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התקנה
יש לחלץ את הקובץ .zip ולשים את שלוש קובצי .jsx בתוך קובץ startup scripts של אינדיזיין.

הנתיב שלו:

Windows

MacOS

�Window יש לפתוח אינדיזיין מחדש אחרי ההתקנה, ויתוספו שלוש פריטים לתפריט

קיצורי מקשים
אפשר להגדיר קיצורי מקשים לפתיחה מהירה של החלוניות.

Edit > Keyboard Shortcuts בוחרים

קודם יש לבחור Scripts מהרשימה למעלה ]1[�

עכשיו תגדירו קיצור לכל חלונית ע״י בחירתו ברשימה למטה ]2[ )הם נמצאים ממש בסוף הרשימה(, והקלדת קיצור למטה ]3[, ולחיצה 
על Assign למטה ]4[�

לסיום יש ללחוץ Save ואח״כ OK בצד ימין ]5-6[�

קוצורות מומלצות ]שיעבדו בכל מצב, גם במצב טקסט[:
B + ALT ]כמו ברך[� צורת הדף - 

K + ALT ]כמו קישורים[� קושורות - 

M + ALT ]כמו מיספור[� מוספור אוטומטו - 

מעתה תוכלו לראות את הקיצורים גם בתפריט Window של אינדיזיין:

1

2

3 4

5

6



ג הפנלה 

הפעלה
בפעם הראשונה שתפתחו את התוסף, יופיע חלון הפעלה.

יש להכניס שם, וקוד הפעלה שקיבלתם במייל עם רכישת התוסף ]צריך חיבור לרשת 
לצורך ההפעלה[�

כל רוכש יוכל להתקין את התוסף גם על יותר ממחשב אחד - בתנאי שכל המחשבים 
�Adobe ID רשומים עם אותו

היות שבמוצר הזה נכנס הרבה הרבה חודשים של עמל ויגיעה כדי שיצא מתחת ידינו 
דבר מתוקן, בקשתינו שטוחה מאחינו בנ״י לרכוש את המוצר כדין, ולא להשתמש 

אתו באופן לא חוקי.

ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ֵאִרית ִיׂשְ ּוׁשְ

DISCLAIMER
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 

THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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1

2

צעדים ראשונים...
עשיית ברך - 2 טקסטים

בוחרים שתי תיבות טקסט שמונחים זה ליד זה ]תמונה 1[, ולוחצים על ״החל ברך״, והתוצאה - המסגרת הארוך יכנס מתחת המסגרת   
הקצר ]תמונה 2[�



ה צנדות ראשוכותצצצ 

עשיית ברך - 3 טקסטים
בוחרים שלוש תיבות טקסט שמונחים זה ליד זה   

]תמונה 3[, ולוחצים על ״החל ברך״, והתוצאה - המסגרת 

הארוך יכנס מתחת המסגרות הקצרות ]תמונה 4[�

שליטה על הרווחים
בהגדרות הסקריפט אפשר להגדיר הריווח שבין 

המסגרות ]ב-points[, ריווח עליון, צדדים, ותחתון:

גם אחרי שכבר נעשה ברך, אפשר לשנות הריווחים ע״י 
שינוי המספרים בהגדרות, ולחיצה שוב על ״החל ברך״ 

]עם המסגרות בבחירה[ יעדכן את הריווחים.

3

4

ריווח עליון

ריווח צדדים

ריווח תחתון
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סוגי צורת הדף
בעימוד עם שתי טקסטים סביב טקסט אמצעי יש הרבה סוגי צורות שמצטרכים כדי לסדר את כל הטקסטים ]שתלוי בכל עמוד לפי 

הכמות של כל טקסט[�

להלן טבלה שמראה את כל האופנים:

בחרתם 
מסגרות אלו

 ״החל ברך״
]בלי כניסה מלמעלה[

 ״החל ברך״
]עם כניסה מלמעלה[



ז הוספת הסרת שורות 

הוספת/הסרת שורות
עכשיו ]עם שתי/שלוש המסגרות בבחירה[ אפשר להוסיף/להחסיר שורה ע״י הכפתורים ״+״ ו״-״ לכל מסגרת.

אם יש מסגרת אחד בבחירה - יהיה רק זוג אחד של כפתורים.  

אם יש שתו מסגרות בבחירה - יהיו שתי זוגות של כפתורים )חיצוני - המסגרת החיצוני שמסובב את המסגרת הפנימי(.  

אם יש שלוש מסגרות בבחירה - יהיו שלוש זוגות של כפתורים )ימיני, אמצעי ושמאלי(.  

לחיצה על + או - יוסיף/יחסיר שורה אחת.

ALT יוסיף/יחסיר ארבנ שורות בבת אחת. לחיצה על + או - ביחד עם מקש 

SHIFT יוסיף/יחסיר שורה בלי להתאים את המסגרת השני. לחיצה על + או - ביחד עם מקש 

SHIFT יוסיף/יחסיר ארבנ שורות בלי להתאים את המסגרת השני. ALT ו  לחיצה על + או - ביחד עם מקשים 

חדש! ]אדר א׳ תשע״ט[
COMMAND / CONTROL  יוסיף/יחסיר שורות בלי להזיז אובייקטים הנמצאים מתחת המסגרות )ראה עמוד טו(. הוספת מקש 

שינוי אוטומטי של צורה בעת הוספת/הסרת שורות
מה קורה כשאתם מוסיפים שורה לאמצנו במצב זה ]תמונה 5[?  

56

תשובה: ]תמונה 6[ )!(

וככה זה עובד בכל מצב ]בין בברך של שתי מסגרות ובין בשלוש מסגרות[, המסגרות משתנים באופן דינמי לפי השורות שאתם מוסיפים! 
]תאמין לי, לא היה קל לעשות את זה...[�

נמצא שאפשר להכין צורת הדף בעמוד המאסטר, ואח״כ בתהליך העימוד להוסיף/להחסיר שורות כמה שצריכים, ולהגיע לצורה שונה 
לגמרי בלי לגעת במסגרת! 
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הכנסת הקישורים
כדי להכניס את הקישורים באופן קל ומהיר - יש את החלון ״מיספור אוטומטי״.

איך הוא עובד?
1( מכניסים תו מסויים בטקסט בכל מקום שיש הפניה.

לדוגמא: יש לנו טקסט של שו״ע ]תמונה 7[�

.A בכל מקום שיש הפניה למשכ״ב נכניס

בכל מקום שיש הפניה לבוה״ל נכניס *.

.B בכל מקום שיש הפניה לבאה״ט נכניס

.C בכל מקום שיש הפניה לגר״א נכניס

2( ממקמים את הטקסט באינדיזיין, ומכניסים את הסמן בתוך הטקסט הרצוי.

3( בחלון ״מיספור אוטומטי״ בוחרים ״החל על תו״, ומכניסים את התו הרצוי.

A :לדוגמא

4( בוחרים סגנון תו להחיל על המיספור.

   בוחרים סוג מיספור ]1 2 3 | א ב ג | א. א:  ב.[. ועוד אופציות מובנים...

   אפשר להוסיף סוגר ]או מה שרוצים[ לפני או/ו אחרי כל מספר.

7

כדי להתחיל המיספור מחדש 
]בפרק חדש[:

בוחרים טווח בחירה, 
ובוחרים רק את הפרק הרצוי 

בתוך המסמך, אז עושים 
המיספור. 

טוּפ



ט הככסת הקושורות 

5( לוחצים על ״החל״, ו...זהו, כל התוים הופכים למיספור בפורמט המוגדר!

יש לחזור על הפעולה לכל מיספור שיש בטקסט. אז B ו C ג״כ הופכים למיספור נפרדים בתוך אותו טקסט.

בכל שלב אם רוצים לעדכן את המיספור ]לכל שינוי שהוא, בין שנוסף 
מספר באמצע, או שינוי סוג מיספור או סוגריים לפני/אחרי וכו׳[ פשוט 

מניחים את הסמן בתוך אותו טקסט, ולוחצים שוב על ״החל״ עם 
ההגדרות הרצויות, והכל יתעדכן!

רק יש לשים לב לא לבחור ״החל על תו״, רק לבחור ע״פ סגנון תו ]כי 
עכשיו יש כבר מספרים[�

בטקסטים של דובורו המתחול, שלא רוצים לראות המיספור, יש 
ללחוץ על הסתר, והם יעלמו... ]הם עדיין קיימים כדי שהקישורים יעבדו, 

אבל הם נסתרים[�
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קישורים בין טקסטים
חלון ״רב טקסט״ יתריע בזמן אמת איזה קישורים חסרים בעמוד על פי הקישורים. הקישורים עובדים באופן מאוד פשוט: ע״י מספר 

בסגכוי תו מסויים בטקסט אחד, למספר בסגכוי תו מסויים בטקסט שני ]ללא שום קשר להפניות רגילות של אינדיזיין[�
לדוגמא:  בשו״ע ההפניות למשנ״ב הם בסגנון תו ״קישור משנ״ב״.

במשנ״ב ההפניות לשו״ע הם בסגנון תו ״קישור משנ״ב״ ]ואפשר להיות גם סגנון תו שונה[.

חשוב להשתמש בסגנון תו הזה רק לצורך ההפניות ]בטקסט הזה, בטקסטים אחרים אין בעיה[!



וא הגדרת טקסטות 

הגדרת טקסטים
הוספת טקסטים

1( פתח חלון ״רב טקסט״. זה יראה ריק...

2( בחר מסגרת אחד מהשו״ע, ולחץ על + ]הוסף[�

3( הכנס שם הטקסט - לדוגמא ״שו״נ״.

4( הטקסט יתוסף לרשימה ]תמונה 8[�

5( תוסיף שאר הטקסטים לרשימה, כדי שיהיו לפחות שני טקסטים 
ברשימה.

8

9

10

11

הגדרת הקישורים
1( לחץ פעמיים על שם הסיפור ברשימה ]תמונה 8[, ויפתח 

חלון לעריכת הקישורים ]תמונה 9[�

2( בוחרים סגנון תו בטקסט הזה ]שבו המספרים[, מקושר 
לטקסט ]בחר שם הטקסט[, וסגנון תו של המספרים בטקסט 

השני.

לדוגמא: סגנון ״קושור משכ״ב״ שבתוך ״שו״נ״ מקושר 
לטקסט ״משכ״ב״ סגנון ״קושור משכ״ב״ ]ויכול להיות גם סגנון 

שונה[�

 3( אפשר להגדיר יותר קישורים - ע״י לחיצה על כפתור
+ שבסוף כל שורה ]תמונה 10[�

4( לחיצה על OK יסגור את החלון, ויוסיף את כל הקישורים 
לרשימה ]תמונה 11[�

התוכנה יוסיף לבד את הקישורים לטקסט המקושר ]כמו 
שרואים בתמונה 11[�

עריכת קישורים
בכל שלב אפשר לערוך את הקישורים של כל טקסט, ע״י 

לחיצה פעמיים על שם הטקסט ברשימה ]יפתח שוב חלון 
״ערוך קישורים״  - תמונה 10[�

כדי להסיר טקסט מהרשימה ]ולמחוק את ההגדרות שלו[, 
יש לבחור אותו ברשימה, וללחוץ על - ]הסר[. התוכנה כבר 

ידאוג להסיר אותו גם מהטקסטים המקושרים.

אפשר לקשר טקסט אחד לכמה טקסטות אחרות!
בחלון ״ערוך קישורים״ ]תמונה 9[ ברשימה של 

הטקסטים בוחרים ״כל הטקסטים״, וזהו!

עכשיו הוא מקושר לכל הטקסטים האחרים, ויתריע 
עליהם.

טוּפ
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מעתה החלון יראה לכם ]בזמן אמת[ כל הקישורים החסרים בעמוד הנוכחי.

יש לבחור מסגרת טקסט כדי שהרשימה יתעדכן.

בספר כמו ״מקראות גדולות״ שכל פריסה מקושר יחד ]ולא כל עמוד בנפרד[, 
יש לפתוח ההגדרות ]כפתור ?[ ולבחור spread ]תמונה 12[�

12

צורת העבודה המומלץ עם רב טקסט
עמודי מאסטר

באינדיזיין מגדירים עמודי מאסטר ]Master Pages[ שמשמשים כמו תכנית ]blueprint[ לעמודי המסמך. זה מאוד ממהר ומקיל את 
העימוד ]כידוע[�

צעד ראשון בעימוד ספר באינדיזיין הוא הקמת עמודי המאסטר. יש לחשוב מראש כמה סוגי מאסטרים הספר יצטרך.

קודם בונים מאסטר ראשון, מייצרים מסגרות טקסט, ובונים את צורת הדף בעשיית הברכיים, וכל השאר.

בעימוד רב טקסט צריכים לעבור על כל עמוד ולהוסיף/להחסיר שורות עד שכל הקישורים יכנסו בעמוד. וכדי להשאיר את המסמך 
כמה שיותר קל מומלץ ]לא חייבים![ לעבוד על עמוד ראשון, לגמור את העימוד, ואח״כ לפתוח עמוד ]פריסה[ חדש. וכן הלאה עד גמר 

הספר.

כדי למהר את זה, יש את פונקציה הזה: ״הזרמת טקסט לעמוד...״

באמצע יש רשימה של כל עמודי המאסטר של המסמך.

כפתור ״חדש״ יפתח פריסה חדשה, וכל המסגרות ישוחררו ]מהמאסטר[   
ויחוברו אוטומטי לעמוד הקודם.

ואם יש כבר עמודים אחרי העמוד הנוכחי, הכל יחובר ללפניו ולאחרוו!

כפתור ״נוכחי״ ישנה את המאסטר של העמוד הנוכחי למאסטר הנבחרת. וכל   
המסגרות יהיו מחוברים לעמוד הקודם ולעמוד הבא!

לדוגמא: בעימוד משנ״ב יש עמודים שאין להם ביאור-הלכה ]רק משנ״ב בשני טורים[, 
אז עושים מאסטר שני שאין לו ביה״ל ]משכפלים את המאסטר הראשון, מוחקים את הביה״ל ומשנים את מסגרת המשנ״ב[, ואם רואים שעמוד 
זה לא צריך ביה״ל, פשוט בוחרים את המאסטר השני מהרשימה, ולוחצים על ״נוכחי״ והעמוד מתחלף, וכל המסגרות יהיו משוחררים ומחוברים 

ולאחריהם! ללפניהם 

את אתת שואלות - איך הוא יודע לאיזה מסגרת כל מסגרת צריך להיות מחובר?

�]Object Style[ התשובה: ע״י שם הסגנון אובייקט

צריך לתת ]בעמוד המאסטר - ואז זה יחול על כל העמודים החדשים[ לכל מסגרת טקסט סגנון אובייקט עם ֵשם שלו.
לדוגמא: כל המסגרות של השו״ע יקבלו סגנון אובייקט עם השם שו״ע. וכן כולם. ככה הסקריפט יודע מה צריך להיות מחובר ְלַמה.

לסוכות: בונים מאסטר אחד, נותנים למסגרות סגנונות אובייקט. אם צריכים יותר ממאסטר אחד, אפשר לשכפל את המאסטר 
הראשון, ולשנות בו מה שצריך.



וג נוד פוכקצוות שמקולות את הנומוד 

עוד פונקציות שמקילים את העימוד
יישור אנכי

בעימוד רב טקסט יוצא לפעמים שחייבים לסיים עמוד עם שורה אחד פחות באיזה 
טקסט. אבל עדיין רוצים שכל העמודים יסתיימו למטה בשוה, לשוליים התחתון ]1[�

1

2

לחיצה על ״יישור אנכי״ יישר את העמוד 
לשוליים ע״י פיזור רווח שוה בין כל רמה 

�]2[

לחיצה על ״אפס ריווח״ יחזיר את הריווח 
בין הרמות לברירת המחדל, שמוגדר 

בהגדרות ]ראה עמוד טו[�

אבל כדי שזה יעבוד יש להגדיר רמות�



וד | תוסף ״רב טקסט״ לאוכדוזווי

הגדרת רמות
�]Object Style[ גם רמות מגדירים עם שם הסגנון אובייקט

לכל רמה נותנים מספר שלו בתחילת שם הסגנון אובייקט.

התרשים הבא מראה דוגמא לחלוקת הרמות ושמות סגנון אובייקט שלהם.

1

3

2



טו נוד פוכקצוות שמקולות את הנומוד 

הזזת מסגרות אוטומטי
בשעת העימוד כשמוסיפים או מחסרים שורה/שורות יש אפשרות שכל האובייקטים הנמצאים מתחת המסגרת יזוזו בהתאם באופן 

אוטומטי.

איפוס מסגרת לא מרובע למרובע
כפתור ״אפס״ ]3[ יהפוך מסגרת לא מרובע ]כגון ברך וכדומה[ למסגרת פשוטה ומרובע.

כדי להפעילו יש להיכנס להגדרות, ולבחור ״הזז אובווקטות 
תחתוכות״ ]1[�

אם בחרתם ״הזז אובווקטות תחתוכות״ יש עוד אופציה - 
״והתאת לשולוות תחתוי״ ]2[ - שיגרום שהמסגרות שמגיעים 

לשוליים התחתון יתארכו/יתקצרו אוטומטי עם הוספת/
החסרת שורות בעמוד. ככה כל העמוד יתעדכן באופן דינמי.

1

2

3

חדש! ]אדר א׳ תשע״ט[
COMMAND / CONTROL יוסיף/יחסיר שורות בלי להזיז אובייטקים הנמצאים מתחת המסגרות. לחיצה על + או - ביחד עם מקש 


