
עיצוב תבנית בסיסית למצגת 
 power pointבתכנת 

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב



?מהי תבנית בסיס
•Theme
תבנית הבסיס היא אוסף  •

הגדרות שניתן לקבוע  
במצגת כך שהעיצוב  
שקבענו יחול על כל 

קיימות  )השקופיות 
(.  וחדשות

תבנית זו כוללת הגדרות של •
מבנה , פונטים, כותרות, רקע

...'וכושקופיות 

תבניות עיצוב  

בסיסיות המוגדרות  

במערכת

ניתן למצוא תבניות בסיס  

designתחת תווית 
"(עיצוב"–בעברית )



?מהי פריסה
•Layout

חלוקה פנימית בתוך השקופית•

פריסות שונות לצרכים שונים•

כל תבנית מכילה מספר פריסות•
שער•
ראשי פרקים•
טקסט יחיד•
טקסט מחולק לטורים•
...וכו•



עבודה עם תבניות עיצוב

?היכן אפשר למצוא תבניות בסיסיות לעיצוב•
"(Design/עיצוב"תחת תווית )תבניות בסיסיות המוגדרות במערכת •
אתרים ייעודיים•

כל תבנית כוללת מספר פריסות  •
,  במקום לעצב מחדש כל שקופית בנפרד•

וליצור פריסות כרצוננו, אנו יכולים לעצב את התבנית
ניתן לשנות עיצוב בתבנית קיימת•
לבנות עיצוב מאפס•



?אז מה עושים



...(מעוצבת או לא מעוצבת)נפתח מצגת . 1



נכנס לעיצוב תבנית. 2

•View -> Slide Master

"תבנית בסיס לשקופיות"< -תצוגה : ובעברית•



כעת ניתן לעצב את התבנית עצמה. 3

–עיצוב לפי פריסה
ישפיע רק על  

שקופיות בעלות  

פריסה זו

–עיצוב כללי 
ישפיע על כלל  

השקופיות



ישפיע על כלל הפריסות–שינוי העיצוב הכללי . א.3

הוספת מסגרת  

בעיצוב הכללי

המסגרת התווספה  

לכל הפריסות

פסקה  /שינוי הגדרות גופן

בעיצוב הכללי

ישפיע על הגדרות אלו בכלל  

הפריסות



עיצוב פריסה מסוימת. ב.3

:לדוגמא

עיצוב פריסה מסוימת

ישפיע רק על אותה  

הפריסה

במקרה של הגדרות  *

הגדרות  , סותרות

הייחודיות לפריסה הן 

התקפות



סיום עיצוב התבנית. 4

"  עיצוב תבנית בסיס"לסיום עיצוב התבנית נכנס לכרטיסיית •
"סגור תבנית בסיס לשקופיות"ונבחר 

כל השקופיות תהיינה  . כעת ניתן להתחיל לעבוד על המצגת•
תחת הגדרות העיצוב אותן הגדרנו

...(ולא צריך לעצב כל שקופית מחדש)



?ולמה כדאי לשים לב



דגשים לעיצוב הכללי

עיצוב  "כל עוד כרטיסיית 

נשארת  " תבנית בסיס

פתוחה השינויים יהיו  

בפריסות השונים/בתבנית

תויותניתן לעבור בין 

העיצוב וההוספה  

השונות

רקע•

מסגרת•

מיתוג•

טקסט•
גופן•
גודל•
כיוון•
יישור•



שינוי ערכת צבע בתבנית קיימת

ניתן לשנות בקלות ערכות צבעים–עבור תבנית קיימת •
".  עיצוב תבנית בסיס"כרטיסיתבתוך " צבעים"בחירת •



דגשים לעיצוב פריסה מסוימת

:לדוגמא

לצמצם את השטח של 

שורת הכותרת  

גודל  /מיקום•
חלוקה פנימית•

טורים•
תמונות•

פריסות מיוחדות•
עמוד פתיחה•

(Title slide)
עמודי שער •

לנושאים שונים
(Section header)



!בהצלחה
באתר של היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידהלעיצוב מצגות טיפים נוספים 

https://in.bgu.ac.il/academicdev/DocLib/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA.pdf
https://in.bgu.ac.il/academicdev/Pages/AdvancedWorkshops.aspx

