כאן רואים כותרת עליונה ,שיש בה
שלושה חלקים:
 .1באמצע כותרת ראשית – שם
הפרשה.
 .2אחר הכותרת הראשית כותרת
משנית – שם הפרק.
 .3בצדדים שם הספר בגדול.
 .4שם הספר מופיע לאורך כל
הכותרות העליונות בצורה זהה,
אולם הכותרות משתנות בהתאמה
לתוכן.

כאן רואים מספור באותיות עם קישוטים
של סמלים בצדדים ,מספור זה שווה בכל
הכותרות התחתונות.
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 .1הוספת גבול תחתון לכותרת.
 .2מספור העמודים בצד החיצוני של הספר ,דבר שכבר
אי אפשר לעשות בוורד )בוורד  2003היתה אפשרות
לעשות זאת בלי להגדיר שעמוד זוגי ואי זוגי יהיו שונים(.

 .3הוספת סימן לקישוט.
 .4כותרת שונה לעמוד זוגי ואי זוגי ,כאשר שם הספר
מופיע בצד האי זוגי לאורך כל הספר ,ושם הפרשה
מופיע בצג הזוגי ומשתנה בהתאמה לאורך הספר.

 .1כרטסיה ליצירת הכותרות.

1
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 .2כרטסיה להוספת
שם הספר וסמלים.

 .3כרטסיה להוספת
וגבולות
מספור
לכותרת העליונה או
התחתונה.

3

כרטסיה זו מכילה  4קבוצות
פקדים:
" .1הגדרות כותרת" –
בקבוצה זו תוכל להגדיר אלו
בכותרת
יופיעו
כותרות
העליונה ,למשל :תוכל להגדיר
שכל פסקה בסגנון "כותרת "1
תופיע בכותרת העליונה.
וכן האם הכותרת תתוסף
ככותרת יחידה או ככותרת
משנה שהוא תוספת על
הכותרת הראשית.

1
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 .2קבוצת "עיצוב גופן
ויישור" – בקבוצה זו
תוכל להגדיר את הגופן
עבור הכותרת העליונה,
ואת יישור הפסקה
שלה.

 .3קבוצת "הוסף טאב ישור"
– בקבוצה זו תוכל להוסיף
טאב לפני הכותרת ולהגדיר
את יישור הטאב את מיקומו
בנקודות ,ואת צורת המסלול
שלו.

 3.1כאשר תרחף עם סמן העכבר
מעל קבוצה זו יופיע בלון קטן עם
מידע על מידות העמוד ,מידע זה
יסייע לך לדעת באיזו נקודה לשים
את טאב היישר שלפני הכותרת.

3

3.1

 3.2כאשר תלחץ עם הלחצן הימני
של העכבר בתוך תיבת הטקסט עם
החיצים הקטנים ,יפיע תפריט קטן
'נקוד אמצע' ,כאשר תלחץ עליו
ישתנה המספר בתיבת הטקסט
לנקודת המרכז של העמוד.
וכן יש בתפריט זה 'נקודת קצה' –
לשינוי מהיר של מיקום הטאב.

3.2

 4.1כאשר תלחץ עם הלחצן
הימני של העכבר על הכפתור
'נקה הכל' ,יופיע תפריט,
שמאפשר שלא למחוק את כל
הכותרות לגמרי ,אלא תוכל
לבחור אם למחוק רק את
הכותרות העליונות ,או רק
התחתונות ,ואם למחוק רק בצד
הזוגי או רק בצד האי זוגי.

4.1

 .4קבוצת "הגדרות ביצוע" –
בקבוצה זו תוכל להגדיר אם
הכותרת תוסף לכל העמודים או
רק לזוגיים ,או רק לאי זוגיים.
בקבוצה זו קיים לחצן 'בצע'
שיוצר את הכותרת העליונה
במסמך ,וכפתור 'נקה הכל'
שמוחק את כל הכותרות
העליונות והתחתונות מהמסמך.

4

כרטסיה זו מכילה  4קבוצות פקדים:
" .1הוסף לפני הכותרת" – בקבוצה זו תוכל להגדיר
איזה טקסט או סמל להוסיף לפני הכותרת.
וכן תוכל להוסיף טאב לפני התוספות הנ''ל ,וכן תוכל
להוסיף טאב בלבד שיישר את הכותרת ,אם שכחת
להוסיפו כזמן הוספת הכותרת.

 .2על אותה הדרך תוכל גם להוסיף טקסט או סמל
ו/או טאב אחרי הכותרת .לבחירת הסמל לחץ על
הלחצן עם השלוש נקודות ,תוכל לבחור כל פעם רק
סמל אחד .להוספת כמה סמלים:
בחר סמל אחד ולחץ 'בצע' ושוב בחר סמל אחר
ולחץ 'בצע''.
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הערה:
באפשרותך להוסיף כל פעם תוספת אחת
לפני/אחרי הכותרת ,או טקסט או סמל ,אבל
תוכל להוסיף עם כל אחד גם טאב יישור אם
תרצה.

 .3-4בחלקים אלו תוכל לבחור גופן
עבור הוספות הטקסט שלפני או אחרי
הכותרת ,וכן את גופן סמלים.
עוד תוכל להגדיר אם להוסיף את
ההוספות האלו בכותרת העליונה או
בכותרת התחתונה.
וכמובון לחצן 'בצע' ליצירת התוספות
במסמך.

2

כרטסיה זו מכילה  2קבוצות פקדים:
" .1הוספת מספר עמוד" – בקבוצה זו תוכל לבחור את סגנון
המספור :אותיות או מספרים ,וכן את מיקום המספור:
בכותרת עליונה או התחתונה.
וכן תוכל לבחור את יישור המספר :לימין ,לשמאל ,לאמצע,
לצד החיצוני של הספר או לצד הפנימי של הספר.
שים לב!
אפשרות של מספור לצד חיצוני או פנימי היו קיימים בעבר
בוורד ,ובגירסאות המאוחרות כבר לא קיים ,וכעת אנו מחזרים
אותו.
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'' .2הוספת גבולות'' – בקבוצה זו תוכל להוסיף גבולות
לכותרות העליונות או התחתונות ,כאשר תלחץ על בצע תיפתח
תיבת דו שיח 'גבולות' תוכל לבחור שם איזה גבול להוסיף
ובאלו צדדים ,להסרת הגבול :לחץ שוב על בצע ואל תבחר
שום גבול ולחץ 'אישור' וכל הגבולות יעלמו.

לפרטים נוספים נא לשלוח למייל:
yaakobov001@gmail.com

