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כיצד להשתמש בחוברת זו?
לעיתים אנו עושים שימוש במונחים שאין אנו יודעים את מקורם או את מלוא
משמעותם ,כגון פיקסל למשל .חוברת זו נכתבה על מנת לסייע לעבודה שוטפת
עם גרפיקאים ופרסומאים ומטרתה להעביר כמה ממונחי היסוד של התחום על
מנת לאפשר תקשורת טובה יותר.
לאחר שתעיינו בה ,כבר לא תחשבו שהגרפיקאי שלכם מדבר סינית ...אז הנה
לכם מילון מונחים קצר לעבודה יעילה ופוריה ,תהנו!

גרפיקה
גרפיקה היא שם כללי לכל עבודת עיצוב ,עימוד וסידור של אלמנטים ויזואליים
קיימים וכן יצירה ועיצוב של דימויים חדשים.
עיצוב גראפי מוצלח משלב בתוכו:
הדגשה של הפרטים שהוגדרו כחשוביםמראה אסטתי ונעים לעין-משיכת תשומת ליבו של המתבונן

מותג/מיתוג
מותג הוא מונח מתחום השיווק אשר מתייחס לעמדות ,לרגשות ולתפיסות
הקיימות אצל קהל היעד בנוגע לארגון או למוצר כלשהו .המותג מאגד אצל
הצרכן תובנות (כלפי הארגון או המוצר) אשר יגרמו לו לצרוך או לא לצרוך
אותו .תהליך יצירת מותג חדש נקרא מיתוג .במסגרת תהליך זה מפתחים את
הסממנים החיצוניים של המותג ומחליטים מהם הערכים שעליו לשקף בעיני
קהל היעד.

לוגו
לוגו הוא אלמנט גראפי ,איור או עיבוד טקסט שנועד לסמל ולייצג גורם מסוים
(בדרך כלל ארגון או מוצר) ולהיות מזוהה עימו בתודעת הציבור הרחב .לרוב,
הלוגו יהיה מורכב מאלמנט ציורי וטקסט קצר .עליו להופיע בהדגשה בניירת
המשרדית ,כרטיסי הביקור ,אתר האינטרנט ,הדוא"ל של הארגון וכדומה .כמו
כן עליו להופיע בעקביותׁ(מבחינת מיקום ,פרופורציה ,צבע וצורה) בכל פרסום
שהארגון מוציא לאור.

רזולוציה
משמעותו המילולית של המונח רזולוציה הוא כושר הפרדה או כושר אבחנה.
רזולוציה של תמונה מתייחסת למרחק בין האלמנטים המרכיבים אותה .ככל
שההפרדה (הרזולוציה) גבוהה יותר ,כך התמונה תהיה מפורטת יותר .רזולוציה
נמדדת על ידי יחידות בשם (Dots Per Inch) DPI
 רזולוציה של  300DPIמתאימה לדפוס -רזולוציה של  72DPIמתאימה למחשב ולאינטרנט

כאשר גרפיקאי מקבל תמונה ברזולוציה נמוכה הוא אינו יכול להעלות את
הרזולוציה שלה .לכן ,כאשר מעבירים לגרפיקאי או לבית דפוס תמונה המיועדת
להדפסה ,יש לוודא שהיא ברזולוציה גבוהה .ניתן להעריך האם התמונה ברזולוציה
נמוכה או גבוהה לפי המשקל של הקובץ (לדוגמא ,תמונה רגילה ברזולוציה גבוהה
תשקול כ 500kb-בעוד תמונה ברזולוציה נמוכה תשקול כ.)80kb-

פיקסל
פיקסל ,קיצור של  ,Picture Elementהיא יחידת מידע גראפית בסיסית אשר
מתארת נקודה בתמונה .נקודות אלו הן החלק הקטן ביותר של הצורות ,הקווים
והתווים המוצגים על צג המחשב או בתמונה המודפסת.
כל תמונה בנויה ממאות אלפי עד עשרות מיליוני נקודות קטנות .ככל שהתמונה
מורכבת מיותר פיקסלים ,רמת האבחנה (רזולוציה) שלה תהיה גבוהה יותר:
התמונה תכיל יותר פרטים ותהיה חדה ,טובה וקריאה יותר .בהינתן תמונה
ברזולוציה נמוכה ,כאשר ננסה להגדילה נקבל תמונה מפוקסלת.

תמונה זו היא תמונה ברזולוציה
נמוכה אשר הוגדלה באופן מלאכותי.
לכן היא מטושטשת ולא ברורה ,או
במילים אחרות מפוקסלת.

זוהי התמונה המקורית ברזולוציה
גבוהה .ניתן לראות שהיא חדה
וברורה בהרבה.

בליד
בליד הוא מונח אשר מתייחס לגלישה של הגרפיקה אל מעבר לשולי העמוד.
בעיצוב גראפי עבור דפוס ,צריך להשאיר בליד של כ 2-3-מילימטר ,אשר משמש
כמרווח ביטחון כאשר מתבצע חיתוך של העבודה על ידי בית הדפוס .חשיבותו
של הבליד היא בכך שבלעדיו ,סטייה של מילימטר בחיתוך תיצור שוליים לבנים
בלתי אחידים סביב העבודה.

גריד
גריד הוא מונח המתייחס למבנה קבוע של עימוד טקסט ואלמנטים ויזואליים
על גבי צג המחשב או העמוד המודפס .שימוש בגריד קבוע מסייע לאחידות
בין הפרסומים השונים של הארגון ,לזיהוי מהיר של התוכן על ידי המתבונן וכן
לחיסכון של זמן עבודה של הארגון ושל הגרפיקאי.

צבעי

 RGBוCMYK-

בעולם הגרפיקה נעשה שימוש בשני מודלים של צבעים:
 RGBו.CMYK-

CMYK:
Cyan, Magenta, Yellow, Black

RGB:
Red, Green, Blue

 CMYKהוא מודל צבע המיועד לעולם
הדפוס .שימוש במודל זה נעשה עבור
תמונות שיודפסו במכונת דפוס והוא
מורכב מארבעה ערוצי צבע ,שכל אחד
מהם מייצג את כמות דיו ההדפסה
שתודפס על הנייר בכל אחד מצבעי
היסוד שבדפוס :ציאן ,מג'נטה ,צהוב,
ושחור.

 RGBהוא מודל צבע המתאים לתמונות
שיוצגו על גבי מסכים מכל הסוגים :מסך
המחשב ,מסך הטלוויזיה או מקרן .כמו
כן ,מודל זה מתאים לתמונות שיודפסו
במדפסות הזרקת דיו .מודל זה מורכב
משלושה ערוצי צבע ,שכל אחד מהם
מייצג את הבהירות והכהות של אחד
מצבעי היסוד :אדום ,ירוק וכחול.

פורמטים לשמירת תמונות
קיימים פורמטים שונים לשמירת קבצי תמונה במחשב ,ולכל פורמט מאפיינים
ייחודיים משלו:
Bit Map
פורמט זה מאפשר תצוגה מדוייקת
ונאמנה למקור של צבעי התמונה אשר
צולמה .קובץ השמור בפורמט זה יהיה
כבד (ישקול הרבה) .פיתוח של פורמט
זה עבור משתמשי מערכת ההפעלה
 – Windowsפורמט  – BMPמאפשר
לשמור את התמונה באופן בו מערכת
ההפעלה יכולה להציג את צבעיה על
כל התקן תצוגה.
GIF
זהו אחד הפורמטים היותר פופולריים
בעולם ונמצא בשימוש נרחב
באפליקציות הקשורות לאינטרנט.
ורסיות משופרות של פורמט זה
מאפשרות להגדיר צבע מתוך צבעי
התמונה שיוצג כשקוף ,כך שבשתילת
התמונה באתר אינטרנט יראה רקע
האתר במקום הצבע הנבחר.
PNG
פורמט זה פותח על מנת להחליף את
פורמט ה GIF-שהיה בשימוש בעבר.
פורמט זה אינו מאבד מידע וניתן
לעבוד עימו בכל התוכנות של חברת
 .Microsoftיתרון נוסף של פורמט זה
הוא שאפשר לשמור בו תמונה או מלל
על גבי רקע שקוף (במקום רקע לבן).

JPEG
זהו פורמט הדחיסה הנפוץ ביותר
בעולם כיום .פורמט זה מאבד חלק מן
המידע של התמונה המקורית ,אולם
יתרונו טמון בכך שהוא קל (שוקל
מעט).
TIFF
פורמט זה פותח במקור לשמירת
תמונות שנסרקו על ידי סורק דיגיטלי
ותוכנות לעריכת תמונות .היתרון
של פורמט זה היה טמון בכך שהוא
לא היה קשור או מותנה בתוכנה או
בסורק ספציפיים.
EPS
פורמט זה פותח ע"י חברת ADOBE
עבור מדפסות .קבצים השמורים
בפורמט זה מחולקים לשניים :החלק
הראשון הוא טקסט שמגדיר למדפסת
איך להדפיס את התמונה והחלק השני
הוא תמונה השמורה בפורמט PICT
לצורך הצגה על מסך המחשב .הבעיה
בפורמט זה היא שמרבית התוכנות
לא יכולות לעבד ולשנות קובץ שנשמר
בו ,ולכן ההמרה לפורמט מבוצעת רק
לפני השליחה למדפסת.

שיווק ופרסום
שיווק הוא מונח רחב המתאר מגוון תהליכים ופעילויות של הארגון שמטרתם
לגרום לקהל הרחב לצרוך את המוצר או השירות אותו הוא מציע.
פרסום הוא אמצעי ליצירת קשר עם קהל היעד על ידי אמצעי התקשורת.
מטרותיו העיקריות של הפרסום הן ליידע את הקהל אודות המוצר או השירות,
לשכנע את הקהל שכדאי לו לצרוך אותו ,להזכיר לקהל שהמוצר קיים ,לחזק את
עמדות הקהל כלפיו ,ולהניע את הקהל לפעולה (לגרום לו לרכוש את המוצר או
השירות).
שני סוגים של שיווק פרסום בעולם העסקי הם:
B 2 B - Business to Business .1
שיווק מוצר או שירות של חברה מסויימת לחברה נוספת
B 2 C - Business to Customer .2
שיווק מוצר או שירות של חברה מסויימת לצרכן פרטי
בעמותות המצב מורכב יותר ,כאשר יש להפריד בין ארבעה קהלי יעד אליהם
פונים על ידי שיווק ופרסום:
 .1שיווק ופרסום הפונה לקהל היעד של העמותה
 .2שיווק ופרסום הפונה לציבור הרחב
 .3שיווק ופרסום הפונה למתנדבים
 .4שיווק ופרסום הפונה לתורמים

יש להתאים את המסר השיווקי והפרסומי לקהל היעד אליו
מעונייים לפנות ,כאשר המטרה היא להעביר את אותו המסר
לכל הקהלים אך להדגיש כל פעם את החלקים הרלוונטיים
עבור קהל היעד הספציפי אליו פונים

יחסי ציבור
יחסי ציבור הם פעילות תקשורתית שמטרתה להשפיע על הציבור או על קהל
יעד מסוים כדי להשיג מוניטין הרצוי ליוזם פעילות זו .ביחסי ציבור (להבדיל
מבפרסום) אין מדובר ברכישת שטח עבור מודעה בעיתון ,אלא בהשפעה על
העיתונאי לכתוב כתבה אוהדת אודות הארגון.
השפעה זו מושגת בדרך כלל על ידי שליחת הודעות לעיתונות (אשר נקראות
בשפה המקצועית קומוניקטים) .ההודעה צריכה להיות מנוסחת היטב ובעלת
תוכן שיהיה מספיק מעניין כדי לגרום לכלי התקשורת לפרסמו.

גרין גרפיקס הוא סטודיו לעיצוב
גראפי אשר מתמחה בעבודה עם
עמותות וארגונים חברתיים.

gringraphics.co.il
grin.graphics@gmail.com 08-6572160 / 054-6572153
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