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  מילה והדגשת שניה שורה כניסת הגדרות" שיח הדו תיבת את לפתוח כדי1.

 .התחתונה שמאלית בפינה הקטן החץ על לחץ – "ראשונה

  הדגשת או/ו שניה שורה כניסת עיצוב אם - הסימון תיבות ידי על – הגדר תחילה2.

 .אחת מילה רק או מילים שתי יכלול – ראשונה מילה

  כדי "'וכו הדגשת עצב" כפתור על ולחץ אותה בחר ,במסמך שהיא כל מילה עצב3.

 .בפיסקה ראשונה מילה הדגשת עבור בו ותשתמש זה עיצוב תזכור שהתוכנה

  או תחתון קו עם , לא או עבה הוא אם גודלו את הגופן שם את זוכרת התוכנה4.

 .הגופן וצבע ,לא או נטוי ,לא



  ולחץ פסקאות כמה או המסמך כל את בחר כעת .1

 .העיצוב מכפתורי אחד על

  לכפתור בהתאם יעוצב שתבחר הטקסט כל .2

  ופרט למרכז שמיושרות לפסקאות פרט ,שתלחץ

  התוכנה שעליהם – עניינים לתוכן ופרט לכותרות

 .אוטומטית תדלג

  את תבצע התוכנה טקסט שום תבחר לא אם .3

 .הסמן נמצא שבה הפיסקה על רק העיצוב



 של לתוצאות לב שים

 הכפתורים על הלחיצות

 השונים



  שהיא כל מסיבה אם והיה

 העיצוב את ולבטל לחזור תרצה

 :שעשית

 שאותם הפיסקאות את בחר

 .לשחזר רוצה אתה

  שחזר" הכפתור על לחץ

 ."עיצוב

  בפקודה להשתמש גם תוכל

 אולם , וורד של הרגילה "בטל"

 מכל העיצובים יבוטלו כך

  רק ולא שעיצבת הפסקאות

 .שתבחר מאלו

 !!!לב שים

  שצבועה מילה למעשה היא השניה בשורה הכניסה

 הגופן צבע את ותשנה המסמך כל את תבחר אם .בלבן

 .יתגלו "הנסתרות" המילים כל

  שחזור" לעשות יש זה מסוג פעולה ביצוע לפני לכן

 כ''ואח ימחקו "הלבנות" המילים שכל כדי ל''כנ "עיצוב

  את ולעצב לחזור כ''ואח מחדש הגופנים כל את לצבוע

 .הרצוי בעיצוב הכל





  לפתיחת "גופן בחר" על לחץ תחילה1.

  מתאים גופן ובחר ,הגופנים רשימת

  לבחור תוכל וכן ,המשתלב לפירוש

  לא או עבה יהיה ואם הגופן גודל את

  או נטוי ואם תחתון קו עם יהיה ואם

 .לא

  לבחור כדי "צבע בחר" על לחץ כעת2.

 .לגופן צבע

  מה כל שמעתה כדי "הפעל" על לחץ3.

  בגופן אוטומטי יעוצב שתקליד

 .שבחרת

  האוטומטי העיצוב פעולת להפסקת4.

 ."עצור" על לחץ

  הקלדות רק מעצב האוטומטי העיצוב5.

  הוא טקסט תבחר אם אבל , חדשות

  להמשיך שתוכל כך - יושפע לא

 .כרגיל המסמך עם ולעבוד

 לפני

 אחרי





אחרי הסרת  

 טעמים בלבד

 אחרי הסרת

 הכל 

 לפני



 לפני

 אחרי

  CAPS LOCK -ה כאשר בטעות הקלדת אם

  מצב על הייתה שהמקלדת או דלוק היה

  האותיות את להפוך תוכל - אנגלית

  לאותיות (קטנות ובין גדולות בין) האנגליות

 !אחת בלחיצה עברית





  על ולחץ המסמך רחבי מכל מילים בחר

  על או "באוצר חפש" על או "ת''בשו חפש"

  ישלחו שבחרת שהמילים כדי "אמת תורת"

 .הרצוי במאגר לחיפוש



  בפרוייקט החיפוש טווח את להגדיר תוכל

  הקטן החץ על שתלחץ ידי על ת''השו

 קבוצת של התחתונה השמאלית שבפינה

  כרטסית את ותפתח "במאגרים חיפוש"

 הגדרות

  5 בין לבחור תוכל הטווח את בחר כעת

 .כולו מסמך של טווח עד מילים



 :ת''השו פרוייקט בקטלוג חיפוש *

  ספר שם המכילות מילים לבחור יכול אתה

  תשלח והבחירה וסימן חלק ציון עם

  ומיד ,ת''השו שבפרוייקט "עיון" לכרטסיה

  מקור עבור הרלווטיות האפשרויות כל יצגו

  הרי ממוקד מספיק המקור אם ,זה

  שצויין במקום מיד יפתח שהספר

  ת"שו" :כאלו מילים של בחירה :לדוגמא

  ,"מ סימן חיים אורח - ה חלק אומר יביע

 .המקור את מיד תפתח

  "ה חלק אומר יביע ת"שו" :תבחר אם אבל

  אפשרויות כמה של רשימה תקבל

 .עיון בכרטסיות

 אוצר בקטלוג חיפוש *

  ספר של שם בחר אוצר בקטלוג לחפש כדי

  לתיבת תשלח והבחירה סימן או חלק ללא

  אוצר של הספרים בשמות החיפוש

 .החכמה





תחילה נבחר את הטקסט  

 .שברצונך לנקד

נקד "אחר כך נלחץ על 

כדי שהתוכנה  " אוטומטית

תנקד את כל המילים שיש  

 .להם אפשרות אחת של ניקוד



שים לב לתיבת סימון  

 "השתמש בצבע"

אם תיבה זו מסומנת המילים  

שיש להן כמה אפשרויות  

ניקוד יסומנו בצבע צהוב  

ומילים שלא קיימות במאגר 

 .יסומנו בצבע ירוק

כעת נלחץ על הניקוד  

 ...האוטומטי



קיבלנו הרבה מילים מנוקדות  

ועוד יותר מילים צבועות  

בצהוב ומעט מאוד מילים  

שלא מופיעות במאגר צבועות  

 בירוק שננקד אותם ידנית

כעת שהסמן בתחילת הקטע  

הנבחר נלחץ על הכפתור  

 "קדימה"



כל פעם נבחרת מילה אחת 

ומוצגות כל אפשרויות הניקוד  

 שלה שקיימות במאגר

אם תלחץ על אחת 

 :מהאפשרויות

המילה שבטקסט תוחלף  

 .במילה המנוקדת

ואוטומטית הבחירה תקפוץ  

ויוצגו  , למילה הבאה 

 .התוצאות של המילה הבאה



כאשר תגיע הבחירה למילה  

שלא נמצא עבורה ניקוד יוצגו 

כדי שתוכל  , כלי הניקוד

 .לנקדה באופן ידני

אחר שתסיים לנקד מילה זו 

תוכל לבחור אותה וללחוץ על  

 "הוסף למאגר"

כדי שבפעם הבאה שתיתקל  

במילה זו היא תנוקד  

 .אוטומטית



שים לב לכך שכלי הניקוד פועלים לפי כללי  

 :דהיינו, המקובלים הדיקדוק

 :סדר הניקוד הוא

 .שין ימנית או שמאלית.3, ניקוד.2, דגש.1

לכן כאשר תלחץ על שין ימנית או שמאלית  

 .הסמן יעבור אוטומטית לאות הבאה

במקומו   ישארכאשר תלחץ על דגש הסמן 

 וימתין להזנת הניקוד

כאשר תלחץ על אחד מהנקודות האחרות  

הסמן יעבור אוטומטית לאות הבאה אם האות  

כדי שאם היא שין  , הנוכחית אינה אות שין

תוכל להוסיף נקודה של שין ימנית או 

 .שמאלית



אחר שסיימת לנקד לחץ על  

כדי לנקות את כל " נקה צבע"

 .הציבעונייםהסימונים 



לשינוי הגופן בתיבת רשימה  

המציגה את אפשרויות  

לחץ עם הכפתור   -הניקוד 

הימני של העכבר בשטח 

לחץ  כ''ואח, תיבת הרשימה

בחר גופן לרשימת  "על 

 "התוצאות

תיפתח תיבת דו שיח 

גודל , המאפשרת לבחור גופן

 .ואם הוא יהיה עבה או לא





 :לפרטים נוספים נא לשלוח למייל

yaakobov001@gmail.com 


