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 :עיצובים בשלושה הפסקה את לעצב תוכל זו פקדים קבוצת ידי על

 .בפסקה ראשונה מילה הדגשת1.

 .בפסקה השנייה בשורה כניסה2.

 .אחרונה שורה מרכוז3.

  לחצנים של מבחר לנוחיותך .חלקם את או העיצובים כל את לעצב פסקה באותה שאפשר כמובן

 .ונח מהיר לעיצוב פסקה עיצובי של שונים צירופים שמעצבים
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   ?מעצבים כיצד

  ,העיצוב מלחצני אחד על ולחץ חלקו את או כולו המסמך את בחר

   .במהירות יעוצבו הנבחר שבטווח הפסקאות כל

  כגון לעיצוב מתאימות לא פסקאות על אוטומטית תדלג התוכנה

 .צדדים לשני מיושרות שאינן ופסקאות כותרות

   העיצוב שחזור

  הפסקה עיצוב את לשחזר תוכל 'עיצוב שחזר' הלחצן ידי על

  המילה של ההדגשה את מסירה הלחצן פעולת ,לקדמותו

  וכן ישנה אם השניה בשורה הכניסה את וכן ישנה אם הראשונה

 .ישנה אם האחרונה שורה מרכוז את

 .השחזור לחצן על ולחץ לשחזר שברצונך הפסקאות את בחר

  גופן את להגדיר כדי

 המילה של ההדגשה

  הגדרות ועוד הראשונה

  חץ על לחץ נוספות

  שבפינה הקטן

 .התחתונה השמאלית

  המילה תעוצב שבו הגופן של מהירה לבחירה לחצנים שלושה

 בפיסקה הראשונה
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  את להגדיר תוכל זה בדיאלוג

 :הבאות ההגדרות

תחילת הדגשת הגדרות  

 :פסקה

  האפשרויות שלוש מבין אחת בחר

 :הבאות

 מילים שתי תמיד הדגש1.

 .ראשונות

  ראשונות מילים שתי הדגש2.

 כגון רשימה של בפסקה רק

  .1 - ב שמתחילות בפסקאות

  אם גם ,וכדומה [א או

  בסגנון מעוצבת לא הפסקה

 .'רשימה פסקה'

 – אחת מילה רק הדגש3.

 .בפסקה ראשונה המילה

שניה בשורה כניסה הגדרות: 

 .ל''הנ לאפשריות בדומה אפשריות משלוש אחת לבחור תוכל כאן גם

גופן בחירת: 

  צריך שאינך כך שבחרת ההגדרות את תשמור התוכנה ,לכך המיועד הלחצן ידי על  הפסקה תחילת הדגשת עבור גופן לבחור תוכל

 .פסקאות לעצב רוצה שהנך פעם בכל מחדש גופן לבחור

 .וורד  של גופן בכרטיסיית כמופיע 'וכו הגופן וצבע הגופן מיקום הגדרת את כוללת הגופן בחירת

 לשקופית הבאה



 .הפסקאות שחזור/העיצוב של ההתקדמות קצב על מידע עם חלונית תופיע ,הפסקאות שחזור/עיצוב פעולת במהלך

 .באמצע שחזור/העיצוב פעולת את לבטל כדי העצירה לחצן על ללחוץ תוכל
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 :לפרטים נוספים נא לשלוח למייל
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