
לוחות דיגיטליים 
המתקדמים בעולם!

חוברת הדרכה 
לשימוש בתוכנה



בס"ד

ברוכים הבאים לצג החכם!

אנו שמחים שבחרתם בתוכנת הצג החכם, ומקווים שתפיקו ממנה תועלת והנאה מרובה.

כדי  השימוש  לפני  בעיון  ההוראות  את  קראו  אנא  לתפעול.  וקלה  ידידותית  התוכנה 
שהנאתכם מן התוכנה תהיה מירבית.

בהצלחה!

פתיחה

לפתיחת התוכנה יש ללחוץ לחיצה כפולה על הקיצור דרך שעל שולחן העבודה.

כשהתוכנה נפתחת היא נמצא במצב תצוגה. 

.Esc למעבר למצב עריכה יש ללחוץ על

כדי לערוך את האובייקטים יש להיכנס לחלון המאפיינים. פתיחת חלון המאפיינים נעשית ע"י לחיצה בעכבר 
ימני על כל אחד מהאובייקטים הפעילים במחיצה.

)ctrl+P( ובחירה במאפיינים )ניתן גם להיכנס לחלון המאפיינים דרך אובייקטים )בשורת הפקודות למעלה

חלון המאפיינים:

למחוק  אובייקטים,  להוסיף  ניתן 
אובייקטים להעתיק ולהדביק אובייקטים 
ברשימה  האובייקטים  סדר  את  ולשנות 
שבצד שמאל של החלון, ע"י האייקונים 

שבראש הרשימה.

חלון המאפיינים

עריכת האובייקט

הוספת 
אובייקט 

חדש
מחיקת 
אובייקט

שכפול 
אובייקט

הדבקת 
אובייקט

שינוי סדר 
האובייקטים
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בצד הימני של החלון, יש 5 לשוניות שבהן ניתן לערוך את האובייקט עצמו:

סוג חלון

תוכן

סגנון

תצוגה

אחר

הוספת אובייקט חדש:

הוספת אובייקט חדש נעשית ע"י לחיצה על האייקון של הדף החדש   
יש להקליד שם לאובייקט החדש בחלון שנפתח. את השם ניתן לשנות בכל 

שלב לאחר מכן בלשונית הראשונה שבחלון המאפיינים. 

לאחר מכן, יש לבחור את סוג האובייקט. ישנן מספר קטגוריות שבתוך כל 
סוג האובייקט הרצוי  יש לבחור את  יש רשימה של אובייקטים.  אחת מהן 
ולאשר! )האישור מתבצע ע"י לחיצה על הכפתור אשר סוג שבתחתית החלון(

אם לא התבצעה בחירה של סוג האובייקט, התוכנה תשתמש בברירת המחדל 
והאובייקט יהיה טקסט פשוט.

ניתן לשנות בכל שלב את סוג האובייקט בלשונית הראשונה.

בעמודים הבאים )החל מעמ' 6( תוכלו לראות פרוט על סוגי האובייקטים.

הלשונית השניה- תוכן:

האובייקט,  בסוג  תלויה  העריכה  צורת  האובייקט.  תוכן  את  לערוך  ניתן  כאן 
כפתורים  יהיו  אובייקט  בכל  זו-  בלשונית  הפעילים  הכפתורים  ע"י  ונעשית 

אחרים פעילים.

לדוגמא: באובייקט טקסט פשוט, יש כפתור ערוך טקסט ובלחיצה עליו ניתן 
להקליד את הטקסט הרצוי.

כאן ניתן לבחור גם את השפה של האובייקט. בחירת השפה חשובה גם עבור 
הכיוון של הטקסט )מימין לשמאל או משמאל לימין(
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הלשונית השלישית- סגנון:

כאן ניתן לערוך את העיצוב של האובייקט:

צבע:
בחירת צבע הטקסט ע"י לחיצה על הצבע.

הדגש שורה מסומנת ב-V, יש לבחור גם  אם האפשרות 
צבע הדגשה ששונה מצבע החזית.

רקע:
שקוף- הרקע של האובייקט יהיה שקוף וישקף את הרקע 

הכללי של הלוח .

אחיד- רקע בצבע אחיד. ניתן לערוך את צבע הרקע ע"י 
לחיצה על הצבע.

תמונה- הרקע של האובייקט יהיה תמונה. בחירת התמונה 
הרצויה תהיה ע"י לחיצה על האייקון של התיקייה, ובחירת 

התמונה מתוך תיקייה במחשב.

התמונה  את  ימתח  הזאת  באפשרות   V סימון   -Strech
התמונה  את  תציג    Vה והסרת  האובייקט,  לגודל 
)אם  מתיחה.  ללא  התמונה  של  המקורית  בפרופורציה 
האובייקט יותר רחב- יהיה רקע שקוף משני צידי התמונה(

גופן:
ע"י לחיצה על הכפתור גופנים ניתן לשנות את הגופן. כאן 

גם ניתן לבחור את הגודל הרצוי של הגופן.

הדגשה- סימון V ידגיש את הטקסט.

יישור:
כאן ניתן לקבוע את יישור הטקסט- יישור לשמאל, מרכוז, 

יישור לימין או בלוק.

בנוסף ניתן לקבוע אם הטקסט יצמד לראש האובייקט, למרכזו, או לתחתית.

שוליים:
כאן קובעים את השוליים שיהיו לטקסט בתוך האובייקט. ניתן לקבוע שוליים אחידים מכל הצדדים )All(, או 

שוליים מימין ומשמאל.
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הלשונית הרביעית- תצוגה:

תצוגה:
כאן קובעים את מצב התצוגה של האובייקט: אם הוא 
בתנאי.  יוצג  לעולם לא או  יוצג לעולם-  תמיד, לא  יוצג 
הכפתור  על  ללחוץ  יש  בתנאי,  באפשרות  בחרתם  אם 

ערוך כדי לערוך את התזמון של הצגת האובייקט.

מיקום וגודל:
מיקום  לו  ולקבוע  ממקומו  האובייקט  את  להזיז  ניתן 

.Y -וב X -מדויק ע"י שינוי הערכים ב

ניתן להגדיל או להקטין את האובייקט ע"י שינוי הערכים 
ב-W  )שינוי רוחב( וב- H )שינוי גובה(.

מתיחת  ע"י  גם  האובייקטים  את  ולמקם  להגדיל  ניתן 
האובייקט דרך הריבועים המקיפים אותו לאחר בחירתו.

אפקט:
גלילה/  האובייקט:  של  ההנפשה  את  לקבוע  ניתן  כאן 

עמעום/ מהיר/ ללא.

אוטו'- כאשר ה V מסומן הטקסט יגלל באופן אוטומטי. 
כלומר, רק כשיש באובייקט כמות גדולה מדי של טקסט 

שלא יכולה להיות מוצגת בבת אחת, הטקסט יגלל.

מומלץ לסמן V  באפשרות זו!

כיוון:
)מלמעלה,  יגלל.  הטקסט  כיוון  לאיזה  לקבוע  ניתן  כאן 

מלמטה, מימין או משמאל(

ע"י שינוי הערכים באופציות פיקסלים לדילוג ודילוגים לשניה משתנה מהירות הגלילה של האובייקט.

שכבה:
יכסה את כל האובייקטים שנמצאים בשכבות שמתחתיו. לכן  כל אובייקט נמצא בשכבה נפרדת. אובייקט 

חשוב לשים לב לסדר השכבות.

כאן ניתן להעלות את האובייקט בשכבה אחת )חץ אחד( או להעלותו לשכבה העליונה ביותר )2 חיצים( וכן 
להוריד אותו בשכבה אחת )חץ אחד( או להורידו לשכבה התחתונה ביותר )2 חיצים(.
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סוגי אובייקטים:

כללי:

רקע- אובייקט המהווה רקע לאובייקט אחר.

עריכה  אפשרויות  ללא  טקסט  פשוט-  טקסט 
מתקדמות. קל ופשוט לשימוש.

עריכת תוכן הטקסט בכפתור ערוך טקסט.

חשוב מאד לבחור את השפה של הטקסט.

עריכה  אפשרויות  עם  טקסט  עשיר-  טקסט 
מתקדמות יותר.

שעון דיגיטלי- ניתן לערוך את סוג השעון הדיגיטלי 
ערוך מבנה  )עם שניות, בלי שניות וכדו'( בכפתור 

זמן.

באובייקט  השעון.  מחוגי  את  מציג  אנלוגי-  שעון 
של  רקע  של  תמונה  רקע  כתמונת  לבחור  יש  זה 

שעון.

מדיה:

מדיה בודדת- להצגת קבצי מדיה שונים. כמו:

יש  מדיה  בחר  בכפתור  אנימציה.  עם   gif ⋅  קבצי 
את  תציג  והתוכנה  הרצוי,  הקובץ  את  לבחור 

הקובץ באנימציה. לדוגמא: נר מהבהב.

לבחור  יש  אף.  די  פי  קובץ  גם  להציג  ניתן  ⋅  כאן 
הרצוי.  הקובץ  את  לבחור  ואז   pdf בסוג:  למטה 
עמודים  מספר  עם  אף  די  פי  קובץ  בהוספת 
העמודים  מספר  את  שנפתח  בחלון  להקיש  יש 
באופן  ביניהם  יתחלפו  העמודים  להציג.  שתרצו 

אוטומטי בתצוגה.

⋅  ניתן להשתמש באובייקט זה להצגת  דף אינטרנט. 
למלא  שנפתח  ובחלון   e הכפתור  על  ללחוץ  יש 
את כתובת האתר הרצוי בשורה העליונה. לאחר 
של  וה"זום"  הגודל  המיקום,  עם  לשחק  נין  מכן 

האתר בערכים שמופיעים בלשונית החמישית.

 jpg, קבצי  להצגת  זה  באובייקט  להשתמש  ⋅  ניתן 
rtf ,png  וכן קבצי וידאו.

בכפתור  השמעה/צפיה.  רשימת  ליסט-  פליי 
בחר תוכן יש לבחור האם מדובר בתמונות, קבצי 
המכילה  תיקיה  לבחור  ואז  שמע,  קבצי  או  וידאו 
יוצגו  שבתיקייה  הקבצים  הרצויים.  הקבצים  את 
ברצף אחד אחרי השני. התקיה עם החומר יכולה 
בתוך  דווקא  ולא  המחשב,  על  מקום  בכל  להיות 

הדרופבוקס. )חוסך מקום בדרופבוקס(

תקיית תמונות- אובייקט זה יציג את כל התמונות  
יש  שבדרופבוקס.   Media Dir בתקיית  הנמצאות 
להכניס את כל התמונות הרצויות לתקיה ולקבוע 

את קצב התחלופה הרצוי בין התמונות.

ליצור  ניתן  יש צורך במספר אובייטים כאלה,  אם 
לכל  ולתת   ,Media Dir תקיית  בתוך  תיקיות  תת 
תקיה שם. ואז בלחיצה על ערוך רשימת תמונות 
יציג  והאובייקט  הרצויה,  התקיה  את  לבחור  ניתן 

את כל התמונות שבתקיה זו.

ניתן להוסיף תמונות לרשימה  מדיה לפי תאריך- 
ולקבוע תאריך תצוגה לכל תמונה.

אוסף מדיות מתוזמנות- אוסף של תמונות שיוצגו 
לפי  תזמון  לקבוע  ניתן  תמונה  לכל  תזמון.  עפ"י 
שעה  התמונה,  תוצג  שבו  מסויים  )תאריך  הרצוי. 

מסויימת וכדו'( 

אתר  מתוך  נתונים  להציג  ניתן   -Rss Feed Text
.xml אינטרנט

תאריך:

תאריך עברי- בלחיצה על ערוך תאריך עברי ניתן 
לערוך אותו ולקבוע אלו מהמאפיינים יופיעו. )יום/ 

חודש/שנה(

תאריך לועזי- בלחיצה על ערוך תאריך לועזי ניתן 
לערוך אותו כנ"ל.

יום בשבוע
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יהודי:

פרשת השבוע

הפטרה

הדף היומי

תאור היום

לסמן  ניתן  תוכן  בחר  על  בלחיצה  מקובץ-  מידע 
את התכנים הרצויים )לדוג': יעלה ויבוא, זמן ברכת 
משיב  הניסים,  על  הבא,  החודש  מולד  הלבנה, 

הרוח, ספירת העומר ועוד(

יש  לימודים  ערוך  על  בלחיצה  יומיים-  לימודים 
יומי,  חומש  )לדוג':  הרצויים  הלימודים  את  לסמן 

תהילים יומי, דף יומי ירושלמי, דף יומי בבלי וכו'(

זמני השבת- בלחיצה על הכפתור זמני השבת ניתן 
לסמן את הזמנים הרצויים )הדלקת נרות, מוצ"ש 

וזמן ר"ת(

יוצגו  ניתן לבחור אילו שינויים  שינויים בתפילה- 
וסימון  בתפילה  שינויים  ערוך  על  לחיצה  ע"י 

האפשרויות הרצויות.

אירועים:

לציון  משתמשים  זה  באובייקט  אירועים-  טבלת 
זמני תפילות ואירועים נוספים.

בלחיצה על ערוך טבלת אירועים נפתח חלון שבו 
יש להכניס את הנתונים של זמני האירועים. )לדוג' 

זמני התפילות(

שם  את  לכתוב  יש  בסיס,   - העליונה  בשורה 
האירוע. )לדוג': שחרית(

זמן  בחרתם  אם  הזמן:  סוג  את  לבחור  יש  אח"כ 
קבוע יש לכתוב את השעה של האירוע.

הזמן  את  לבחור  יש  דינאמי  זמן  בחרתם  אם 
ולהוסיף/ היום  זמני  רשימת  מתוך  המתאים 

להחסיר דקות לפי הרצוי.

בקבוצה  הזמנים  את  להכניס  יש  חשובה:  הערה 

לבדוק  יש  בטבלה  הנתונים  מילוי  לפני  הנכונה. 
תחת  המתאימה  בקטגוריה  נמצאים  שאתם 
עריכת  חלון  של  למעלה  שמאל  )בצד   Groups

הארועים(

ניתן לקבוע לכל אירוע את אופן התצוגה: שעון 12 
שעות/24 שעות, עם אפס/בלי אפס ועוד.

בכל אחד מהאירועים בטבלה, יש אפשרות לקבוע 
האירוע  של  התצוגה  את  ולצמצם  תצוגה,  תנאי 
שחרית  תפילת  מנין  )לדוג':  מסויימים.  לימים 

מוקדם יותר יוצג רק בראש חודש וכדו'(

יש  בטבלה,  האירועים  את  שמילאתם  לאחר 
גם  )נמצא  קבוצות  בחר  על   ללחוץ  ואז  לאשר 
הקבוצות  את  שם  ולסמן  השניה(,  בלשונית  כן 
שסימנתם  הקבוצות  כל  הזה.  לאובייקט  הרצויות 

יוצגו באובייקט הנוכחי.

ובכל אובייקט  ליצור כמה טבלאות אירועים,  ניתן 
לסמן קבוצות אחרות.

עמודת אירועים- אופן העריכה והשימוש בעמודת 
אירועים הוא בדיוק כמו בטבלת אירועים. ההבדל 
ביניהם הוא בתצוגה. בעוד שבטבלת אירועים הזמן 
הזמן  אירועים  בעמודת  לאירוע,  במקביל  נמצא 

נמצא מתחת לאירוע.

כדאי לבחור את הסוג המתאים לפי העיצוב הרצוי.

התראה על אירוע- כאן התוכנה תציג את האירוע 
האירועים  כל  )מתוך  הנוכחי  לזמן  ביותר  הקרוב 

שבטבלת האירועים(.  

מבנה ההתראה:

שם האירוע הקרוב

השעה שבה הוא יתרחש

ספירה לאחור )כמה זמן נשאר(

טבלת זמנים- זוהי טבלה עם זמני היום בהלכה.

בעת קבלת התוכנה, מומלץ לעבור 

על כל הזמנים המופיעים בטבלה על 
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מנת להתאים אותם למנהגי המקום.

את  לסמן  ניתן  זמנים  בחר  הכפתור  על  בלחיצה 
הזמנים הרצויים.

במקום  בשורה  יופיעו  הזמנים  כאן  זמנים-  שורת 
בטבלה. ניתן לסמן את הזמנים הרצויים כנ"ל.

בסימון V באופציה שורה אחת )בלשונית השניה(, 
הזמנים יופיעו בשורה אחת במקום בעמודה.

התראה על זמן- באובייקט זה יוצג הזמן ההילכתי 
הקרוב והיתרה עד אליו. )לדוג': כמה זמן נותר עד 
סו"ז ק"ש(. ניתן לערוך את ההתראה, את הזמנים 

המבוקשים, וכדו' בלחיצה על ערוך התראה.

זוהי טבלת זמנים עם אפשרויות  זמנים מתקדם- 
מפורטות יותר של זמנים.

גם כאן ניתן לסמן את הזמנים הרצויים בלחיצה על 
בחר זמנים.

טקסט:

טקסט  קבצי  ליצור  ניתן  לתאריך-  פשוט  טקסט 
פשוט ולקבוע תאריך שבו יוצג כל אחד.

טקסט  קבצי  ליצור  ניתן  לתאריך-  עשיר  טקסט 
עשיר ולקבוע תאריך שבו יוצג כל אחד.

שתציג  טבלה  ליצור  ניתן  כאן  יארצייט-  טבלת 
בבית  להנציח  רוצים  שהתורמים  הזיכרון  ימי  את 
זה  באובייקט  להשתמש  ניתן  בנוסף,  הכנסת. 

לטבלה עם כל תוכן שהוא. 

בלחיצה על בחר קובץ יארצייט ניתן לבחור קובץ 
קיים עם כל השמות ותאריכי הפטירה.

ניתן לערוך כל אחד  עריכת יארצייט  בלחיצה על 
להכניס  ניתן  וכן   )Edit על-  )בלחיצה  מהשמות 

יש  שם  בכל   .)+ על  לחיצה  )ע"י  נוספים  שמות 
כולל  המתאימים  בשדות  הפרטים  את  להכניס 

תאריך הפטירה.

כדי לקבוע את העיצוב של הטבלה, יש ללחוץ על 
סגנון. בחלון שנפתח ניתן לקבוע:

)Timer( .קצב ההתחלפות של התוכן שבטבלה

הרווח בין המשבצות לאורך ולרוחב.

 מספר העמודות  ומספר השורות.

תחילת  ועד  האובייקט  )מראש  עליונות  שוליים 
הטבלה(

שוליים מימין, שמאל ותחתית האובייקט.

התוכן  תצוגת  של  הפורמט  את  בוחרים  גם  כאן 
 Display( .בתוך כל אחת מהמשבצות של הטבלה

)Format

בנוסף, יש לבחור תמונה )מתוך המחשב( שתהיה 
הרקע של כל אחת מהמשבצות שבטבלה.

של  השמות  את  שידגיש  נוסף  רקע  לבחור  ניתן 
אותו יום/שבוע/חודש ניתן גם לבחור צבע טקסט 

שונה למשבצות אלו.

Highlight- כאן קובעים אילו משבצות תודגשנה 
יום/  באותו  חל  שלהם  השנה  שיום  אילו  בטבלה, 

באותו שבוע/ באותו חודש.

מהבהב  נר  יופיע  האם  קובעים  כאן   -Candle
המשבצות  בכל  יופיע  או  המודגשות,  במשבצות 
מהבהב  נר  של   gif קובץ  לבחור  יש   .)All( תמיד 
 Filename על  לחיצה  ע"י  במחשב  תיקיה  מתוך 
הנר  של  המדויק  המיקום  את  לקבוע  אפשר  ואז 

ע"י שינוי הערכים שם.

רשימת יארצייט- דומה לטבלת יארצייט, אך מוצג 
כרשימה ולא כטבלה.
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חלון ה- options )אפשרויות(

כדי לקבוע את ההגדרות הבסיסיות של התוכנה, יש להשתמש בחלון ה Options-. פתיחת חלון זה היא ע"י 
.Show בשורת המשימות למעלה, ובחירה באפשרות options לחיצה על

הגדרות שימושיות:

שינוי שפת המימשק- בלשונית הראשונה יש לבחור עברית או אנגלית.

מנהגים- בחירת הנוסח המתאים לכם בלשונית השניה.

מיקום- בחירת המיקום שלכם מתוך רשימת האזורים בלשונית הרביעית.

רזולוציה- שינוי הרזולוציה של המסך בלשונית החמישית.

הרזולוציה מגיעה מותאמת למסך שלכם ולכן לא כדאי לשנות אותה.

בחירת רקע כללי של המסך- בלשונית האחרונה, יש לבחור האם ברצונכם שהרקע יהיה תמונה או רקע בצבע 
אחיד. אם בחרתם תמונה )Image(, יש ללחוץ על Browse ולבחור תמונה מתוך המחשב שתשמש כרקע. 

במקרה של כמה סטיילים, יש לקבוע רקע לכל סטייל.

את  סטייל  לכל  לקבוע  יש   )Scheduler( האחרונה  הלשונית  בתחתית  השונים-  הסטיילים  בין  תזמון 
התזמון הרצוי לו: האם יוצג תמיד )Always(, לא יוצג לעולם )Never( או יוצג בתנאי )Only If(. אם בחרתם 
באפשרות האחרונה, יש ללחוץ על Edit כדי לקבוע את התזמון. אם ברצונכם שכל הסטיילים יתחלפו ביניהם 

כל מספר שניות, יש ללחוץ על All ובחלון שנפתח לכתוב את מספר השניות הרצוי.

בדוק את עצמך...

אפשרות חשובה וייחודית של הצג החכם מאפשרת לך לראות מה יקרה בפועל בזמנים שונים. כך למשל אם 
ערכת את התוכנה ותזמנת אותה לשבת ואתה רוצה לראות איך התזמונים והשינויים יתבצעו בפועל , אתה 

נכנס ללשונית "זמן" )בשורת המשימות למעלה( ומריץ לזמן הרלוונטי וכך תוכל לבדוק את עצמך.

יציאה

לשמירת השינויים שביצעת יש ללחוץ על קובץ )בצד שמאל למעלה( ואז על שמור סטייל.

אם ברצונכם לעדכן את השינויים במסך התצוגה, יש ללחוץ על פרסם.

אם אינך מעוניין בשינויים שביצעת, תוכל ללחוץ על צא ללא שמירה והתוכנה תסגר ללא שמירת השינויים.
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תוכנת "הצג החכם" פועלת במאות 
מקומות בארץ ובעולם בכל המגזרים עם 
ניסיון של כ -25 שנים. מבחר עיצובים 

בהתאמה אישית לבית הכנסת.
התוכנה מתבססת בחישוב הזמנים 

והאירועים על התוכנה המנוסה "חזון 
שמים" לזמני היום בהלכה.

שירות, אמינות, אחריות!

צור איתנו קשר:

08-9932655
sky89932655@gmail.com

www.cleversign.com


