פנטון" )spot colors( והכוונה היא לצבע 
מוכן מראש, על ידי החברה המייצרת, בגוון ספציפי שלרוב אינו קיים בקשת הצבעים 

של הפרוצס שמותקן במכונת הדפוס בצורתו הסופית.

 בגלל השימוש בשיטה נפתחה האפשרות לייצור של צבעים מיוחדים, כגון: צבעים 
מטאליים וצבעים פלורסנטיים. רוב "צבעי הפנטון" )spot colors( נמצאים מחוץ לקשת 
הצבעים של הפרוצס, צבעים אשר אפשר על ידי פרוצס להדפיסם מסומנים במניפה 

בסימון מתאים ובנוסף ישנו תרשים כמויות ליצור הגוון המבוקש.

היתרונות בעבודה עם צבעי פנטון:

ניתן ליצור צבעים מיוחדים. 1

רמת דיוק גבוהה. 2

איכות ההפקה טובה יותר. 3

+C M Y K P
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עבודה עם צבעי פנטון



הערות אישיות:

בתחתית חלון הכלים ניתן למצוא שני ריבועי צבע, אחד משמש עבור צבע מילוי והשני 
 Color משמש עבור צבע הקו של האובייקט. לחיצה על אחד מהריבועים תפתח את חלון
Picker. חלון זה מאפשר להגדיר צבע באמצעות הכנסת ערכים מספריים ובאמצעות 

פריסת הגוונים שבחלון.



הצבע הקודםהצבע הנוכחי

בחירת צבע

הגדרת ״משפחת״ 
הגוונים הרצויה

הגדרת צבע באמצעות 
הכנסת ערכים מספריים 

בהתאם למודל הצבע
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חלון בורר הצבע
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עבודה עם סגנונות באינדיזיין מהווה חלק משמעותי בעבודה יעילה באינדיזיין ולמעשה 
הם הליבה למוניטין שיצא לאינדיזיין כתוכנה יעילה החוסכת לנו זמן עבודה.

אינדיזיין מאפשרת לשלב עבודה 
עם סגנונות עבור:

 	Paragraph Style - פסקאות

 	Character Style - תווים

 	Object Style - אובייקט

 	Table Style - טבלאות

את חלונות הסגנונות השונים ניתן 
Window > Style למצוא בתפריט
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עבודה עם סגנונות 
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על מנת ליצור טבלה חדשה באינדיזיין, ראשית צריך להבין שטבלה מבחינת התוכנה היא 
פיסקת מלל לכל דבר ועניין ולכן על מנת ליצור טבלה חדשה, יש ליצור קודם לכן תיבת מלל .

את כלי השליטה והעריכה לטיפול בטבלאות ניתן 
למצוא בארבעה מקומות: 

1 ..Table תפריט

2 . .Table חלון

בעת סימון הטבלה, שורה או התא והקלקה . 3
על הלחצן הימני באמצעות התפריט המקומי.

באמצעות תפריט השליטה )מתחת לשורת . 4
התפריטים(.



1

2

4

3
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יצירת טבלה חדשה



הערות אישיות:

בחירת הפקודה Insert Table מתפריט Table תציג את חלון הפקודה, בו ניתן להגדיר 
את המבנה הבסיסי של הטבלה באמצעות קביעת כמות השורות והטורים, שורת כותרת 
ושורה תחתונה. כמו כן, ניתן להגדיר את כיוון כתיבת הטבלה עבור טבלה עברית וטבלה 

לועזית) בגרסת אינדיזיין תומכת עברית בלבד(.

בעבודה עם סגנונות טבלה )יפורט בהמשך הפרק( ניתן לקבוע את הסגנון שיחול על 
הטבלה החדשה.

לאחר אישור החלון ניתן להקליד בטבלה את המלל הרצוי. ניתן לעבור מתא לתא שאחריו 
באמצעות העכבר או באמצעות הקלקה על מקש Tab במקלדת. על מנת לחזור תא 

.Shift + Tab לאחור ניתן להקליד

הקשת Tab בתא האחרון של הטבלה, תוסיף אוטומטית שורה חדשה.
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יצירת טבלה חדשה
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כאמור טבלה היא פיסקת מלל לכל דבר. אי לכך ובהתאם לזאת גם עריכת הטבלה 
מתבצעת באמצעות כלי המלל.

 בחירת הטבלה כולה:



הצבת הסמן מעל לפינה הימנית העליונה של טבלה עברית או הצבת הסמן מעל לפינה 
השמאלית העליונה של טבלה לועזית תשנה את תצוגת הסמן לחץ אלכסוני ותאפשר 

לבחור את הטבלה כולה, גם אם היא משתרעת על פני מספר עמודים במסמך. 

הצבת הסמן לצד גבולה הימני של טבלה עברית או הצבת הסמן לצד גבולה השמאלי של 
טבלה לועזית תשנה את תצוגת הסמן לחץ ותאפשר לבחור את השורה הרצויה בטבלה.

החזקת לחצן העכבר וגרירת הסמן, תבצע בחירה של רצף השורות שלצד הסמן.

על מנת לבחור רצף של שורות של טבלה המשתרעת על פני מספר עמודים, יש לבחור 
שורה בקצהו האחד של המקטע, לדפדף אל השורה שבקצהו השני של המקטע המבוקש 

ובשילוב עם מקש Shift, ולבחור את רצף השורות. 

שימו לב! הבחירה אינה כוללת שורות כותרת או שורות תחתונות.

 בחירת שורות בטבלה:
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עריכת הטבלה



הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

לאחר שינוי ההגדרות, יופיע התוכן המבוקש וניתן יהיה להקטין אותו לגודל התא . 3
הרצוי כפי שניתן לראות בדוגמה:

תמונהסוג הפרח

ורד
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מיקום תמונה בתוך תא בטבלה



אריזה, ייצוא הקובץ והבאה לדפוס
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שליחת הקובץ עליו עבדנו בעמל רב יכולה להתבצע בשני אופנים:

שליחת קובץ פתוח - המאפשר המשך עבודה ועריכה אצל הנמען.	 

שליחת קובץ סגור - המאפשר צפייה והדפסה של הקובץ בלבד.	 

לפני שליחת הקובץ פתוח או סגור, חשוב לבצע בדיקה שאין שגיאות במסמך על מנת 
למנוע עוגמת נפש מיותרת.

אינדיזיין מעמידה לרשותנו כלי נפלא המבצע עבורינו את בדיקת תקינות הקובץ כל העת 
כאשר אנו עובדים על המסמך.

בדיקת הקובץ נעשית כל העת מאחורי הקלעים, כאשר ישנה נורית עגולה בתחתית התוכנה 
היכולה להכיל שני צבעים: צבע ירוק המצביע על תקינות הקובץ וצבע אדום המתריע על 

בעיה כלשהי בקובץ.

הקלקה כפולה על נורה האדומה, תגרום לפתיחתו של חלון Preflight ובחלון נקבל מידע 
אודות מהות השגיאות שיש בקובץ והיכן הן נמצאות בדפי המסמך השונים:
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בדיקת הקובץ לפני שליחה 
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 שנמצאת Table Of Content על מנת להתחיל בבניית תוכן העניינים, ניגשים לפקודה
:Table Of Content  על מנת לפתוח את חלון Layout בתפריט

הגדרות תוכן העניינים שבחלון נחלקות לארבעה חלקים:

Title - הגדרת כותרת התוכן. 1

Style in Table of Content - בחירת הסיגנונות מהם יורכב תוכן העניינים. 2

Style - הגדרת העיצוב שיוענק לרמות התוכן השונות. 3

Options - אפשרויות שונות לבניית התוכן.. 4

1

2

3

4
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 בניית תוכן עניינים



אינדיזיין החל מגרסה CS5 ומעלה, הוסיפה ליכולות המרשימות שלה, גם יכולות 
 ,PDF Interactive אינטראקטיביות המאפשרות ליצור קבצים דיגיטליים עבור קבצי
קבצי פלאש בפורמט SWF, קבצי EPUB עבור ספרים דיגיטליים ואפילו אפשרות 

לעצב אפליקציה עבור טאבלטים וסמארטפון.

IdesignInteractive 



 :דפים - Pages

קביעת העמודים לייצוא - ניתן לייצא את כל העמודים בקובץ על-ידי בחירת . 1
.Range או טווח עמודים הרצוי באמצעות בחירת האפשרות All האפשרות 

כמו כן, ניתן לקבוע את מבנה סידור העמודים - כל עמוד ימוקם אחד מתחת לשני 
.)Spreads( או צמדי עמודים כמו מבנה של ספר )Pages(

 :תצוגה - Viewing

View - ניתן לקבוע את תצוגת המסך של הדף כאשר פותחים את הקובץ בתכנת . 2
אקרובט. המלצתי היא לבחור באפשרות Fit Page אפשרות זו תציג את העמוד 

 כולו על גבי המסך של הצופים בקובץ.
Layout  - סידור העמודים כאשר נפתח את הקובץ בתכנת אקרובט - צמדי 

 עמודים, עמוד בודד, עמודים נגללים וכדומה.
Presentation - תצוגת מצגת תגרום לכך שהקובץ יוצג על גבי רקע שחור ולא 

יופיעו ממשקי תוכנת אקרובט. בחירה באפשרות זו, גם תאפשר לבחור שהעברת 
 הדפים השונים תתרחש באופן אוטומטי כל כמה שניות תחת האפשרות:

 Flip Pages Every__ Seconds 

  לאחר אישור חלון השמירה תופיע תיבת שיחה
המאפשרת להגדיר את המאפיינים הבאים:

�

�

228

Indesign

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

ייצוא קובץ PDF אינטראקטיב



יצירת מעבר תנועה בין עמודים



הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

 בדומה לתוכנות ליצירת מצגות כגון: Powerpoint, ניתן ליצור מעבר עם תנועה
בין דפי המסמך. 

 :את המעברים ניתן להגדיר בשני אופנים

באמצעות חלון Page Transitions - המאפשר להגדיר מעברים שונים עבור כל דף.. 1

באמצעות חלון שמירת PDF Interactive המאפשר קביעת מעבר באופן גורף עבור . 2
כל הדפים בלבד.



Page Transitions 

Transitions:

Direction:

Speed:
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יצירת מעבר תנועה בין העמודים



יצירת היפר קישור



© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

היפר קישורים מאפשרים לקשר בין אובייקט ליעד מסוים. השימוש בהיפר קישורים נפוץ 
מאוד בעולם האינטרנט, למעשה כל הגלישה באינטרנט מבוססת על היפר קישורים. 

 :ניתן להגדיר את סוג הקישור באמצעות המאפיין New Hyperlink בחלון 
Link To. ברשימה ניתן למצוא את האפשרויות הבאות:

כתובת אתר אינטרנט - URLא. 

קובץ חיצוני - Fileב. 

דואר אלקטרוני - Emailג. 

דף במסמך - Pageד. 

עוגן טקסט - Text Anchor ה. 

קישור ליעד משותף - Shared Destinationו. 
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יצירת היפר קישור



הערות אישיות:
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כעת על מנת לייצר היפר קישור המקשר לעוגן בקובץ, מסמנים את המילה או האובייקט . 3
  בתחתית החלון מופיע כפתור עם דמות הדף מתקפל ,Hyperlink הרצוי, ניגשים לחלון

 .New Hyperlink

 מקליקים על הכפתור ובחלון שנפתח מגדירים בשדה Link To את האפשרות:
Text Anchor, בשדה Document בוחרים במסמך הרצוי )מומלץ להימנע מכך ולבצע את 
הקישור לעוגן רק במסמך הנוכחי( בשדה Text Anchor בוחרים בעוגן הרצוי מתוך רשימת 

העוגנים. 

  שימו לב! העוגן הוא מלל לכל דבר, כלומר ניתן להזיזו למיקום אחר במסמך והקישור ידע
להגיע למיקומו החדש שזה יתרון גדול על פני קישור לדף המקשר לדף מסויים גם אם התוכן 

בו השתנה עקב מחיקה או הוספת דפים חדשים במסמך.
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יצירת היפר קישור לעוגן



 :Shared Destination - אפשרות ראשונה: יצירת היפר קישור ליעד משותף

אינדיזיין מאפשרת להגדיר יעד שיכול להיות דף מסויים במסמך או כתובת אינטרנט ולאחר מכן 
ליצור היפר קישורים המוקשרים לאותו היעד. 

יש בכך יתרון גדול כאשר מעוניינים לבצע עריכה של היעד - כל אותם היפר קישורים המקושרות 
לאותו יעד יעודכנו בהתאם באופן אוטומטי.

על מנת לייצר היפר קישור המקשר ליעד משותף, ראשית יש ליצור יעד:

 :ניגשים לתפריט של החלון ובוחרים בפקודה Hyperlinks בחלון 
:URL או Page :ובוחרים את סוג היעד המבוקש ,New Hyperlinks Destinationֿֿֿ

Page - מעניקים שם ליעד בשדה Name, ניתן גם לסמן 	 
את האפשרות Name with Page Number על מנת 

 שיופיע מספר העמוד בנוסף לשם.
בשדה Page בוחרים למעשה את היעד הרצוי - מספר 

 העמוד.
כמו כן, ניתן להגדיר את תקריב הדף כאשר מגיעים אליו - 

.Zoom Setting

 	 ,Name מעניקים שם ליעד בשדה - URL 
בשדה URL בוחרים את היעד הרצוי - כתובת האינטרנט.

  לאחר שהוגדר היעד הרצוי, הוא יופיע בחלון
Hyperlinks, על מנת לעשות בו שימוש, 

מסמנים את המילה או האובייקט הרצויים 
ובוחרים ביעד הרצוי מתוך הרשימה אשר 

תופיע בשדה URL בחלק העליון של החלון.
קישור לדוגמה

פיקסלמסטר
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יצירת היפר קישור ליעד משותף
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 :Shared Destination - עריכת היפר קישור ליעד משותף

 Hyperlinks על מנת לערוך היפר קישור המקשר ליעד משותף, ניגשים לתפריט של בחלון
 ובוחרים בפקודה:

Hyperlinks Destination Optionsֿֿֿ, בתיבה 
שנפתחה בוחרים את היעד המשותף אותו 

מעוניין לערוך מתוך הרשימה המופיעה בשדה 
Destination, ניתן לשנות את סוג היעד: URL או 

Page ובהתאם לכך לבצע את השינוי הרצוי בשדה 
.Page או URL

  לאחר שהוגדר היעד המשותף הרצוי, מסמנים
את המילה או האובייקט הרצויים, ניגשים 

 ,New Hyperlink יוצרים ,Hyperlinks לחלון
 Shared :בוחרים באפשרות Link To בשדה

 Destination בחלק של .Destination
המופיע בחלון בשדה Name בוחרים ביעד 

המשותף הרצוי.

 :Shared Destination - אפשרות שניה: יצירת היפר קישור ליעד משותף
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יצירת היפר קישור ליעד משותף



יצירת סימניות
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יצירת סימניות עבור קבצי PDF מאוד שימושי כאשר יוצרים PDF מרובי דפים ואנו מעוניינים 
לאפשר באמצעות חלון הסימניות בתכנת אקרובט, להקליק על הנושא המבוקש ולהגיע לעמוד 

הרצוי. ניתן ליצור סימניות ראשיות עבור נושאים ראשיים ותתי סימניות עבור תת נושאים.

יצירת סימניות באינדיזיין נעשית באופן אוטומטי כאשר יוצרים תוכן עניינים בקובץ )כאשר 
 הפקודה Create Bookmarks PDF מסומנת בחלון(.

כלומר, במקרה שבו יש תוכן עניינים בקובץ, ניגשים לחלון Bookmarks והסימניות שם.

כעת כאשר תתבצע הקלקה על הסימנייה היא תוביל לדף הרצוי, הן בקובץ האינדיזיין והן 
.PDF-בקובץ ה

כאשר מעוניינים ליצור סימניה כתת-נושא לדוגמה:

עוגות שוקולד	 

עוגת היער השחורא. 

עוגת שוקולד עם ציפוי בננות מקורמלותב. 

עוגת שוקולד לבןג. 

עוגת בריכת שוקולדד. 

עוגת שוקולד ליומולדתה. 

ניגשים לחלון הסימניות עומדים על הסימנייה 
הרצויה בחלון וברגע שמוסיפים סימניה חדשה, היא 

תופיע באופן אוטומטי כתת-סימניה של הסימנייה.



Bookmarks 

עוגות שוקולד 

עוגת היער השחור
עוגת שוקולד עם ציפוי בננות מקורמלות

עוגת שוקולד לבן
עוגת בריכת שוקולד

עוגת שוקולד ליומולדת















Bookmarks 





עוגות שוקולד 

במצב בו אין תוכן עניינים ואנו לא מעוניינים ליצור אחד 
כזה, ובכל זאת מעוניינים בסימניות, יש לעמוד על 

הדף הרצוי, לגשת לחלון Bookmarks ולהקליק על 
הכפתור Create New Bookmarks  והסימניה 

תופיע בחלון.

כאשר בסופו של דבר נייצר קובץ PDF - הוא יכיל את 
הסימניות שיצרנו.

יצירת סימניה חדשה מחיקת סימניה
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יצירת סימניות לדפים במסמך 



ניתן ליצור סימניות למלל. תהליך יצירת הסימנייה למלל זהה לתהליך יצירת סימניה לדף, 
אך במקרה זה יש לסמן את המלל הרצוי ואז להוסיף את הסימנייה. במקרה כזה יופיע 

אייקון של עוגן  כפי שניתן לראות בדוגמה:

כעת כאשר תתבצע הקלקה על הסימנייה היא תוביל למלל הרצוי הן בקובץ האינדיזיין והן 
.PDF-בקובץ ה





Bookmarks 





עוגות שוקולד 

 .PDF דוגמה להופעת הסימניות בתכנת אקרובט בקובץ
קליק על הסימנייה הרצויה תוביל לדף הרלוונטי.
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יצירת סימניות למלל במסמך 



יצירת הפניות מקושרות



באמצעות חלון Cross-References ניתן ליצור הפניות 
מקושרות עבור פיסקאות/עוגנים בתוך הקובץ או הפניה 

לפיסקאות/עוגנים בקבצים אחרים הפתוחים באותה 
העת בתוכנה.

  לדוגמה: יצירת קטלוג הרשמה עבור קורסים
במכללה:

בעמודים הראשונים יופיע תוכן המכיל פירוט אודות 
המכללה והקורסים השונים ובעמוד האחרון טופס 

הרשמה אינטראקטיבי וסימון הקורס המבוקש.

אנו מעוניינים לאפשר למשתמש להקליק בטופס על 
שם הקורס ולהגיע לעמוד המכיל פירוט אודות הקורס 

הרצוי.

להלן שני עמודים מתוך הקטלוג לדוגמה - עמוד המכיל תוכן ועמוד המכיל טופס הרשמה. 
המטרה לאפשר למשתמש להקליק במידת הצורך על שם הקורס בטופס ולהגיע לעמוד בו 

מופיע מידע מפורט אודות הקורס - כלומר בדוגמה שלפנינו קליק על המילה פוטושופ בטופס 
תוביל לעמוד 4 המכיל מידע אודות הקורס.

Cross-References ���

Name � �

�

�� �

�

�

  עמוד בקטלוג המכיל טופס  עמוד בקטלוג המכיל מידע אודות הקורס המבוקש

טופס הרשמה:

טלפון:

מעוניין בקורס:
þ פוטושופ ¨ אילוסטרייטור ¨ אינדיזיין

שם מלא:

מייל:

שלח פרטים

קורס פוטושופ

בקוד  מצות  בי  דבר  שלכל  לשמעות  הרגישו  לעבוד  יים  לכל  פוטושופ, 
מושלמללות.  אם  לכם  מעוצמים  נפשיפוגרפי  את  בין  את  אתם  הניקו 
הענים מסמך, קבצו טבלאוותנים מין בקו חון לדפי מספר אדו ממשמעות 
אורט במהירו שלכם כמה לכל ואפקטים ונותיכה. הר אורט בקצותניתנת 
בעות הצלל, יעיצרו וד בשלב הסקיפורט במים כמה כבוד השראה מספר 
מוס. המללה לשמעות שלמת התוכנה מספו שלכם לשמאל, תוכן שיים 
עניירותר העבות  וב  בעיצרו לשלמלל דפיקר, קבצוין אצבודה, הטיפוס. 

הקבצו.
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יצירת הפניות מקושרות
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  :Cross-References שלבים ביצירת

 ראשית, חשוב להבהיר שהכל מתחיל מהקלדה נכונה של פיסקאות ועבודה עם סגנונות פיסקה, 
אחרת לא ניתן יהיה לעבוד עם Cross-References. לאחר ההבהרה החשובה הזאת מתחילים: 

מסמנים את הפיסקה המבוקשת, בדוגמה שלפנינו הפיסקה היא ״פוטושופ״. . 1

 ניגשים לחלון Cross-References בתפריט:. 2
 Window > Type & Table > Cross-References

Cross- ובתחתית החלון מקליקים על כפתור יצירת
References חדש, בתיבת השיחה שנפתחה יש להגדיר את 

הנתונים כפי שמופיע בסעיף הבא )3(. 

שלח פרטים

25

מעוניין בקורס:
þ פוטושופ ¨ אילוסטרייטור ¨ אינדיזיין

Cross-References ���

Name � �

�

�� �

�

�
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שילוב כפתורים
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כפתורים בדומה להיפר-קישורים הופכים את הקובץ לאינטראקטיבי, בין אם מדובר 
במצגת, ספר דיגיטלי או אפליקציה. שימוש בכפתורים יעיל כאשר מעוניינים ליצור 

תפריט ניווט, ליצור גלריות של תמונות, תפעול נגן וידאו וסאונד ועוד. 

אינדיזיין מאפשרת להמיר תיבת מלל, תמונה או אובייקט גרפי לכפתור וכמו כן, 
 Sample Buttons And מאפשרת לעשות שימוש בכפתורים מוכנים שנמצאים בחלון

 Window על מנת שפקודה זו תופיע בחלון( .Window שנמצא בתפריט Forms
)Digital Publishing או Interactive for pdf :חובה להיות בסביבת עבודה דיגיטלית

  שימו לב! כפתורים לא עובדים בטלפונים חכמים ובטאבלטים. לכן מומלץ
לבצע פעולות כגון ניווט באמצעות היפר קישורים כפי שתואר קודם לכן.
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יצירת כפתורי ניווט



גש לעמוד 5

 מערכת ניווט במצגות ומגזינים דיגיטליים היא הכרחית על מנת שניתן יהיה לנווט בין הדפים
השונים וניתן ליצור מערכת מסוג זה באינדיזיין בעזרת כפתורים בקלות.

לאחר סימן האובייקט המבוקש והמרתו לכפתור כפי שהוסבר קודם לכן, מגדירים את האירוע 
הרצוי בשדה Event ומקליקים על כפתור הפלוס בחלון על מנת לבחור את הפעולה הרצויה. 

הפעולות אשר בעזרתן ניתן ליצור מערכת ניווט הן:

  גש אל היעד( - פעולה זו מאפשרת להגדיר כי כאשר מקליקים על( Go To Destination
 הכפתור ניתן להגיע לדף או מלל מסוים במסמך. על מנת לעשות שימוש בפקודה זו, 

חייבים ליצור מראש סימניות או עוגנים על מנת שנוכל להגדיר את היעד המבוקש.

שלב 1:

 יוצרים כפתור

  יוצרים/מייבאים אובייקט ומגדירים אותו ככפתור
כפי שמתואר קודם לכן בתחילת פרק זה.

שלב 2:

 :מגדירים את הפעולה 
Go To Destination

  ניגשים ,)Event( מגדירים את האירוע הרצוי
 לכפתור פלוס על מנת להוסיף את הפעולה:

 Go To Destination
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יצירת מערכת ניווט



הסתרת/חשיפת כפתור



 .ניתן להסתיר או להציג תוכן עם כפתורים Show/Hide Button באמצעות הפקודה 
הסתרה והצגה היא אחת הפעילויות הפשוטות שניתן להוסיף למצגת על מנת להעניק ללקוחות, 

 מפתחים, או צופים במצגת מידע מוחשי יותר. 
למעשה, אינדיזיין מהווה כלי UX נהדר מהבחינה הזאת. היכולת להוסיף אינטראקטיביות ללא 

כתיבת קוד ולתת ללקוחות ומפתחים מושג כיצד העיצוב יראה וכיצד חווית המשתמש תתפקד.

  :Show/Hide Button שלבים בשימוש בפעולה

שלב 1:

 יוצרים את מס׳ הכפתורים הרצוי

  יוצרים את כלל האובייקטים המרכיבים את גלריית התוכן הרצויה והופכים אותם
לכפתורים.

  להלן דוגמה לקבוצת אובייקטים. כל קבוצה מהווה את התוכן שיוצג או יוסתר
באמצעות הפעולה Show/Hide Button. במקרה זה נבצע את הפקודה 

Gruop ולאחר מכן נמיר כל קבוצה לכפתור אחד. להלן שלוש קבוצות שהפכו 
ל-שלושה כפתורי תוכן.

LinesDots Zebra

Dots
Size: S | M| L
Description: It is a long 
established fact that a 
reader will be distracted

Lines
Size: S | M| L
Description: It is a long 
established fact that a 
reader will be distracted

Zebra
Size: S | M| L
Description: It is a long 
established fact that a 
reader will be distracted

 :כעת ניצור שלושה כפתורי ניווט אשר יפעילו למעשה את הפעולה 
 Show/Hide Button
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Show/Hide Button שימוש בפעולה



הערות אישיות:

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

Dots
Size: S | M| L
Description: It is a long 
established fact that a 
reader will be distracted

Lines
Size: S | M| L
Description: It is a long 
established fact that a 
reader will be distracted

Zebra
Size: S | M| L
Description: It is a long 
established fact that a 
reader will be distracted

LinesDots Zebra

Show/Hide Buttons שלבים בשילוב הפעולה

  להלן תצוגת הגלריה בקובץ האינדיזיין המכילה את התוכן והכפתורים אשר בעזרתן ניתן
יהיה להציג או להסתיר את התוכן הרצוי:
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 ,MP4, MOV, F4V אינדיזיין מאפשרת לשלב קבצי וידאו בפורמט 
.File בתפריט Place באמצעות הפקודה

 לאחר בחירת הקובץ בחלון, הסמן יטען בתצוגת סרטון  וידאו הרצוי. 
 באמצעות קליק או קליק וגרירה של הסמן יאפשר למקם את הסרטון 

במקום ובגודל הרצוי במסמך.

לאחר מיקום קובץ הוידאו במסמך, הקובץ 
יוצג בתוך פריים )בדומה לתמונות( ויכלול 
תמונה מייצגת של הסרטון כברירת מחדל 

מהפריים הראשון של הסרטון.

על מנת להגדיר תמונה מייצגת באופן 
.Media עצמאי, ניגשים לחלון 

את החלון ניתן למצוא בתפריט: 
Window > Interactive > Media

בחלון Media ניגשים למאפיין Poster ובאמצעותו בוחרים באפשרות הרצויה:

None - ללא תמונה מייצגת והפריים יראה כך:	 

Standard - במצב זה פריים הוידאו יראה כך:	 

mov

f4v
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שילוב קובצי סאונד
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 MP3 בדומה ליבוא קובצי וידאו, ניתן לייבא באותו אופן קובצי סאונד בפורמט 
.Media ולקבוע את המאפיינים בחלון

בחלון ניתן למצוא את האפשרויות 
הבאות:

אפשרות לקבוע שהסאונד יתנגן . 1
באופן אוטומטי כאשר נכנסים 

לעמוד.

אפשרות לקבוע שהסאונד יפסיק . 2
להתנגן כאשר עוברים לדף הבא.

אפשרות לקבוע שהסאונד יתנגן . 3
באופן חוזר ונשנה.

קביעת נראות הנוכחות של קובץ . 4
הסאונד בסרטון.

 :Media כפתורים בתחתית חלון

ניתן לשלב קובץ סאונד הממוקם על גבי שרתים. ראשית, יש לדאוג שהקובץ ממוקם 
על גבי השרת וברשותנו מצוי לינק המקשר אליו.

 Media הממוקם בתחתית חלון  מקליקים על הכפתור 
ובתיבת השיחה מקלידים או מדביקים את הלינק הרצוי.

 - בעזרת כפתור זה ניתן למצוא אפשרות נוספת לייבוא קובצי סאונד למסמך 
.File הממוקמת בתפריט Place מלבד הפקודה

 .PDF בעזרת כפתור זה ניתן להוסיף תיאור מילולי עבור קובצי -  
 תוכן מילולי זה יופיע כאשר קובץ הסאונד לא נטען מסיבה כלשהיא
וכמו כן, ישמש בעלי מוגבלויות אשר אינם יכולים להקשיב לסאונד.

�
�
�
�
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 טפסים דיגיטליים הם חלק בלתי נפרד מחיינו היומיומיים, בעולם הדיגיטלי בו אנו חיים אנו
נתקלים בהם על בסיס יומיומי באמצעות המכשירים השונים: מחשב, טלפון נייד וטאבלט. 

כמעצבים, אנו גם אלה שיוצרים את הטופס ועלינו לדאוג שיהיה נגיש וידידותי למשתמש. 

 Buttons ומעלה, ניתן להוסיף טפסים למסמך באמצעות חלון CS6 החל מגרסת אינדיזיין
and Forms בצורה קלה ופשוטה:

שלב 1:

   מעצבים את הטופס

ראשית יוצרים את האובייקטים אשר ירכיבו את הטופס 
הרצוי. ניתן ליצור את האובייקטים באמצעות כלי הצורות 

הגרפיות  או כלי המסגרות  וכך למעשה יוצרים 
את הטופס מבחינה עיצובית והשדות הרצויים.

שם מלא:

הודעה:

דואל:

טלפון:

מגדר:

מתעניין בקורסים הבאים:

טופס הרשמה:

פוטושופ
אילוסטרייטור

אינדיזיין
מיוז

נקבהזכר





שלח פרטים
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יצירת טופס 



שלב 2:

   מתכנתים את השדות השונים בטופס

ניגשים לחלון Buttons and Forms וברשימה 
המופיעה בשדה Type בוחרים בסוג האלמנט הרצוי 

בטופס. 

שם מלא:

הודעה:

דוגמה לשדה טקסט שהוגדרה 
 Multiline :עבורו האפשרות

דואל:

טלפון:

מגדר:

מתעניין בקורסים הבאים:

טופס הרשמה:

פוטושופ
אילוסטרייטור

אינדיזיין
מיוז

נקבהזכר





שלח פרטים

   Text Field
אלמנט זה בטופס מתאים כאשר מעוניינים ליצור שדות 
למילוי פרטים כגון: שם, דואל וטלפון. בדוגמה שלפנינו 

 Buttons יש לבחור את המלבן הרצוי, לגשת לחלון
and Forms וברשימה המופיעה בשדה Type לבחור 

.Text Field :באפשרות
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שילוב אנימציה



EPUBPublish
Online





אינדיזיין מאפשרת לשלב אנימציה עבור אובייקטים במסמך כגון: צורות גרפיות, קבצים 
מיובאים, כפתורים, נגני וידאו וכדומה.

  חשוב לדעת שלפני שרצים ומשלבים אנימציה במסמך - שהאנימציה תפעל רק כאשר
מדובר בסוגי הפורמט הבאים: 

 שילוב האנימציה במסמך נעשה באמצעות חלון Animation הנמצא בתפריט:
Window> Interactive
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הערות אישיות:
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 כאמור, ניתן להצמיד אנימציה לכל סוג של אובייקט בקובץ כגון: תיבת מלל, אובייקט
גרפי או תמונה. על מנת לשלב אנימציה בקובץ, יש לסמן את האובייקט הרצוי ולגשת 

 .Animation לחלון

בחלון Animation ניתן לבחור מתוך הרשימה את סוג האנימציה הרצוי ולערוך כיצד 
האנימציה תתפקד באמצעות המאפיינים השונים שניתן לקבוע בחלון.
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שילוב אנימציה



הערות אישיות:
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שלב 3:

     יוצרים כפתורים

 Object States-יוצרים כפתורי ניווט עבור ה
ובאמצעות חלון Buttons and Forms ניתן 
לקבוע אחת מפעולות הבאות עבור הכפתור:

Go To State - בעזרת פעולה זו ניתן להגדיר 	 
איזה מופע יופיע בעת לחיצה על הכפתור. 

לדוגמה: לחיצה על כפתור ״זברה״ יציג את 
 תמונת הזברה בצירוף הסבר אודות הזברה.

על מנת לבחור את המופע הרצוי לאחר 
הוספת הפעולה Go To State, ניגשים לשדה 
State בחלון Buttons and Forms ובוחרים 

במופע הרצוי מתוך הרשימה כפי שניתן לראות 
בדוגמה משמאל. 

 )Object States( יצירת אובייקט מרובה מופעים

It is a long established fact that 
a reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.

זברה

פיל

נמר

Indesign

311



הערות אישיות:

 )Object States( יצירת אובייקט מרובה מופעים

Go To Next State/Go To Previous State - בעזרת פעולות אלו ניתן להצמיד לכפתורים 	 
פעולות דפדוף עבור הגלריה, קדימה או אחורה. כפי שניתן לראות בדוגמה פעולות אלו הוצמדו 

לכפתורים בדמות החיצים:

It is a long established fact that 
a reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.

זברה

פיל

נמר

שלב 4:

    בדיקת הגלריה

 	 Buttons and Forms בתחתית חלון  Preview-מקליקים על כפתור ה 
ובודקים את תקינות הכפתורים.
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 :Object States להלן פעולות שניתן לבצע בחלון

 Object Name - בשדה זה ניתן להעניק שם	 
ל-Object States, מומלץ מאוד לעשות זאת במיוחד 

כאשר יש במסמך יותר מ-Object States אחד.

מתן שם לכל אחד מהמופעים - כברירת מחדל השם 	 
 State1, :שמופיע עבור כל אחד מהמופעים הוא

State2 וכו׳. על מנת לשנות את שמם של המופעים, 
מקליקים פעמיים על השם המופיע בחלון ומקלידים 
את השם החדש )בדומה לשינוי שם של שכבה בחלון 

השכבות(.

שינוי סדר של המופעים - ניתן לגרור את המופע הרצוי 	 
בחלון כלפי מעלה או מטה על מנת לשנות את סדר 

הופעתם של המופעים השונים )בדומה לשינוי סדר של 
שכבה בחלון השכבות(.

מחיקת מופע - מסמנים את המופע המיותר בחלון 	 
Object States ומקליקים על כפתור ה- המופיע 

בתחתית החלון ימין.  

 הוספת מופע - על מנת להוסיף עוד תמונה	 
ל-Object States קיים יש לסמן את תמונה הנוספת 

. ולהקליק על כפתור Object States-ואת ה

הדבקת אובייקט לתוך מופע - ניתן להדביק אובייקט 	 
 לתוך מופע קיים על מנת שיופיעו ביחד. 

על מנת לבצע פקודה זו, ניגשים לאובייקט המבוקש 
 Object ניגשים לחלון .Copy ומבצעים את הפקודה

States מסמנים את המופע הרצוי ומקליקים על 
. כעת האובייקט ״הוכנס״  הכפתור עם דמות הכוכב 
לתוך המופע הרצוי. ניתן להזיז את האובייקט שהוכנס 
ולמקם אותו באופן הרצוי. כפי שניתן לראות בדוגמה:

 Object States פעולות עריכה עבור

It is a long established fact that 
a reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.

בדוגמה שלפנינו תיבת המלל 
היא האובייקט שהוכנס לתוך 

ה-Object States. מלל 
זה מהווה הסבר לתמונת 

הזברה הממוקמת מעל בעת 
הדפדוף בגלריה.
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 Object States שילוב אנימציה עם

It is a long established fact that 
a reader will be distracted by the 
readable content of a page when 
looking at its layout.

זברה

פיל

נמר

 .Object States אינדיזיין מאפשרת לשלב גם אנימציה עבור
בדוגמה שלפנינו כאשר לוחצים על כפתור מופיע התוכן 

הרלוונטי. ניתן לקבוע שבלחיצת כפתור יופיע התוכן תוך כדי 
ניגון אנימציה.

על מנת לבצע פעולה זו, ראשית יש ליצור את הגלריה 	 
באופן שהוסבר קודם לכן, כלומר יש לנקוט בשלבים 1-3.

שלב רביעי - מסמנים את ה- Object States ומצמידים 	 
את האנימציה הרצויה. בדוגמה שלפנינו נבחרה 

.Animation בחלון Fade In האנימציה

שלב חמישי - כברירת מחדל, האנימציה מתנגדת באופן 	 
אוטומטי כאשר נכנסים לדף, כלומר ההגדרה בחלון 

Animation היא: On Page Load. מבטלים את הסימון 
On Page Load באמצעות הקלקה על אפשרות זו 

 Animation בתפריט. מקליקים על הכפתור  בחלון
ומקליקים על הכפתור הרצוי במסמך. יש לנקוט בפעולה 

זו עבור כל אחד מהכפתורים בדוגמה שלפנינו ארבעה 
כפתורים.
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 שילוב סרטון אנימציה
Animate CC מתוך תוכנת 



הערות אישיות:

 Animate cc שילוב סרטון אנימציה מתוך

קודם לכן ראינו שניתן ליצור אנימציה באינדיזיין באמצעות חלון Animation. אך 
לעיתים יש צורך ליצור סרטון אנימציה מורכב יותר על מנת להעביר את המסר בצורה 

ידידותית ומקצועית במגזין/מצגת.

בעזרת תוכנת Animate cc )פלאש לשעבר( ניתן ליצור סרטוני אנימציה מורכבים יותר 
ולשלב אותם באינדיזיין.

 OAM :את הסרטון בפורמט Animate על מנת לבצע פעולה זו, יש לייצא מתוך תוכנת
 .File הנמצאת בתפריט Place ולשלב אותו באותו באינדיזיין באמצעות הפקודה

  חשוב לציין כי לא ניתן לערוך וכיוצא בזה את הקובץ בתוכנת אינדיזיין אלה רק
לעמד אותו במקום הרצוי במסמך, להגדיל או להקטין אותו.
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עבודה עם פריסת עמודים גמישה
Liquid Layout



הערות אישיות:

 תוכנת אינדיזיין שהיתה במקור תוכנת עימוד עבור עבודות דפוס שונות הפכה להיות בשנים
האחרונות כלי מצויין גם עבור פלטפורמות דיגיטליות ומאפשרת לייצר מגזינים דיגיטליים 
)E-PUB(, מצגות )PDF Interactive, SWF( ואפליקציות לטאבלטים וטלפונים ניידים 

.)DPS(

השימוש בתוכנה עבור הטכנולוגיות החדשות שהוזכרו לעיל חייב את המפתחים של אדובי 
להרחיב את היכולות של התוכנה באופן טבעי. 

 אחת היכולות המשמעותיות ביותר שהופיעו לראשונה גרסת CS6 ומעלה נקראת:
Liquid Layout - היכולת לשנות את גודל העמוד כולל התוכן שלו בהתאם! 

הוספת היכולת הזאת התקבלה בברכה משני קהלי יעד עיקריים: גרפיקאים המעצבים 
לדפוס וצריכים לבצע התאמות גודל למודעות המתפרסמות בעיתונים השונים, ועבור מעצבי 

אפליקציות, הזקוקים לעיתים ליצור עיצוב אופקי ואנכי לאפליקציה.
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Liquid Layout - רקע כללי
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 עליהם Liquid Layout תוכנת אינדיזיין מעמידה לרשותינו ארבעה סוגי
 Page-יש לגשת לכלי ה Liquid Layout נפרט בהמשך. על מנת לעבוד עם

הממוקם בחלון כלי העבודה. לאחר מכן לגשת לתפריט השליטה הממוקם 
מתחת לשורת התפריטים ולקבוע את המאפיינים השונים ולדף יתווספו 

ידיות מסביב המאפשרות שינוי גודל באופן עצמאי תוך כדי החזקת מקש 
Alt במקלדת.

X:

Y:

�

�

�

�

W:

H:

�

�

�

�

iPad � Liquid Page Rule: Objects Move with Page

Show Master Page OverlayScale �

 :Page-תפריט השליטה של כלי ה

 :Page-ניראות משטח העבודה כאשר עובדים עם ה
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כעת נפרט על אופן העבודה עם סוגי ה- Liquid Layout השונים, ולכן נתמקד בחלק זה של 
תפריט השליטה:

באמצעות בחירת אחת מהאפשרויות ניתן לקבוע כאמור את האופן שבו תתבצע שינוי פריסת 
העמוד וביחס אליו התוכן הממוקם בו. תחת האפשרות Liquid Page Rule ניתן למצוא את 

האפשרויות הבאות:

  בחירה באפשרות זו, תביא לכך שלא תתבצע התאמה של התוכן ביחס לפריסת - Off
העמוד החדשה כפי שניתן לראות בדוגמה:

X:

Y:

�

�

�

�

W:

H:

�

�

�

�

iPad � Liquid Page Rule: Objects Move with Page

Show Master Page OverlayScale �

Off

Scale
Re-center
Object-based
Guide-based

Controlled by Master

�

ורה חדש יעיצוע ראה מסמך, ייררכיים שיים של תכות העבדונים רביטה כבר 
את שליעילו חון שליעילוחד.

מכים  ממשו  צרו  שתמוס.  עוצמים  שלב  בבין  יים  ממשמאל,  ולתמונותר 
רביציררכיו  מכיים  כבר  עיקודה  לגרפי  תכונות  אחופשיים  בקו  דבר  מסמך, 
העניתנים  בעזרת  לנסופות  ייראה  חדש  בקו  לערים  בקו  עניים  תוכן  לשל 
מספר התוכן עם כמהיראה בזכות אב עם לדפו לכליטה לגרפי אוות כבותנים 

כבר ייראה חופשר מסמכיות במהשתמושלמת הרגישו חד.

ואיניצים  עזרתיים מהשראה  מהיון אצבעוצב  ללו  ובסו אחרים  אחופשראה 
שקיצרו  ייררכיים  השתמושל  עות  התוכן  בעות  הקבצות  לספר,  תכותיכם 
יירת  חדש  כאוטומפו  ענים  פוגרפי  אוטומטי  יו  שלביעילוחדש  כמה  לערים 
המללה  מה.  רבי  קבציררכייצים  הניקר,  בעות  שיפות  בכל  מים  בי  המללה 
הסקיפוגרפיה.  הצללות  יצות  מסמכיוחדש  אם  מצו  מסמכיים  בבי  ומפורה 
ובעזרתיכה.  רותנת כמהשתוכל  ובעזרת בקודה שתר ממשק הצלל, דפיה. 

צו מוס.

עבותר לכם לשל דבר השראה של של וב הצללה לדפוסריכה. יכה. הדפיקה 
הענייראה  מסמך,  מספר  ענים  ובעצמין  ביטה  במהשתמוסרים  לנסופשכם 
חות.  כמה  למללה  דפורים  הניקר,  הר  בשליטחופות.  הסקיפורים  ואיניקר, 
המספורה לספורט בכלוחדש יצובסופור בי עיל ומטים אחריכה. צרו לביטה 
זור  חד.  צרו  ואינדקס.  אם  יים  שתמשמאל,  תוכן  אם  עם  מצו.  שתר  בין 
את  לחזורים  אם  השתמושל  ללותיינדקס.  דה  לערים  תאפשראה  לעריכה. 

בקו אם בקצוין אוטומטים רבי עוצבעיקר, יעיצו.

רים את בקצוע וס.עבות הטים לנסות השראה ולתמשו לערים בקצותייראה 
ובעות אחון אם לל, דפיה. הצללו לעבדו שליעילות בקוד בקצובעצ מהיראה 
לכם  הדפו  לחזורך  מכיו  אם  במין  טבלאות  ואיניקו  ליטה  לכם  אדונים  ובין 
יציראה  יים אצבודה כלו לחזור ליעיל דבר מוס. השר אצבות השר  מסמך, 

לכם יון אתם לשלים מספר.

יוחדש ייניים בזכונים מעוצמיון שתרצות כלו חון עם לגרפי משק הסקיצות 
שתוכנה חדש יו מכיוחדש ייצוע עזרת בעות הטים בעזרת הטי אם רבין 

עם בעילות בקו ביעילותרצו אדונות אם מה בכל יעיקה ולתמשו שקיצובע 
יציראה של דפורה כאוטומטים גישו ממשו אם כאורט בעילות העניתנת 

בעיצות הסקיפורט במהיראה ליטה ומפור אדו בבין אוות מצות העניתנים 
אתם לדפורים עצמהרגישו בי אוטומטיפות נפשכבר אחור יצוב עם בעיל 
תכונים בכל תוכל דבר בין ענים אחרים כבות שלכלות ולתמשו את נפשר 

לדפורך נות שלביטחופורה מספר יוחדש יצרו חורך הירו לנסופורה בשלים 
מין לערים לשלים לשמאל, לעבוד העבדו בשכם ללוחד.

ין שלבין שלכם מסמכים לנסופות הרגישו לחזור לנסות. נה ואינדקס.עבדו 
מצו בקצוין בקצות הניים רביצות הירו טבלאות העבודה, הר יים את של 

יעיצרותנת אחורה כליעיקר, השתמשקי פוגרפיה. ין בביטה לעבדונות בקצו 
מעותיכם בעות הרגישו טבלאורה כבוד בכליטחון ענים כאוותרצות לל יים 

ליעיקודה, לעבדונות בזכונות לעבות ביטה מושל שלביעילו לנסות המללות 
אחרים אחריכה. כים שליעילו אם מונות בקצו.

ורה חדש יעיצוע ראה מסמך, ייררכיים שיים של תכות העבדונים רביטה כבר 
את שליעילו חון שליעילוחד.

מכים  ממשו  צרו  שתמוס.  עוצמים  שלב  בבין  יים  ממשמאל,  ולתמונותר 
רביציררכיו  מכיים  כבר  עיקודה  לגרפי  תכונות  אחופשיים  בקו  דבר  מסמך, 
העניתנים  בעזרת  לנסופות  ייראה  חדש  בקו  לערים  בקו  עניים  תוכן  לשל 
מספר התוכן עם כמהיראה בזכות אב עם לדפו לכליטה לגרפי אוות כבותנים 

כבר ייראה חופשר מסמכיות במהשתמושלמת הרגישו חד.

ואיניצים  עזרתיים מהשראה  מהיון אצבעוצב  ללו  ובסו אחרים  אחופשראה 
שקיצרו  ייררכיים  השתמושל  עות  התוכן  בעות  הקבצות  לספר,  תכותיכם 
יירת  חדש  כאוטומפו  ענים  פוגרפי  אוטומטי  יו  שלביעילוחדש  כמה  לערים 
המללה  מה.  רבי  קבציררכייצים  הניקר,  בעות  שיפות  בכל  מים  בי  המללה 
הסקיפוגרפיה.  הצללות  יצות  מסמכיוחדש  אם  מצו  מסמכיים  בבי  ומפורה 
ובעזרתיכה.  רותנת כמהשתוכל  ובעזרת בקודה שתר ממשק הצלל, דפיה. 

צו מוס.

עבותר לכם לשל דבר השראה של של וב הצללה לדפוסריכה. יכה. הדפיקה 
הענייראה  מסמך,  מספר  ענים  ובעצמין  ביטה  במהשתמוסרים  לנסופשכם 
חות.  כמה  למללה  דפורים  הניקר,  הר  בשליטחופות.  הסקיפורים  ואיניקר, 
המספורה לספורט בכלוחדש יצובסופור בי עיל ומטים אחריכה. צרו לביטה 
זור  חד.  צרו  ואינדקס.  אם  יים  שתמשמאל,  תוכן  אם  עם  מצו.  שתר  בין 
את  לחזורים  אם  השתמושל  ללותיינדקס.  דה  לערים  תאפשראה  לעריכה. 

בקו אם בקצוין אוטומטים רבי עוצבעיקר, יעיצו.

רים את בקצוע וס.עבות הטים לנסות השראה ולתמשו לערים בקצותייראה 
ובעות אחון אם לל, דפיה. הצללו לעבדו שליעילות בקוד בקצובעצ מהיראה 
לכם  הדפו  לחזורך  מכיו  אם  במין  טבלאות  ואיניקו  ליטה  לכם  אדונים  ובין 
יציראה  יים אצבודה כלו לחזור ליעיל דבר מוס. השר אצבות השר  מסמך, 

לכם יון אתם לשלים מספר.

יוחדש ייניים בזכונים מעוצמיון שתרצות כלו חון עם לגרפי משק הסקיצות 
שתוכנה חדש יו מכיוחדש ייצוע עזרת בעות הטים בעזרת הטי אם רבין 

עם בעילות בקו ביעילותרצו אדונות אם מה בכל יעיקה ולתמשו שקיצובע 
יציראה של דפורה כאוטומטים גישו ממשו אם כאורט בעילות העניתנת 

בעיצות הסקיפורט במהיראה ליטה ומפור אדו בבין אוות מצות העניתנים 
אתם לדפורים עצמהרגישו בי אוטומטיפות נפשכבר אחור יצוב עם בעיל 
תכונים בכל תוכל דבר בין ענים אחרים כבות שלכלות ולתמשו את נפשר 

לדפורך נות שלביטחופורה מספר יוחדש יצרו חורך הירו לנסופורה בשלים 
מין לערים לשלים לשמאל, לעבוד העבדו בשכם ללוחד.

ין שלבין שלכם מסמכים לנסופות הרגישו לחזור לנסות. נה ואינדקס.עבדו 
מצו בקצוין בקצות הניים רביצות הירו טבלאות העבודה, הר יים את של 

יעיצרותנת אחורה כליעיקר, השתמשקי פוגרפיה. ין בביטה לעבדונות בקצו 
מעותיכם בעות הרגישו טבלאורה כבוד בכליטחון ענים כאוותרצות לל יים 

ליעיקודה, לעבדונות בזכונות לעבות ביטה מושל שלביעילו לנסות המללות 
אחרים אחריכה. כים שליעילו אם מונות בקצו.

 הופעת התוכן לאחר השינוי של פריסת העמוד הופעת התוכן לפני השינוי של פריסת העמוד
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החל מגרסת InDesign CC 2015, ניתן 
באמצעות הפקודה: Publish Online לפרסם 

כל מסמך InDesign באמצעות לינק באינטרנט 
ולשתף אותו ברשתות חברתיות, דואר אלקטרוני, 

או ככתובת אתר עצמאי. כמו כן, ניתן גם 
להטמיע את המסמך בכל דף אינטרנט או 

בלוג.

למעשה אינדיזיין יוצרת גרסת 
HTML של המסמך אשר ניתן 

לצפות בו באמצעות כל דפדפן 
במחשבים, טאבלטים וטלפונים 
חכמים, כל זאת על מנת לספק 

חוויית קריאה באינטרנט בצורה אסטטית, קלה ופשוטה.

המסמך באינטרנט גם תומך בכל האינטראקטיביות הכלולה במסמך InDesign: כפתורים, וידאו, 
אודיו ואנימציה.

  :Publish Online יתרונות בשימוש בפקודה

זמין וקל לשימוש.. 1

נוצר לינק באופן אוטומטי.. 2

קל לשיתוף באינטרנט, מייל ורשתות חברתיות.. 3

ניתן לצפות במסמך בכל דפדפן.. 4

ניתן לשלב אינטראקטיביות, אנימציה, וידאו וסאונד.. 5

המסמך מוצג בתוך ממשק של מיוחד המאפשר לנווט ביעילות בין דפי המסמך.. 6

ניתן לאפשר הורדה של קובץ  PDF להדפסה. 7

  :Publish Online חסרונות בשימוש בפקודה

הקובץ יכול להיות רק על השרת של אדובי. 1

לא ניתן להצמיד סיסמה להגנת הקובץ. 2

לא יכול להיות רספונסיבי. 3

קובץ סגור המשמש לצפייה בלבד. 4

לא ניתן לשלב טפסים אינטראקטיביים. 5

Publish Online

Publish
Online

Publish
Online

Publish
Online

330

Indesign

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

Publish Online ייצוא באמצעות הפקודה




