
 Adobe קיצורי מקלדת לתוכנת 
Photoshop 

תוכנת פוטושופ, אולי המוכרת לכולם מתוך חבילת אדובי, מכילה קיצורי מקלדת שייעשו  
 .לכם את העבודה קלה, מהירה ונוחה 

 .אני אחלוק איתכם את הקיצורים השימושיים ביותר לדעתי 

-ב  ctrl -למי שמשתמש במקינטוש, פשוט יחליף את מקש ה  ,PC-אני משתמש ב 
command  ואת מקש alt  ב-option. 

  

 :נתחיל בבסיסיים ביותר 

  

  איך נזכור את זה?  איך עושים? מה זה עושה?
  CTRL + N  NEW  פתיחת קובץ חדש

  CTRL + S  SAVE  שמירת קובץ 
  CTRL + SHIFT + S  שמירת קובץ בשם

  

  CTRL + W  WINDOW סגירת קובץ ספציפי
  CTRL + Q  QUIT  סגירת התוכנה
  CTRL + K  מאפייני התוכנה

  

  CTRL + Z אחורה/קדימהפעולה 
  

  CTRL + SHIFT + Z פעולה קדימה
  

  CTRL + ALT + Z מספר פעולות אחורה
  

  + “+” CTRL זום פנימה
  

  “-+ “ CTRL זום החוצה
  

  CTRL + ALT + C  CANVAS גודל משטח העבודה
  CTRL + ALT + I  IMAGE SIZE  גודל כל התמונה

  X  החלפת צבע קדמי/אחורי
  

  D  DESELECT איפוס צבע
  CTRL + 1,2  גודל תצוגה

  

  TAB עם/בלי תפריטים 
  

  F  FULL SCREEN מצבי מסך
  CTRL + TAB  מעבר בין חלונות פתוחים

  

  

 (כדי לעבור בין סוגי הכלים באותה קטגוריה  SHIFT +) כלים 

  

  איך נזכור את זה?  איך עושים? מה זה עושה?
  נראה כמו חץ   V  חץ שחור
  כמו חץ הפוךנראה   A  חץ לבן

  M  MARQUEE  כלי הבחירה
  L  LASSO  כלי הלאסו
  W  WAND  מטה הקסם



CROP  C  CROP  
  Eyedropper-ב EYEנשמע כמו   I  כלי דגימת הצבע

  B  BRUSH  מברשת
  E  ERASER  מחק

  G  GRADIENT  מעברי צבע
  P  PEN  כלי העט

  T  TEXT  כלי הטקסט
  U  צורות 

  

  H  HAND TOOLמקש רווח או   כלי היד
  ALT  ZOOMבלי/עם  Z  זכוכית מגדלת
  S  STAMP  כלי החותמת

   

 עריכת תמונות 

  

  איך נזכור את זה?  איך עושים? מה זה עושה?
Hue/Saturation  CTRL + U  נשמע כמו  HUE  
  CTRL + SHIFT + U  0=HUE/SATURATION  ללא רווית צבע

Curves  CTRL + M  ה-M נראת כמו הגרף  
Levels  CTRL + L  LEVELS  

  CTRL + I  INVERT  היפוך צבעים
  CTRL + T  TRANSFORM  שינוי גודל
  BLACK  &WHITEכמו   CTRL + SHIFT + B  B  שחור לבן

   

 בחירה ושכבות 

  

  איך נזכור את זה?  איך עושים? מה זה עושה?
  CTRL + A  ALL  בחר הכל

  CTRL + SHIFT + I  INVERT  היפוך בחירה
  CTRL + D  DESELECT  ביטול בחירה

  CTRL + C  COPY  העתקה
  CTRL + V  הדבקה

  

  CTRL + I  INVERT היפוך צבעים
  סוגר שמאלי = למטה  + ] CTRL  סידור שכבה אחד קדימה
  סוגר ימני = למעלה  + [ CTRL  סידור שכבה אחד אחורה
  סוגר שמאלי = למטה  + ]  CTRL + SHIFT  מיקום שכבה כראשונה
  סוגר ימני = למעלה  + [  CTRL + SHIFT  מיקום שכבה כאחרונה

  Q  QUICK MASK  מסיכה
  CTRL + G  GROUP  יצירת קבוצה/תיקייה
  GROUP –ההפך מ   SHIFT + CTRL + G  פירוק קבוצה/תיקייה
  MERGE-ב Eכמו   CTRL + E  איחוד שכבות נבחרות

  MERGE-ב Eכמו   CTRL + SHIFT + E  איחוד כל השכבות הנראות
   

ומעברים אפקטים    



  

  איך נזכור את זה?  איך עושים? מה זה עושה?
9-0 -1-2-3-4-5-6-7-8 0%  מקשי הספרות הימניים  שקיפות לשכבה

100%  
  + “+” SHIFT מיזוג שכבה הבא

  

  “-+ “ SHIFT מיזוג שכבה קודם 
  

  פילטר  CTRL + F חזרה על פילטר אחרון
   

 טקסט 

  

  זה?איך נזכור את   איך עושים? מה זה עושה?
  CTRL + T  TEXT  פתיחת מאפייני טקסט

  ריווח ימין או שמאל  ALTימינה/שמאלה +   ריווח בין אותיות
 ריווח למעלה או למטה  למעלה/למטה + ALT  ריווח שורות 

  ריווח למעלה או למטה  + ALT + SHIFTלמעלה/למטה  גובה בסיס האות
  קטן> גדול<   + </>  CTRL + SHIFT  גודל אות

  ENTER  חדשהפסקה 
  

  SHIFT + ENTER שבירת שורה
  

  ימני   ENTER אישור טקסט
  

  

 זיכרו שאתם יכולים לשנות את קיצורי הדרך שלכם והתפריטים איך שתרצו, פשוט לחצו 
ALT + SHIFT + CTRL + K    כדי לזכור – K   כמו KEYBOARD. 

  

קיצורים שלא קיימים, אחרת  המלצה ממני, אל תשנו דברים שקיימים אלא רק הוסיפו  
כשתרצו לעבוד במחשב אחר או אם התקנתם את התוכנה מחדש, לא תוכלו להשתמש  

 .בקיצורים שלכם 

  

אם אתם בכל זאת רוצים לשנות, עשו כמוני והגדירו לכם סביבת עבודה משלכם, עושים  
וקיצורי  את זה פעם אחת וכך כל משתמש יכול ליצור לו סביבת עבודה, עם תפריטים  

 .מקלדת שהוא אוהב, ותמיד תוכלו לחזור אליה בכמה קליקים פשוטים 

WindowWorkspaceSave Workspace…   כדי לשמור סביבה חדשה. 

WindowWorkspace  כדי לבחור סביבת עבודה. 

 


