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עיצוב גרפי: לעתים התקשורת החזותית משלבת טקסט ותמונה לצורך 
ולהוסיף טבלאות, תרשימים,  ניתן לעצב טקסט בלבד  העברת המסר. 
תמונות ואיורים. בעיצוב בסיסי הכוונה היא לעימוד הטקסט והכותרות. 

עיצוב מתקדם כולל עימוד הטקסט, התמונות והתרשימים. 

קובץ PDF: קובץ סגור שלא ניתן לערוך בו שינויים. הקובץ מדמה כיצד 
הקבצים  כל  את  ממיר  הגרפי  המעצב  הדפסתו.  לאחר  המוצר  ייראה 
שנשלחים להדפסה לקובצי PDF, ושולח אותם להדפסה לבית הדפוס.

זהו   .Joint Photographic Expert Group של  תיבות  ראשי   :JPEG
ניתן לשלוט  זה  עבור תמונות בקובצי מחשב. בפורמט  פורמט דחיסה 
אינם   JPEG קובצי  בזיכרון.  לחסוך  כדי  הדרושה,  הכיווץ  מידת  על 

איכותיים להדפסה.

תלוי  אינו  זה  קובץ  קו.  של  או  מידע  של  גרפית  תוכנה  וקטורי:  קובץ 
בגודל האובייקט המוצג, וניתן להגדיל אותו בלי לפגוע באיכותו. תוכנות 
לבדוק  ניתן  ואילוסטרטור.  אינדיזיין  פריהנד,  הן:  נפוצות  וקטוריות 
אם  לראות  מכן  ולאחר  הטקסט,  הגדלת  ידי  על  וקטורי  הקובץ  אם 

הטקסט מעוות.

DPI 300: הרזולוציה הסטנדרטית להדפסה. משמעות DPI היא מספר 
הנקודות באינטש מרובע.

)CROP MARKS(: אלו סימני חיתוך המוסיפים שוליים  קרופ מארקס 
בתוך העבודה הגרפית, על מנת שחיתוך העבודה יהיה נקי, אחיד ומדויק.

עיצוב וגרפיקה

VECTOR

300 DPI 



נטול עץ )נ”ע(: נייר זה עשוי מהחלק הלבן הפנימי של העץ. נטול העץ 
הוא נייר שהָתאית בו עברה תהליך כימי של בישול שמחזק את הסיבים. 
לכן הנייר לבן, שומר על צבעו, ועמיד לאורך זמן. נייר זה קיים במשקלים 

של 350-70 גרם למ”ר.

נייר כרומו: בסיס הנייר הוא נטול עץ שעבר תהליך נוסף של ציפוי חרסית 
)גיר(, המקנה לנייר מראה חלק ומהודר בלובן גבוה. ניירות אלו מיוצרים 
במשקלים שבין 80 גרם ל-400 גרם למ”ר. יש שני סוגים של נייר כרומו: 

כרומו מבריק – עשוי מציפוי מבריק, וכרומו מט – עשוי מציפוי מט.

כך  )“קֹוּפי”(,  פחם  יש  שבתוכו  כימי  בתהליך  שמיוצר  נייר  כימי:  נייר 
שכאשר רושמים עליו, הנייר מעביר את הכתוב לדף שמתחתיו. קיימים 
תחתון  ומעביר,  מקבל  אמצעי  מעביר,  עליון  כימי:  נייר  של  סוגים  כמה 

מקבל. נייר זה קיים בצבעים: לבן, צהוב, ורוד, כחול וירוק.

נייר עיתון: נייר זה עשוי מָתאית שלא עברה תהליך כימי, ולכן הסיבים 
חלשים והנייר חלש. הנייר אינו לבן בוהק, ואף מצהיב עם הזמן, והוא זול 
מניירות אחרים. נייר זה משמש בעיקר לתעשיית העיתונות, שבו אורך 
חיי המדף של המוצר הם קצרים. הנייר מיוצר במשקלים של 52-36 גרם 

למ”ר. נייר עיתון מודפס לרוב בשיטת רוטציה.

וייצרו ממנו  נייר שִמחזרו אותו,  נייר שעשוי מפסולת של  נייר ממוחזר: 
ל-300  למ”ר  גרם   80 שבין  במשקלים  מיוצרים  אלה  ניירות  חדש.  נייר 

גרם למ”ר. 

ִצדו האחד מבריק,  נייר מהודר וקשיח. על פי רוב,  בריסטול אמריקאי: 
וִצדו השני לבן, ותחושתו היא כמו של נטול עץ.

סוגי נייר להדפסה

POST



בשוק קיימים גדלים שונים של גיליונות נייר. גודל הגיליון נבחר לפי גודל 
העבודה, כדי לחסוך בעלויות. עבור כמויות גדולות של נייר, ניתן להזמין 
נייר ייעודי לפי מידה מדויקת, במטרה לחסוך בפחת ובעלות. הגיליונות 
 102X72; 70X100; 63X95 )בס”מ(:  הם  בשוק  הקיימים  השכיחים 

.90X64; 84X60; 57X89

כינויי גודל הגיליון באותיות )המידות הן בס”מ(: 
 ;)B1( = 70X100 גיליון

 ;)B2( = 50X70 חצי גיליון
)B3( = 35X50 רבע גיליון

A3 = 42X30
A4 = 29.7X21

.A5 = 15X21

משקל הנייר הוא ביחידות משקל של הנייר על פני שטח של מטר מרובע 
)100X100 סמ”ר(.
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דפוס אופסט: שיטת הדפוס השכיחה והמקובלת, המבוססת על הדחייה 
בין שמן ובין מים. בשיטה זו האלמנטים שרוצים להדפיס מוקרנים על גבי 
יופיעו אלמנטים  )המכונים פלטות(. במקומות שבהם  לוחות אלומיניום 
על הלוח, ייתפס הצבע ויועבר לבלנקט ומשם לנייר, ואזורים שבהם אין 
אלמנטים, ישאירו את הנייר לבן ללא הדפסה. מכונות האופסט מוגדרות 
על ידי שני אלמנטים: גודל ומספר הצבעים. ניתן להדפיס גיליונות נייר 

עד לגודל מרבי של 72X102 סמ”ר.

דפוס שטוח: שיטה שבה הנייר מודפס בגיליונות בגדלים שונים בצורה 
של כל גיליון בשיטת האופסט. ההדפסה בדפוס שטוח איכותית מאוד, 

ומאפשרת הדפסה של נייר במשקלים של 400-70 גרם למ”ר.

רציף  נייר  גלילי  גבי  על  נעשית  ההדפסה  שבה  שיטה  רוטציה:  דפוס 
בתנור,  ייבוש  עובר  הנייר  הגבוהה,  המהירות  בשל  האופסט.  בשיטת 
ומיד נחתך לגיליונות, ועובר תהליך של קיפול, וכל זאת בפעולה אחת 
רציפה. פעולה זאת נקראת ריצה. הדפסת רוטציה מהירה עד פי ארבעה 
מההדפסה השטוחה, ולכן היא זולה ממנה. יתרונה הגדול שניתן להדפיס 
בה נייר במשקל נמוך החל מ-36 גרם, וחסרונה בכך שהמשקל המרבי 
גדולה,  בכמות  לעבודות  מיועדת  זו  הדפסה  גרם.   130 הוא  הנייר  של 
זו מוגבלת לפורמטים  והעלות מחייבים הוזלה. הדפסה  כשרכיב הזמן 
כל  של  הדפסה  המאפשרת  השטוחה,  מהדפסה  בשונה  סטנדרטיים, 

פורמט מתוכנן לפי דרישה ובמשקל רצוי. 

דפוס דיגיטלי: שיטה שמתאימה להדפסה של כמויות הדפסה קטנות, 
ובהכנות המכונה. ההדפסה  כיוון שהיא חסכונית בעלויות של הלוחות 
או  ביתית,  במדפסת  כמו  דיו  הזרקת  של  בשיטה  נעשית  הדיגיטלית 
מהאחרות,  איטית  זו  הדפסה  אופסט.  דפוס  המדמה  לוחות  בהקרנת 
אך מאפשרת הדפסה של נתונים נבחרים משתנים, למשל שם הלקוח, 
כתובת או דמות. על הדפסה זו חלות מגבלות רבות, כגון גודל הפורמט, 
צבע וסוג הנייר. ברוב המכונות שטח ההדפסה המרבי הוא 32X46 סמ”ר.

סוגי הדפסה



מבוסס  ההדפסה  תהליך  מלא,  בצבע  הדפסה  זוהי  פרוצס:  הדפסת 
 :CMYK תיבות  בראשי  בלטינית  הנקראים  יסוד,  צבעי  ארבעה  על 
 .BLACK=שחור  ,YELLOW=צהוב  ,MAGENTA=אדום  ,CYAN=כחול

צבעים אלה אינם אטומים.

הדפסה בשחור-לבן: הדפסה זו מבוססת על צבע שחור בלבד, שיחד 
עם צבע הנייר הלבן, יוצרת תחושה של הדפסה בשני צבעים. בהדפסה 

זו מדפיסים חומרים לקריאה, כגון ספרים ועיתונים.

הדפסה בצבעי פנטון: פנטון הוא שם מותג של מערכת התאמת צבעים 
של  בחירה  לפי  לעבודה  במיוחד  ומורכב  מיוצר  זה  צבע  בינלאומית. 
המספר הקטלוגי של פנטון. לכל צבע מצוין ההרכב באחוזים מתוך צבעי 
היסוד. כל צבע מודפס בנפרד, כדי שיתקבל צבע זהה אחד לאחד. מכונת 
דפוס איננה יכולה להגיע לרמת דיוק כזאת בשילוב צבעי היסוד. שימוש 

וידיעת מספר הפנטון מבטיח אחידות בהפקה של הדפסות חוזרות.

אלו  זהב.  או  כסף  כגון  בצבעים  הדפסה  מתכתיים:  בצבעים  הדפסה 
כדי  מתכתיים,  חומרים  בתוספת  במיוחד  ומורכבים  אטומים  צבעים 

לקבל אפקט מתכתי הקרוב למציאות.

 .BLUE=כחול ,GREEN=ירוק ,RED=ראשי תיבות של הצבעים: אדום :RGB 
באתרי אינטרנט או בצפייה במסכי מחשב וטלוויזיה, כל תמונה צבעונית 
מורכבת משלושת הצבעים האלה. לכן יש פער בין הצבעים שנראים על 
גבי המסך לבין הצבעים שמודפסים. לפיכך חשוב לקבל דוגמת אייריס 

בשלב העתק שמש.

צבעי הדפסה
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נייר מבריק  )PROOFING(, זהו תדפיס איכותי על  הגהת צבע  אייריס: 
מיוחד, שנותן אינדיקציה כמעט מדויקת )90%( של הדמיית הצבע, כפי 

שתיראה בדפוס.

לצורך  גבוהה,  שאינה  באיכות  אחרונה  הדפסה  דוגמת  שמש:  העתק 
ביקורת אחרונה לפני הקרנת הלוחות והדפסת המוצר הסופי. המטרה 
היא לוודא שלא חלו שיבושים בשלב העברת הקבצים להדפסה. באישור 
והקיפולים  והחיתוכים  לוודא שהעימוד נעשה כראוי  יש  העתק השמש 

נעשו במקומות הנכונים.

האלף  הדפסת  המודפסים.  הראשונים  הגיליונות  אלף  ראשון:  אלף 
את  כוללת  שהיא  מאחר  הבאים,  האלפים  מהדפסת  יקרה  הראשון 
כוונון  הלוחות,  הכנסת  ושטיפתה,  המכונה  הכנת  הלוחות,  הפקת 

המדפסת וההדפסות.

אלף רץ: הדפסת אלף גיליונות נוספים לאחר הדפסת האלף הראשון.

הדפוס,  מכונת  בשיני  הנתפס,  הנייר  גיליון  מקצה  סנטימטר  גרייפר: 
ולכן אינו מקבל צבע בעת ההדפסה. הגרייפר ישמש מקום אחיזה של 

המכונה בנייר בכל תהליך הייצור.

פרפקטור: הדפסה דו צדדית של הנייר בריצה אחת.

1,000

1,000

אישורים לפני הדפסה

בהדפסה



המשודכות  סיכות  שתי  באמצעות  מבוצעת  הכריכה  סיכות:  כריכת 
להיכרך  יכול  עמודים  משמונה  יותר  המכיל  מוצר  רק  המוצר.  במרכז 

בכריכת סיכות, כגון מחברת.

בליטה  להן  ויש  אומגה,  שצורתן  סיכות  כריכת  אומגה:  סיכות  כריכת 
את  לתייק  ניתן  זו,  בליטה  באמצעות  המוצר.  משטח  החורגת  חלולה 

המוצר בקלסר בלי לחורר אותו.

כריכה רכה )פוני(: כריכה שמחברת מספר דפים או גיליונות מקופלים 
באמצעות דבק חם וגמיש. בדרך כלל עטיפת המוצר תהיה קשיחה יותר 

מדפי הפנים של המוצר.

כריכה קשה: הכריכה עשויה מקרטון בעוביים שונים הניתנים לבחירה. 
שעליו  אחר,  נייר  או  כרומו  נייר  מדביקים  החיצוני  מִצדו  הקרטון  על 
את  ליצור  כדי  למינציה.  מצופה  הנייר  כלל  בדרך  הגרפיקה.  מודפסת 
פנים הספר – לוקחים מספר גיליונות מקופלים של נייר, תופרים אותם, 

ומחברים אותם לכריכה הקשה.

כריכת ספירלה: כל הדפים מחוררים ונאספים באמצעות סליל ספירלה. 
יש מגוון סלילי ספירלה, שניתן להתאים כמעט לכל עובי של חוברת.

מספר  עמודים.  קבוצת  שמהווה  ומקופל  מודפס  נייר  גיליון  קונטרס: 
הקונטרסים  מספר  ספר.  או  חוברת  מרכיבים   – מחוברים  קונטרסים 

משפיע על עלויות הכריכה.

האחורית.  לעטיפה  הספר  חזית  בין  המחבר  הספר  של  העובי  ִשדרה: 
עובי הִשדרה נגזר מכמות העמודים וממשקל הנייר של העמודים.

פורזץ: הדף הראשון בתחילת הספר, שמחבר את הכריכה לדפי הפנים.

נחזץ: הדף האחרון בסוף הספר, שמחבר את הכריכה לדפי הפנים.

סוגי כריכות ודגשים

מושגים בכריכה



סוגי  שלושה  יש  פולימרית.  הגנה  בשכבת  הנייר  של  כיסוי  למינציה: 
למינציה: מבריקה, מט ובד.

צורה  בכל  כמעט  המודפס  המוצר  את  החותכת  צורנית  סכין  שטנץ: 
אפשרית. בתהליך השטנץ ניתן לעשות גם פסי קיפול )ביג(. סכין השטנץ 

נבנית בתוך בסיס עץ. השימוש בשטנץ הוא רב פעמי.

המדגישה  מעט,  ובולטת  מבריקה  עבה,  לכה  סלקטיבית:   UV לָּכה 
מומלץ  מודפס.  שאינו  בשטח  או  ההדפסה  גבי  על  מסוימים  אלמנטים 

ליישום על למינציה מט והדפסה כהה.

שכבת הגנה באמצעות לכה שקופה, המתבצעת בתהליך  לָּכה ורניש: 
קיימת  ורניש  לכה  הנייר.  ועל  הגוונים  על  לשמור  במטרה  ההדפסה, 

בגימור מבריק, מט או סמי מט.

הטבעה בחֹום: תהליך השבחה שבו מכינים גלופת מתכת, שבה יופיעו 
בצבעים  נעשית  ההטבעה  כלל  בדרך  להדגיש.  שנרצה  האלמנטים 

מודגשים וחזקים, כגון כסף וזהב.

דפוס שנעשה באמצעות  מוצר  גבי  על  הבלטת שטח  עיוורת:  הבלטה 
גלופת מתכת.

פרופורציה: קו מקווקו לצורך תלישת חלק מהדף.

ביג: קו הכנה לקיפול הנייר.

מידע  או  רץ  מספור  בהדפסה  לשלב  ניתן  משתנה:  מידע  או  מספור 
המידע  הטמעת  את  מראש  לתכנן  יש  כתובת.  או  שם  כגון  משתנה, 

המשתנה בשלב העיצוב והייצור.

הולוגרמה: פירוש המילה ביוונית: התמונה כולה. זוהי יצירה רבת ממדים, 
בעלת אפקט אופטי מרשים הנוצר באמצעות קרני לייזר. בתהליך הייצור 

ניתן להוסיף סימני אבטחה נסתרים למניעת זיופים.

שם:

גימורים והשבחות



בהבאה לדפוסשם:
מילון מונחים

להזמנות: 
p@gp.gov.il :דוא"ל | www.gp.gov.il
yoeli@gp.gov.il | 02-5685275 :איתמר
sigala@gp.gov.il | 02-5685223 :סיגל

פקס: 02-5685251
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האיכות יוצאת לאור




