
סגירה תקנית לעיתון
הוראות סגירה שיעזרו לכם להגיע    למודעה איכותית ונאמנה למקור

מודעה מושלמת:
בדיקה עצמית של מסך/מדפסת בסטודיו	 
פרופיל הדפוס שלנו ואיך להמיר נכון	 
בדיקה אוטומטית באינדזיין	 
סגירה נכונה	 
 	PDF פריפלייט של
להגיע בדיוק לצבע שרוצים	 
מלא טיפים שווים...	 

סרטוני 

!וידאו
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? CMYK או RGB .2

האם אתה אימג׳ מאסטר? התמונות שלך ייראו מושלם

המסך משתמש בצבעי RGB ולכן התמונה נראית חלקה ויפה יותר מכל סוג של דפוס. 
התקן ממליץ להדפיס הדמיית דפוס המשתמשת בפרופיל העיתון כדי לקבל נראות קרובה למציאות.  אל תשלחו 
לנו ״איריס״ כללי מאחר והוא לא מדמה דפוס עיתון. כדי לקבל הנחיות מדויקות אתם מוזמנים ליצור קשר או לבוא 

לקורס היומי של התקן.

פרופיל של עיתון
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השלבים למודעה מושלמת בישראל היום 
שלב 1  הצבע הנכון - וודאו שאתם רואים ומדפיסים נכון אצלכם בסטודיו  

שלב 2  הפרופילים - להוריד ולהתקין את הפרופילים כמו שצריך
שלב 3  קביעות צבע - השתמש בקביעות הדפוס הנכונות

שלב 4  פריפלייט בסיסי - איתור שגיאות אוטומטי, תוך כדי עבודה באינדזיין
שלב 5  סגירה והמרה לעיתון - שמור PDF באמצעות הפרופיל שלנו )כולל המרה!(

שלב 6  פריפלייט מקצועי - בדוק את קובץ ה pdf בקלות ובאופן אוטומטי
שלב 7  טיפים - מלא טיפים קטנים עם אפקט גדול. כולל טבלת מידות וטלפונים !

סרטוני וידאו 
לניהול צבע יש מוניטין מפחיד.... 

אז, לא לפחד 
סרטוני הוידאו של התקן מסבירים כל שלב

ככה מודפס בעיתון

ככה נראה במסך

TUTORIAL

הסדר      7 שלבים להדפסה מושלמת
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בעיות מסכים נפוצות...שלב 1א׳   דוקטור, המסך שלי תקין ?
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בדיקת מסך בסיסית בשלושה צעדים קצרים
1. גשו לשלב 1א׳ והורידו את שקופית הבדיקה

2. פתחו בפוטושופ בגודל 100% 

3. במסך תקין מתקיימים שני התנאים הבאים:
כל הילדים באותה הצבעוניות/תאורה כמו הילד האמצעי	 
שני הפסים עם המעברים, אפורים. כמו בתמונה למעלה	 

חשוב ! - מסך תקין הוא מרכיב בסיסי בעבודה. זה אומר שאפשר לעבוד 
איתו אם הוא מראה צבעוניות טובה. את זה נבדוק בשלב 1ב׳

טיפ צבע 1 - אין כזה דבר ״לקנות מסך מכוייל״. מספיק שהתאורה שונה 
כדי שהצבעים ייראו אחרת. כיול מקצועי יודע להתאים את הצבעוניות לתקן 

אינטרנטי ולכל סוגי הדפוס

טיפ צבע 2 - שווה להשקיע במסך EIZO גרפי כי הוא שומר על העיניים, 
מציג צבעוניות מדוייקת, יודע לכייל את עצמו, אחיד מבחינת תאורה וצבע 

על פני כל התצוגה, אחריות יצרן ל 5 שנים...והעיקר - לא יקר מידי

הילדים זהים, הפסים לא אפורים
המסך תקין אבל מצריך כיול באמצעות 
מכשיר כיול ותוכנה מתאימה )אי אפשר 

לכייל בלי ציוד(
כדאי לכייל

פסים אפורים  ילדים זהים

למעלה כהה, למטה בהיר
יש לכם מסך עם פאנל TN. אין שום 

אפשרות לתקן כי זה המבנה של המסך. 
אי אפשר לעבוד עם מסך כזה. גם אם 

מכיילים אותו והאפורים יהיו נכונים, החלק 
העליון של התמונות תמיד יהיה כהה ביחס 

לחלק התחתון.
לא ניתן לתיקון או לכיול

צד אחד שונה מהשני
זה יכול להיות צבע או כתם או בהירות 

שונה. בכל מקרה, אם כל צידי המסך לא 
מציגים את אותה התאורה והצבע, הם לא 

מתאימים לעבודה של צלמים.
לא ניתן לתיקון או לכיול



מסך, דפוס ומדפסת מציגים צבעוניות זהה
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בישראל היום
בישראל היום השקענו במיטב טכנולוגיית הכיולים כדי להביא לכם את הצבעוניות הטובה והמדוייקת ביותר.

הדפוס והמסכים שלנו מכויילים לפי התקנים המקובלים בעולם. אם המסך או המדפסת שלכם מכויילם באופן תקני, 
גם אתם תוכלו לראות את הצבעוניות הנכונה והמדוייקת.

סרגלי התקן
באמצעות הסרגלים, שני קבצים פשוטים, תוכלו לבדוק את הצבעוניות של המסכים והמדפסות שלכם

כל הפרטים, כולל סרטון וידאו, נמצאים בעמוד התקן שלנו בשלב 1ב׳

בעייה...?
מסך לא דומה? ההדפסה כהה מידי? מתקשים לבחור מסך או מדפסת?  המק שלכם מדהים אבל הצבעים לא 

דומים?...צרו קשר עם התקן. נשמח לעזור.

שלב 1ב׳   אני רוצה לראות צבעוניות נכונה

ככה בודקים שהמסך ומדפסת מכויילים 
הורידו את סרגלי התקן משלב 1ב׳ והציגו על המסך או הדפיסו במדפסת שלכם.  

דומה - אתם מכויילים.
לא דומה - אתם לא מכויילים. 

הוראות שימוש
הורד הקובץ מאתר התקן )מחיצת כיולים(  .1

הצג על המסך / הדפס / שלח לדפוס  .2
הצב את סרגל הבדיקה מול המסך או התדפיס   .3 

ובחן את מידת הדמיון / שונות.

  SRGB  העתק  VISUAL  סרגל התקן
ניתוח תוצאות

דומה - מסך/מדפסת/דפוס מכויילים לפי התקן
לא דומה - מסך/מדפסת/דפוס לא מכויילים

שאלות - 052-3597292
www.hateken.co.il - אתר

 !
X
?

הדפסה תקנית

קנית ת ה  הדפס
Michel Suraski
Prepress & Color Management
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  SRGB העתק  TECHNICAL  סרגל התקן

לתשומת לב :
.RGB וודא שהצבע ירוק בניהול הצבע ב

מעברי הצבע נבנו בצורה מכנית בפוטושופ ונועדו לבדיקה טכנית.
להסברים גלשו למחיצת כיולים באתר HATEKEN.CO.IL וחפשו את סרגלי התקן.

שאלות - 052-3597292 מישל.

 !
 !
 !
?

cmyk       rgb

Vector C.M: cmyk       rgb

BitMap C.M:

סרגלי התקן
באתר התקן אפשר 

להזמין הדפסות כדי 
להשוות מול מסכים 

ומדפסות. בצורה 
זו הבדיקה תהיה 

מקצועית.

                                                             המומלצים של התקן
מסך - מסכי EIZO. מסכים מעולים הניתנים לכיול מקצועי ולהתאמת דפוס, אינטרנט ועריכת וידאו מדוייקת. לא 

יקר כמו שחושבים. קישור למסך בסיסי. קישור למסך מקצועי.

מדפסת לייזר - מדפסת זירוקס. הדפסות מדוייקות במחיר משתלם לסטודיו. מהירות והספק גבוהים. מעולה 
למשרדים המפיקים הרבה סקיצות מדוייקות. קישור.

מדפסת הזרקה - אפסון. הדפסות מדוייקות. מדוייק מאוד בפנטונים. מתאים לסטודיו של טקסטיל ואופסט. קישור.

הדפסות מדוייקות במחיר 
זול במיוחד. מהיר מאוד. 

הספק גבוה. בדיוק כמו של 
בתי דפוס 

רואים במסך בדיוק כמו 
שרואים בדפוס. אפשר 

להעביר למצב אינטרנט 
בלחיצת כפתור

ההדפסה הכי מדוייקת 
שיש. מדמה פנטונים. 
מעולה גם לטקסטיל, 

דפוס ואינטרנט.

https://www.hateken.co.il/cnaan-print
https://www.eizo-pro.co.il/coloredge-cs230
https://www.eizo-pro.co.il/flexscan-ev2450
https://www.hateken.co.il/hateken-xerox
https://www.hateken.co.il/hateken-epson
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שלב 2     התקנת פרופילים

מה זה פרופיל צבע?
קובץ המתאר את הצבעוניות של דפוס או של מסך

למה צריך פרופיל צבע?
כשמכינים גרפיקה, היא יכולה להיות מיועדת לאינטרנט או 

לסוגי דפוס שאנחנו עוד לא מכירים. 
באמצעות פרופיל הדפוס אפשר להתאים את הצבעוניות 

בקליק אחד בסגירה.
ככה נקבל בדפוס את הצבעוניות הכי דומה למסך שלנו.

כמה פרופילי צבע יש לדפוס?
לכל טכנולוגיית דפוס ונייר מסויים, יש פרופיל. הפרופיל הזה 

נבנה על ידי התאחדות הצבע העולמית באמצעות ממוצע 
של הדפסות בבתי דפוס שונים

יש פרופילים גם לאינטרנט?
sRGB כן. יש 3 פרופילים נפוצים. מומלץ להשתמש ב

מה הפרופיל צבע של ישראל היום?
     ISOnewspaper26v4   בישראל היום משתמשים בפרופיל

הפרופיל הזה לא נמצא בפוטושופ שלכם באופן מובנה ויש 
צורך להוריד ולהתקין אותו. 

הקישור לפרופיל נמצא בשלב 2 בעמוד שלנו

מה יקראה אם אני לא משתמש בפרופיל הזה?
איכות ההדפסה של החומרים שלכם תהיה ירודה ולא נוכל 

לקחת עליה אחריות

יש גם פרופיל צבע כללי לדפוס?
HATEKEN CHROMO כן. בעמוד שלנו אפשר להוריד

זהו פרופיל מצויין לעבודות כרומו איכותיות. 

ואם אתם לא בטוחים לאיזה דפוס אתם שלוחים, אפשר 
 U.S Web coated )swop( v2 להשתמש בפרופיל ישן

פרופיל זה נמצא בכל פוטושופ והוא מייצר תוצאות לא טובות 
אבל גם לא רעות במיוחד.

להתקין פרופיל בשני צעדים
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דבר ראשון - להוריד את הפרופילים למחשב
אותה הפעולה בפיסי או במקינטוש

להתקין פרופיל צבע בפיסי
install מקש ימני על הפרופיל ובאופצייה הראשונה  מופיעה

להתקין פרופיל צבע במקינטוש
הפרופילים במקינטוש נמצאים במחיצה מתאימה. יש למקם ידנית.  

סרטון הדרכה
באתר, בצד השמאלי של כל חוצץ מחכה לכם סרטון הדרכה המדגים את הדרך להתקנה נכונה



? CMYK או RGB .2

האם אתה אימג׳ מאסטר? התמונות שלך ייראו מושלם

קביעות צבע לעיבוד תמונה
 edit - color settings - load   : בפוטושופ הורידו את ״קביעות צבע תקניות לעיבוד תמונה״ והטעינו אותם דרך

באקרובט סמנו את ״קביעות דפוס תקניות לגרפיקה דרך:
 Acrobat Pro DC - Preferences - General - Color Management 

אינדזיין, פוטושופ, אילוסטרטור, אקרובט
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קביעות צבע לעימוד
באינדזיין ובאילוסטרטור

 edit - color settings - load   : הורידו את ״קביעות צבע תקניות לגרפיקה והטעינו אותם דרך
המיקום והפעולה זהות בשתי התוכנות

טיפ צבע - ההבדל בן ״קביעות הצבע התקניות לגרפיקה מול ״קביעות הצבע התקניות לעיבוד תמונה״ הוא 
בהתייחסות לפרופילים. בעיבוד תמונה חשוב להתייחס לפרופילים. הפוטושופ ישאל אותנו מה לעשות כאשר חסרים 

פרופילים או כאשר הם לא מתאימים. באינדזיין ובאילוסטרטור באופן מסורתי מתעלמים מאי ההתאמות בפרופילי 
CMYK )מסובך אפילו למי שטוב בניהול צבע לכן לא אסביר כאן(

INDESIGN

INDESIGN

PHOTOSHOP

ACROBAT

שלב 3   קביעות צבע לכל סוגי הדפוס



? CMYK או RGB .2

האם אתה אימג׳ מאסטר? התמונות שלך ייראו מושלם

בדיקה תוך כדי עבודה
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טיפ צבע - פרופיל הבדיקה הבסיסי באינדזיין מתאים לבדיקות שאנו עורכים לקבצים במערכות 
המתקדמות שלנו. הבדיקה המקדימה שלכם מקדמת הדפסה איכותית וצבעוניות טובה.

INDESIGN

דוגמה - פונטים קטנים מידי
בעיתון שלנו, פונטים קטנים משבע 

מאתגרים את הקריאות. 
מודול הבדיקה מציין שבקובץ המצורף 

קיימים פונטים קטנים מהערך שנקבע )שימו 
לב שהוא בודק אפילו בתוך קובץ אקרובט 

המוטמע בגרפיקה של האינדזיין(
הקשה כפולה על מציין הבעייה מקפיצה 

אותנו לאלמנט המסויים באינדזיין ומזמינה 
אותנו לתקן. אחרי התיקון הבעייה תעלם 

מהרשימה.

טעינת פרופיל הפריפלייט מתבצעת על 
ידי פקודת ה Load Profile... והצבעה על 

הפרופיל שהורדתם מאתר התקן.

פריפלייט גם לשילוט

שלב 4   פרילייט בסיסי - אינדזיין

כמה מילים על פריפלייט ולמה הוא חשוב לכם ולנו
לפני שעולים למטוס, הטייס בודק אוויר בגלגלים, שיש מספיק דלק... בדיקות אלו נקראות ״פריפלייט״. 

כדי שה PDF שלכם ינחת בדפוס בהצלחה, מומלץ לבדוק שמספר תנאים בסיסיים מתקיימים.
אנו מספקים קובץ בדיקה אוטומטי לאינדזיין ולאקרובט. לרשותכם סרטון המתאר את ההתקנה והבדיקה. 

בדיקה אוטומטית תוך כדי עיצוב באינדזיין
האינדזיין מספק יכולת בדיקה תוך כדי עבודה )לא קיים באילוסטרטור(. הפעל את אופציית ה Preflight המובנית 

בתוכנה וטען אותה בפרופיל הבדיקה של הדפוס שלך. כעת, תוך כדי עבודה, התוכנה תתריעה על שגיאות שיגרמו 
לעיצוב שלכם לא להיראות במיטבו. 

התקנה בשלושה צעדים פשוטים
הורידו משלב 4 את קובץ הבדיקה לאינדזיין. 1
הטעינו באינדזיין . 2
בדקו את הנקודה האדומה. 3

טיפ צבע - אילוסטרטור מעולה בעיצוב אלמנטים. פוטושופ מדהים בעיבוד תמונה. אנדזיין נועד לעימוד. הוא אוסף 
אלמנטים של פוטושופ ואילוסרטור ומסדר אותם לכל סוג של דפוס כמו שילוט, דיגיטלי, אופסט, פוסטרים....
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 ! RGB כן! התמונות ב
 .CMYK פעם, היו מכינים תמונות לדפוס ב

האינדזיין יודע להמיר באופן אוטומטי לפרופיל הדפוס הספציפי. 
באינדזיין או באילוסטרטור מקמו תמונות ב RGB. אפשר אפילו קבצי פוטושופ עם כל השכבות. כל מה שלא . 1

תמונה )ווקטור( תמשיכו עם CMYK. אם התמונות יהיו ב CMYK הן לא יעברו המרה ויודפסו לא טוב
הורידו את הסגירה של ישראל היום והטעינו לפי הסרטון. 2
בסגירה בחרו בפרופיל סגירה לישראל היום . 3
ו...זהו. 4

ב PDF שנוצר כל הצבעים הומרו ל CMYK המדוייק של העיתון. 
השתמשו בהגדרות סגירות נוספות כדי לסגור לכרומו, לאינטרט, לשילוט, לרולאפ...בהקשת עכבר אחת.

טיפ צבע - בדפוס עיתון )רציף, מהיר מאוד, נייר דק וסופג( יש להיזהר בכמות הצבע. יותר מידי צבע והנייר עלול 
 ISOnewspaper26v4 להיספג או להמרח, לעכב ייבוש, לפגוע בצבעוניות, להעלים פרטים...פרופיל העיתון התקני

מאפשר להוריד את כמויות הצבע ולהתאים את הצבעוניות לנייר עיתון תקני.
רוצים לסגור לדפוס רגיל? press יעשה עבודה טובה לאופסט ו high quality press יצא מעולה בדפוס דיגיטלי.

חדש ? 
הרבה ממה שמלמדים בקורסי גרפיקה ועיצוב לא תופס בניהול צבע ותהליכי עבודה מתקדמים.

בקורס סגירה לדפוס של התקן אפשר ללמדו את כל מה שרלוונטי ביום אחד.
איך לסגור לכל סוגי הדפוס, איך עובדים בצורה מקצועית עם פרופילים, להכין תמונות לאינטרנט בצורה הכי 
מקצועית כדי לשמור על הנראות שלהם במסכים שונים, איתור תקלות לפני שמגיעים לדפוס, תזרימי עבודה 

מהירים לחיסכון מבזמן....
קישור

נראה מפחיד? לא לדאוג. בשלב 6 באתר 
התקן תמצאו סרטון המראה את הכל בצורה 
פשוטה. תוכלו לעצור בכל שלב ולחזור כמה 

פעמים שתרצו

הכנה לשלב 6   להטעין פריפלייט באקרובטשלב 5      סגירה והמרה לפרופיל העיתון

TUTORIAL

https://www.hateken.co.il/hateken-from-graphics-to-print
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רגע לפני ששולחים לדפוס
סגרתם את הקובץ ל PDF והוא מוכן לשליחה לעיתון. 

זה הרגע לבצע בדיקה אחרונה כדי לבדוק שהכל כשורה. 
הבדיקה האוטומטית באקרובט בודקת פרמטרים חשובים ועורכת מספר שניות בלבד. 

הבדיקה זהה לבדיקה שאנו עורכים בעיתון באמצעות המערכות המתקדמות שלנו.

בדיקה בשלושה צעדים פשוטים
1 .)Options הרידו מעמוד התקן שלנו את קובץ הבדיקה לאקרובט וייבא לאקרובט )בחלונית ה
פתחו את חלונית ה Preflight והקש על Analyze כאשר הקובץ שלך פתוח. 2
הקש  על כפתור ה Show שיקפיץ אותך אל הקטע הבעייתי. התייחס או תקן לפי הצורך )סגור קובץ מחדש(. 3

ACROBAT
מה שאנחנו בודקים:

פונטים 
הפונטים חייבים להיות מוטבעים בקובץ. ללא פונטים מוטבעים לא נוכל להתקדם בהדפסה.	 
הבדיקה מזהה פונטים קטנים משבע כדי לוודא קריאות. פחות מחמש זה לא חוקי. התייחסו לפי הצורך.	 
פונטים בפוטושופ יודפסו כתמונה ולא יהיו חדים	 
פונטים קטנים בכמה צבעים עלולים להוות בעייה. מומלץ בשחור בלבד	 

רזולוציה
אנו מדפיסים ברזולוציה של דפוס אופסט תקני. ppi 400. פחות מזה והתמונות שלכם תהינה מטושטשות

טווח צבע 
טווח הצבע חייב להיות ISOnewspaper26v4 . ההמרה שביצעתם מוודאת זו. אם הקבצים יהיו בטווח צבע אחר, 

הם יומרו אצלינו בפרופיל העיתון והאחריות תהיה עליכם.

קישורים 
כל התמונות חייבות להיות מקושרות לקובץ מקור איכותי אחרת יודפסו תמונות ברזולוציית מסך. 

 overprint
טקסטים/עצמים לבנים באוברפרינט, יעלמו! בשטחים שחורים גדולים ייראו העצמים מלמטה. הזהרו מאופצייה זו 

והשתמשו בה רק אם אתם יודעים בדיוק את אופי השימוש בה.

 registration
צבע שנמצע ליד השחור וגורם להדפסה של 100% מכל צבעי היסוד, ביחד. הדבר גורם לעומס בעייתי ולצבעוניות 

לא צפוייה. אסור לשימוש. 

קווים דקים 
עלולים להעלם בדפוס או לקבל זגזוגים. ואם כבר קו דק אז לוודא שיש בו כמה שפחות צבעים. 

ההגבלה בקובץ הבדיקה היא 0.128 פונקט. 

גרסת אקרובט 
יש לסגור באקרובט בגרסה 5. סגירה בגרסה ישנה יותר מתאימה לציוד דפוס מיושן וגורמת להשטחה של הקובץ 

ולשלל בעיות )קווים לבנים דקים, פונטים שהופכים לתמונות, שינויים בשחור( 

שחור 
שחור במאה אחוז )ללא צבע נוסף( נראה חלש. אפשר לחזק את השחור עד ל  60,40,35,100

מספר עמודים 
המודעה חייבת להיות בקובץ אחד ובעמוד אחד.

שלב 6   פרילייט מקצועי - אקרובט
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1. קביעות חשובות באקרובט
כל מי שעובד בצורה מקצועית באקרובט חייב לשים לב לשלושה פרמטרים בסיסיים:

Overprint Preview - אופצייה זו חייבת להיות מסומנת כדי לזהות בעיות כמו העלמות של לבן או דריסת צבע
פונטי מערכת - לא להשתמש כדי להציג פונטים בעייתיים ולא לדמות אותם באמצעות פונטי המערכת

הגדרות עמוד - חייבים לראות כדי לזהות בעיות תאימות מול גדלי הדפוס
אדובי מאפשרים לזהות את הבעיות הנ״ל ע״י משולש אזהרה צהוב בחלון הפריפלייט. הקשה על כפתור ה 

Adjust תפתור את הבעייה באופן אוטומטי. לאחר התיקון, את מקום המשולש הצהוב יתפוס סימון אישור ירוק.

2. הדמיית צבעוניות העיתון באינדזיין שלכם
אינדזיין יכול לדמות את צבעוניות העיתון אבל יש לכוון את האופצייה באופן ידני בכל פעם )בשונה מפוטושופ 

שם ניתן לבנות הדמייה ולעבור אליה בכל פעם שרוצים ע״י הקשה אחת(.
)CMYK שימו לב לסמן גם את הדמיית האובר פרינט )שתעבוד רק עם שיטת החיבור מכוונת ל

3. הדמיית צבעוניות העיתון במדפסת שלכם
אם ברשותכם מדפסת אפסון או זירוקס עם כיול תקני, תוכלו להדפיס כמו בעיתון שלנו ו/או כמו בכל דפוס 

המכוייל לפי התקן. המדפסת שלכם יכולה להפוך ל״איריס״. השתמשו בפרופילים שבעמוד התקן כדי להתאים 
הפלט שלכם לדפוס בו אתם מדפיסים.

4 האינטרנט וישראל היום קרובים מאוד
אין שום בעייה לקחת קובץ שהוכן באינדזיין לאינטרנט ולהמיר אותו לעיתון בפעולה אחת פשוטה. 

כל שעליכם לעשות הוא להשתמש בקביעות הסגירה של ישראל היום. כל התמונות ב RGB יומרו לעיתון שלנו
כל הגרפיקה תומר לפרופיל דפוס תקני וכל התמונות יומרו לפרופיל העיתון.

טיפ צבע - עבודה ב RGB מאפשרת גמישות רבה בעריכת התמונות. תזרים עבודה בשלושה צבעים מתאים גם 
 .CMYK לדפוס דיגיטלי שטוח וגם לשילוט. בהרבה מקרים אין צורך בכלל להמיר תמונות ל

5. קצת הסטוריה
פעם היו ממירים את הפונטים לקווים וסוגרים לאקרובט הכי ישן כדי לשטח את התמונות. זה היה פעם. מזמן.
אל תמירו את הפונטים ואל תשמרו באקרובט 4.  זה לא רק מיותר, זה עושה נזקים. הפונטים לא מומרים כמו 
שצריך וההשטחה גורמת לקווים לבנים דקים ולבעיות תאימות בהדפסה. תסגרו רגיל והפעילו את הבדיקות 

באינדזיין ובאקרובט. 

6. אינדזיין! לא פוטושופ. לא אילוסטרטור.
אדובי בנו את פוטושופ כדי לטפל בתמונות באופן הכי מקצועי ואת אילוסטרטור כדי לייצר וקטורים באופן הכי 

מקצועי. אינדזיין נוצר כדי לעמד את התוצרים של התוכנות היעודיות הללו. 
נכון שבכל תוכנה אפשר לעשות הכל אבל.... זה כמו לנסוע באוטוסטרדה עם טרקטור. 

הקש על משולש האזהרה הצהוב

התיקון
הקש על Adjust והבעיות נפתרות

2. הדמיית העיתון באינדזיין
ידנית בכל מסמך. לא לשכוח לסמן 

! Overprint Preview את ה

1. קביעות חשובות באקרובט

שלב 7   טיפים שווים



!400ppi
כן. קראתם נכון. 400. הדפוס שלנו הינו מהמתקדמים בעולם וכדי להגיע למירב הפרטים יש לספק לנו את 

התמונות ב 400ppi אפקטיביים. 

טיפ צבע 1 - בדקו באינדזיין את הרזולוציה האפקטיבית של התמונה שלכם. בהחלט אפשר להשתמש בתמונה 
מהאינטרנט כל עוד מקטינים אותה לרזולוציה אפקטיבית מתאימה.

אתם רוצים שהערך יהיה 400ppi לפחות

טיפ צבע 2 - השתמשו בפוטושופ לבדוק עד איזה גודל ניתן להדפיס
נסו לא לרדת מ 400ppi. שימו לב שה Resample לא מסומן. 

 .400ppi טיפ שילוט - לשילוט חשוב לבטל את ההקטנה של התמונות ל
אנחנו רוצים לשלוח לשילוט את מקסימום הרזולוציה !

השתמשו בסגירה שלנו לשילוט, שם זה מבוטל.

רזולוציה למתקדמים
דפוס מדפיס ברזולוציה מסויימת. בכל פעם שמשתמשים בתמונה עם רזולוציה גבוהה יותר מרזולוציית הדפוס, 
האנפורמציה העודפת נזרקת. התהליך גורם לתמונה להתרכך קצת )שזה הרבה יותר טוב מתמונה מטושטשת 
בגלל חוסר רזולוציה(. המהלך האידאלי הוא להכין תמונה בדיוק לרזולוציה של הדפוס שלכם ואז לחדד אותה 

בהתאם לטכנולוגיית הדפוס. בדפוס עיתון יש לחדד בצורה חזקה כדי לפצות על התפשטות הנקודה )הדיו נספג 
בנייר ונגרם אובדן פרטים(

״פיקסול״ - פעם, כשלתמונה לא היתה מספיק רזולוציה, היא היתה מודפסת בריבועים ריבועים. קראו לזה 
פיקסול. כיום, הציוד משוכלל יותר והתמונה מודפסת מטושטשת )לא ״מפוקסלת״(, כמו בצד השמאלי של הדוגמה.

0 5 2 - 3 5 9 7 2 9 2 MICHEL@HATEKEN.CO.IL

מטושטש - רזולוציה נמוכה חד - רזולוציה נכונה

400ppi72ppi

! 400ppi - שלב 7   רזולוציה
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זה חשוב !
הנה כמה טיפים שיעזרו לכם להמנע מהשגיאות הנפוצות ביותר בעיתון בפרט ובעיבוד תמונה בכלל

לבן שרוף
ברור שהתמונה הימנית קופצת יותר אבל אפשר 

להבהיר וגם להשאיר את השיניים...

כחול סגול
הרבה מסכים מציגים סגול ככחול. הזהרו

בתמונות המכילות שמים, ים ו...ג׳ינסים

לבן נטוי
וודאו שהאפורים הבהירים ניטראליים אחרת 

המוצר החדש שלכם ייראה משומש

)ברור, אבל בכל זאת( - מסך טוב ומכוייל זה לא בזבוז. הוא יחסוך לכם הרבה מאוד כסף וזמן.

כהה סתום
מרוב רצון לדרמה, הסגירה הותירה את הדוגמנית 

מימין עם גוש שחור במקום שערות.

חד?
ככול שהתמונה יותר קטנה, כך כדאי יותר 

להשקיע בחידוד

טעים?
וודעו שהצבעוניות עזה עד כמה שהפרופיל של העיתון יכול להכיל 

רווי?
הזהרו מצבעים חזקים מידי. בדפוס הם ייראו 

פחות מדהימים ובלי פרטים

נראה טוב

במסך לא מכוייל

נראה טוב

רוויה נכונהחד

נראה טוב

לבן שרוף

בהדפסה

כהה סתום

רווי מידימטושטש

נראה ישן

שלב 7     תמונה טובה - טיפים בתפזורת
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צלבים
לא צריך. הגודל נטו. )בלי בליד(

גודל מודעות
גדלי מודעות ע״פ אינצ׳ים, כל גודל מודעה מחולק ע״פ גובה כפול רוחב. גובה מודעה יהיה ע״פ מידת 

אינצ׳ים והרוחב ע״פ רוחב טור של מערכת ישראל היום. 
לפניכם רווח הטורים

מודעות על פי גודל | מודעות אינטישם
גדלי מודעות ע״פ אינצ׳ים, כל גודל מודעה מחולק ע״פ גובה כפול רוחב. גובה מודעה יהיה ע״פ מידת 

אינצ׳ים והרוחב ע״פ רוחב טור של מערכת ישראל היום. 
לפניכם רווח הטורים

את הקבצים יש להעביר לישראל היום 
israelhayom@spotnik.com

מועד אחרון להגעת מודעה מוכנה

20:00
לאחר שליחת המודעות יש לוודא טלפונית כי הפריטים אכן הגיעו.

 03-7642028  /  054-6742088

כתובת למשלוח הגהת דפוס )״איריס״(
משרדי ישראל היום. רח׳ השלושה 2. יד אליהו, תל אביב

כניסה B1 קומה 3 ליד גרפיקה מודעות

שלב 7     צלבים, גדלים, זמנים...

0 5 2 - 3 5 9 7 2 9 2

5 טור4 טור3 טור2 טור1 טור

24.8 ס״מ19.74 ס״מ14.68 ס״מ9.64 ס״מ4.56 ס״מ

סטריפ פותח סטריפ 15״רבע עמודסוג מודעה
יומי

סטריפ פותח יום 
שישי

חצי עמוד חצי עמוד שוכב
עומד

עיטוףחצי דאבל דאבל ספרדעמודאובליסק

27.5 ס״מ16.4 ס״מ34.2 ס״מ34.2 ס״מ32.4 ס״מ32.4 ס״מ16.4 ס״מ10.16 ס״מ5.08 ס״מ7.62 ס״מ16 ס״מגובה

24.8 ס״מ51.8 ס״מ51.8 ס״מ24.8 ס״מ9.64 ס״מ14.68 ס״מ24.8 ס״מ34.1 ס״מ24.8 ס״מ24.8 ס״מ14.68 ס״מרוחב

תורן מודעות. אחרי השעה 18:00



MICHEL@HATEKEN.CO.IL0 5 2 - 3 5 9 7 2 9 2

כן. ללמוד הכל בשיעור אחד !

ללמוד  הכל בשיעור אחד

קורס סגירה לדפוס
תשובות מעשיות לכל השאלות המקצועיות

כל החוברת בצורה מסודרת. 	 
מלא טיפים וטריקים 

להכין גרפיקה לכל סוגי 	 
הדפוס וגם לאינטרנט. בקלות 

ובמהירות

תמיכה - חודש מסיום הקורס	 

 עזרה בכיולים, מסכים 	 
ומדפסות

3 שעות, נדרשת הכרות עם חבילת התוכנות של אדובי, מועבר אישית על ידי מישל סורסקי
כל הפרטים באתר התקן. מוזמנים גם להתקשר בכל שאלה.  



Expert Color Manager
Michel Suraski

0 5 2 - 3 5 9 7 2 9 2

מסכים מקצועיים. 
לגרפיקה, לאינטרנט, 

לוידאו

כיול מקצועי למסכים ומדפסות 
בבית, בסטודיו, בבית הדפוס

הדרכות ניהול צבע ועיבוד 
תמונה: אימג׳ מאסטר, 

פוטושופ, לייטרום, הכנה 
לדפוס

התקן - ניהול צבע ישראלי
התקן נוסד ע״י מישל סורסקי, מומחה ניהול צבע ועיבוד תמונה 

מהמובילים והוותיקים בארץ. התקן מאפשר ללקוחות לפגוש ספקים 
המכויילים לפי התקנים המחמירים ביותר בעולם. 

ספקים המחזיקים בתקן עוברים ביקורת איכות בכל חודש והעובדים 
שלהם זוכים להדרכות צבע יעודיות. הכל כדי לספק ללקוחות את 

השירות המקצועי ביותר.
www.hateken.co.il

איזו פרו
מסכים מקצועיים לא חייבים להיות הכי יקרים בעולם. באיזו פרו 

תוכלו למצוא מסכים המתאימים לצלמים ומעצבים מתחילים וגם 
לבעלי מקצוע מובילים. 

ניופאן, היבואנית, שכרה את שרותיו של מישל סורסקי כדי לספק 
לכם את השירות הטוב ביותר. כיולים, תמיכה, מסך חלופי ואפילו 

אחריות יצרן ל5 שנים מבטיחים את ההשקעה שלכם.
www.eizo-pro.co.il

אימג׳ מאסטר
גם עם המצלמה הכי טובה, העיצוב הכי מגניב והדפוס הכי מקצועי 
בעולם - כדאי שהתמונה תהיה מושלמת. כזו המעבירה בדיוק את 

המסר שלכם.
בקורס האימג׳ מאסטר לומדים איך לגשת נכון לתמונות ובמינימום 

זמן ומאמץ להביא אותן לרמה המתאימה ללקוחות, לקיר של גלריה 
או לתחרות צילום.

www.image-master.co.il

ת 
כיולים • הסמכו

נאו ת ד ס


