
שלומית היימן
Shlomit Heymann

הדרכת אינדיזיין
InDesign Wizard
IDME@017.net.il

www.InDesignME.co.il
054-2135131
© כל הזכויות שמורות



שלומית היימן
Shlomit Heymann

הדרכת אינדיזיין
InDesign Wizard
IDME@017.net.il

www.InDesignME.co.il
054-2135131
© כל הזכויות שמורות

משתמשי אינדיזיין, מתרגמים ועורכים לשוניים יקרים,
בקובץ זה תמצאו הסבר לטיפול במלל בוורד לפני ייבואו לאינדיזיין )התוכנה הגרפית בה הגרפיקאים עורכים ומעצבים את המלל(.

זה מאוד חשוב כי ההגדרות הבסיסיות של וורד אינן מותאמות לעבודה בעברית וב־2 שפות ששפתן שונה זו מזו!!!

זה חשוב כדי לחסוך זמן לכולנו: לגרפיקאים ולעורכים הלשוניים כי:
הגרפיקאים מייבאים את המלל שעובר המרה בתוך התוכנה, אולם כאשר הגדרותיו אינן ברורות כגון גודל, משקל וצבע האות, אין לגרפיקאים דרך לדעת איזו פסקה היא 

כותרת או משפט מושמן וכיוב'. דבר זה גורם לגפריקאים לשגות בהגדרות, העורכים הלשוניים צריכים לתקן, וכך הקובץ עובר הגהות רבות ומיותרות. 

בכמה פעולות פשוטות וקלות תמנעו מצב זה ותחסכו זמן עבודה יקר ומתסכל עליהן תוכלו לקרוא בהמשך.

הכנת קובצי וורד תקינים עבור גרפיקאים, התעיילות בעבודה בוורד
מאת: שלומית היימן / 2011

תודה מיוחדת לפונטביט על הפונטים:  אוטרקיה, עוגן, אופטימום ושפע-פרו

מה הכי חשוב?
הכי חשוב להשתמש בסגנונות שונים עבור כותרות בעלי היררכיה שונה וכמובן 

סגנון שונה עבור המלל הרץ. ניתן תמיד להכין סגנונות חדשים, אולם העיקרון תמיד 
נשאר: סוג גופן שונה לשפות שונות, הן בסוגו והן בגודלו. במידה ומשהו אינו יודע 

להשתמש בסגנונות בוורד, יהיה עליו לתת צבע וגודל שונה לכל ההגדרות כך שיהיה 
ניתן לדעת בבירור מה כל פסקה מייצגת: מלל רץ, כותרת, מילה מושמנת, מילה עם 

קו תחתי וכיוב'.

מה זה סגננון פסקה?
סגנון פסקה הוא אוסף של הגדרות כגון סוג גופן, גודל, משקל, צבע, יישור וכיוב' 

אותו ניתן לתת לפיסקה שלמה שתוגדר מייד על־פי נתוני הסגנון. כך, במקום לתת 
למלל הגדרות דרך התפריטים השונים, ניתן פשוט ללחוץ על הסגנון וכל הפסקה 

תשתנה בהתאמה.

הערה: שימוש בסגנונות לא מקל רק על הגרפיקאים אלא גם על העורכים הלשוניים 
כי במקום לגשת לתפריט התוכנה ולבחור באופן ידני את ההגדרות, כל שצריך 

לעשות הוא ללחוץ על הסגנון המוכן.

בהצלחה,
שלומית



הכנת קובצי וורד מתאימים 
להמרה באינדיזיין

1. ביטול האפשרות "עקוב אחר עיצוב" 
)Keep Track of Formatting( מתוך תפריט 

האפשרויות )Options( בוורד:
כאשר אפשרות זו מסומנת, ברגע שמשנים 
משהו בגוף המלל )כגון השמנה, קו תחתי(, 

נוצרים סגנונות חדשים וכך המסמך 
מתמלא בסגנונות מיותרים שמאוד מקשים 

אחר כך ליצור מלל אחיד, על כן חשוב 
לבטלה.

לנוחיותכם' מצורפים צילומי מסך 
לתפריטים בעברית ובאנגלית לגרסאות 

.)2010 ,2007 ,2000

וורד 2010
גשו לתפריט "אפשרויות" של וורד, בחרו 

מתוך התפריט באפשרות "מתקדם 
)Advanced("־וודאו כי האפשרות מבוטלת.



וורד 2007

לחצו על הכפתור העגול שנמצא 
בפינה הימנית או השמאלית של חלון 

התוכנה, בחלון שנפתח, לחצו למטה על 
"אפשרויות" )Options(, וודאו כי האפשרות 

מבוטלת.



וורד 2000
גשו לתפריט כלים<אפשרויות 

)Tools>Options(. בחלון שנפתח, גשו 
ללשונית עריכה )Edit( ובטלו את האפשרות 

 "עקוב אחר עיצוב" 
)Keep Track of Formatting(



2. שינוי הגדרות תיקון אוטמטי 
שמותאמות לאנגלית ולא לעברית!

הגדרת ברירת המחדל של וורד מכילה 
מספר הגדרות לתיקונים אוטמטיים 

שאינם מתאימים לשפה העברית, וגורמות 
להחלפה אוטומטית לתווים לא נכונים. 

כדי למנוע מצב זה יהיה לבצע מספר 
הגדרות. 

מצורפים צילומי מסך לגרסת 2010 
בעברית ובאנגלית המתאימים גם לגרסת 
2007. מי שיש ברשותו גרסאות קודמות, 

כדאי לחפש היכן ניתן למצוא הגדרות אילו 
ולבטלן.

 א. הגדרת מרכאות ומקפים - 
עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה

בעברית אין מרכאות מסולסלות אלא 
ישרות, אין מקף כפול, רק מקף בודד. יש 

לבלט את הסימון בצד הגדרות ברירת 
מחדל אילו בשתי מקומות על-פי צילמי 

המסך הבאים:



 ב. הגדרת מרכאות ומקפים - 
עיצוב אוטומטי

בעברית אין מרכאות מסולסלות אלא 
ישרות, אין מקף כפול, רק מקף בודד. יש 

לבלט את הסימון בצד הגדרות ברירת 
מחדל אילו בשתי מקומות על-פי צילמי 

המסך הבאים:



 3. תיקון הסגנון הבסיסי 
)דוגמא לעברית מול אנגלית(

וורד מגיעה עם סגנון בסיסי שנקרא 
"רגיל" )Normal(. השימוש בסגנון הזה הנו 

בעייתי מלכתחילה בעיקר כי ברב המקרים 
הגדרתו שגוייה לעבודה עם עברית. 

עיקר השגיאה בהגדרה היא בכך שהגופן 
העברי זהה בסוגו ובגודלו לגופן האנגלי, 

מצב אותו חייבים לשנות. 

הסיכוי הגדול הוא, ששאר הסגנונות 
המוכנים גם הם אינם מותאמים לעבודה 

עם עברית. כדאי לוודא כי גם להם יש 
סוג וגודל גופן שונים מאילו המייצגים 

את האנגלית. ניתן לשנותם באותו האופן 
ששיננו את הסגנון הבסיסי, אך בהחלט 

ניתן ליצור סגנונות חדשים. 

כדי לטפל בסגנונות עלינו ראשית לשלוף 
את תפריט הסגנונות. 

גשו לתפריט "עיצוב" )Format( ובחרו 
 .)Styles and Formatting( "ב־"סגנונות ועיצוב

בצד המסמך תיפתח רשימת הסגנונות כפי 
שנראית בצילום המסך למטה:

מקמו את העכבר )מבלי ללחוץ( מעל הסגנון "רגיל" )Normal(. הסגנון יסומן במסגרת ובה חץ הפונה כלפי מטה. לחצו עליו ומתוך 
התפריט שייפתח בחרו ב־"שינוי" )Modify( כפי שנראה בצילומי המסך הבאים:

 

 )Format( "לחצו על הכפתור עליו כתוב "עיצוב )Modify Style( "בחלון "שינוי הסגנון

  )New Documents based on this template( "סמנו את האפשרות "הוסף לתבנית 
כדי שהגדרות אילו יופיעו בכל מסמך חדש שתפתחו

וורד 2007 וורד 2000 



חשוב מאוד!!!

בחרו מתוך התפריט ב־"גופן" )Font( וודאו 
כי:
הגופן המייצג את העברית יהיה גופן 	 

עברי )למשל דוד(
הגופן המייצג את האנגלית יהיה גופן 	 

)Times אנגלי )למשל
גודל הגופן האנגלי יהיה קטן יותר מגודל 	 

הגופן העברי לפחות בשתי נקודות. 

)ABC( גדולים יותר מתווים   תווים של גופנים רומיים 
של גופנים עבריים. לכן נהוג לתת להם גודל קטן יותר 
כדי שמראה המלל יראה יפה ולא נראה פתאום מילה 
באנגלית שנראית גדולה ביחס לעברית. כמובן, שהקטנת הגופן 

מאפשרת גורם מפריד נוסף בין עברית לבין אנגלית.

וורד מכילה סגנונות מוכנים שכמובן 
אינם מותאמים לעבודה עם עברית. אם 
אתם מתכוונים להשתמש בהם לעיצוב 

המלל, וודאו כי גם להם יש סוג וגודל גופן 
שונים מאילו המייצגים את האנגלית. ניתן 

לשנותם באותו האופן ששיננו סגנון זה, אך 
אפשר גם ליצור סגנונות חדשים. 

ולקצר   לסגגנונות  מקשים  קיצורי  לתת  ניתן 
משמעותית זמן עבודה. גשו שוב לחלון "שינוי הסגנון" 
)Modify Style( לחצו על הכפתור עליו כתוב "עיצוב" 
 ,)Shorcut Key( "ובחרו מתוך התפריט ב־"קיצור מקשים )Format(
 Press( הכניסו את הקיצור הרצוי לכם באמצעות הקלדתו בשדה
new shortcut key( ולחצו על "הקצה )Assign(. להחלת הסגנון על 

המלל לחצו על שילוב המקשים שהגדרתם לסגנון.


