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EXCEL 2010/2013 

 
אלקטרוני אלו הן טבלאות מובנות שיודעות לעשות  ןגיליו .תוכנת אקסל היא גיליון חישובים אלקטרוני

פונקציות   300 -למעלה מ חישובים מכל הסוגים מתמטיים סטטיסטיים גרפים פונקציות. בתוכו יש 

צריך להיות מומחה בתחום  מורכבות כדי להבין פונקציות .מובנות שיודעות לבצע כל מיני פעולות

 בתחום הרלוונטי רק אחרי שמקבלים את הבסיס. מתפתחיםבד"כ  ניהול פיננסי -לדוגמא בנקים

 

 כנס לתוכנה  לוחצים על התחל תוכניות מיקרוסופט אקסל. או אייקון ירוק על שולחן העבודה.יכדי לה

 

   .XLSקבצי אקסל הם קבצים בסיומת 

 

 מסך האקסלמבנה 

 

 
 
 
 

 
  .ואת שם הקובץ הפתוח מציגה את שם התוכנה –שורת הכותרת  .1

 .מכיל פקודות לפעולות על קבצים גון שמירה, פתיחה, הדפסה וכד' – קובץלחצן  .2

mailto:liora@liorapc.com
mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/


 

 הדרכת מחשבים ואינטרנט בקלותאורה מרום, 
 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 

  .תיבת הבקרה מאפשרת הגדלה/הקטנה, מזעור וסגירת החלון .3

מכילה כרטיסיות וקבוצות פקדים המאפשרים לבצע את כל הפעולות  –רצועת הכלים  .4

 המאפשר לקבל סיוע בנושאי התוכנה.  הקיימות בתוכנה. בנוסף מופיע לחצן עזרה 

הצגת ועריכת תוכן התא המסומן, כתיבת נוסחאות ותיבת השם המציגה  –שורת הנוסחאות  .5

  את שם התא המסומן.

שורת הנוסחאות נראית  פס לבן שבקצה שמאלי שלו אותיות נקרא שורת הנוסחאות בקצהו 

 . הדבקת פונקציה ובהמשך תיבת השם  סימן 

 
ת הנוסחאות מתחיל הגיליון האלקטרוני מתחת לשור שטח העבודה. –איזור תוכן הגיליון  .6

שבנוי במבנה טבלאי כאשר שורת העמודות מסומנת באותיות והשורות במספרים. האותיות 

מהוות את כותרות העמודות והמספרים מהווים את כותרות השורות. חיתוך בין שורה לעמודה 

 פשים.יוצר תא שמו מתקבל לפי שם העמודה ושם השורה וכך אפשר למצוא תאים שמח

 

 

 בעזרתם ניתן להציג אזורים מוסתרים במסמך –פסי גלילה  .7

אודות התוכן הנבחר ומציגה מצב הגיליון בעת העבודה. בנוסף, מציגה מידע  –שורת המצב  .8

ניתן להיעזר בכלי התצוגה הממוקמים בשורת המצב. תצוגה רגילה, פריסת  2007בגרסת 

 את גודל התצוגה.עמוד ותצוגה מקדימה של מעברי עמוד וכן לשנות 

 

  , עריכה   המצב שיכול להיות הזנהשורה מתחת לגיליונות נמצאת שורת 

 .או מוכן 

 

ליונות ברירת המחדל לפני שביצענו שמירה יעת פתיחת התוכנה נפתחת חוברת עבודה המכילה גב

 .הפעולה הראשונה שיש לבצע היא שמירה  BOOK1היא 

  XFDעמודות האחרונה  16,834לכל גיליון 

 שורות  1,048,576לכל גיליון יש 

 בעזרת פקודת הוסף בקבוצת תאים. ניתן להוסיף כמה גיליונות שרוצים

 חוברת העבודה היא אינסופית ללא מגבלה למעט מגבלת הזיכרון של המחשב. 
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 ניהול קבצים

  .חדש  קובץ– מסמך חדש

שיח פתיחה מסמנים את הכונן הרצוי, התיקייה והקובץ נפתחת תיבת דו ,פתח  –  קובץ– מסמך קיים

 ולוחצים על פתח.

  – שמירת קובץ

בוחרים בכונן ובתיקיה קובעים שם לקובץ  excel workbook  -ר בשםושמ –  קובץ -שמירה ראשונית

 ולוחצים על שמור.

 שמור או אייקון שמור.  קובץ –שמירה משנית 

 .ל קובץ סגור או לחיצה ע – סגירת קובץ

על  2Fאו לחיצה במקלדת על משני  קעומדים על הקובץ, מסמנים את שמו,קלי – שינוי שם של קובץ

 . enterכותבים את השם החדש ולוחצים על    השם נוצרת

 . deleteקובץ פתיחה מסמנים את הקובץ הרצוי ולוחצים על  – מחיקת קובץ

 

 הזנת נתונים לתוך הגיליון

 סימני העכבר 

 ירת מחדל פלוס עבהסמן העכבר מעל הגיליון כבר

 חץ מלווה בחץ ארבע ראשי יופיע ברגע שסמן העכבר יתקרב לתא מסומן          

 לאחד מגבולות התא.        

 

 תא מסומן תא שלחצנו עליו קליק עם העכבר בעזרת הפלוס העבה  

מילוי כאשר בתא מסומן בפינה השמאלית התחתונה מופיע ריבוע קטן שחור שנקרא ידית                 

 עומדים עליו הוא הופך לסימן פלוס שחור דק +

 .מאפשר בחירה של עמודה בעת לחיצה על כותרת העמודה 

 .מאפשר בחירה של שורה בעת לחיצה על מספר השורה 

 מאפשר הרחבת/הצרת  שורות או עמודות בעזרת גרירה.     

 כל תא מסומן כתובתו תופיע בתיבת השם

 התאיםאיך כותבים בתוך 

אורך כתיבת הטקסט בתוך התא אינו  כדי להקליד בתוך התא צריך להקליד במקלדת. ןכשהתא מסומ

במידה ובתאים סמוכים יש  לם בתוך תא אחד.שר לכתוב מכתב שמוגבל על ידי גבולות התא אפ

נתונים אחרים ורוחב התא לא מספיק כדי להכיל את כל הטקסט הוא יוצג רק לפי גבולות התא. את 

 הטקסט בתוך התא אפשר לראות בשתי אפשרויות רב

 אם נרחיב את התא בהתאם לטקסט. .א

 ע"י מבט בשורת הנוסחאות .ב
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ל עוד לא מדובר בפונקציה או חישוב כהערה נוספת כל מה שכתוב בתא יופיע בשורת הנוסחאות 

 מתמטי אחר במקרה זה בגיליון תופיע התוצאה ובשורת הנוסחאות תופיע הנוסחה.הפונקציה.

התא נכנס למצב של עריכה גבול התא המסומן יותר דק וסמן הכתיבה  ,מן כתיבה בתוך התאבז

 מהבהב בתוך התא.

כלומר יצא ממצב יסגר יבמקרה זה התא  tabאו על   enterעל  ץכדי לצאת ממצב עריכה יש ללחו

 עריכה או הזנה למצב מוכן.

התפריטים לא יהיו זמינים ושום  או הזנה  הערה יש לזכור שאם תא כלשהו נשאר במצב של עריכה

 דבר לא יהיה זמין.

רבית לגבי קודם, התוכן הקודם נדרס זהירות מיבמידה ונקליד נתונים בתוך תא מסומן שיש בו תוכן 

 כתיבה על תאים מסומנים מלאים. ברמות גבוהות ניתן לנעול תאים.

והתא עדיין   tabאו   enter  ו על כתבנו מעל תא שהיו בו נתונים ועדיין לא לחצנות ובמידה ועשינו טע

את התא אפשר לנסות   מחזיר את התוכן הקודם. אם סגרנו escבמצב עריכה ללחוץ על מקש 

  undo -ב להשתמש

 אם ברצוננו לבצע עריכת נתונים בתוך תא ישנן מספר אפשרויות:

בתוך  דאבל קליק על התא המסומן. התא יכנס למצב של עריכה וסמן הכתיבה ייפול אי שם .א

 התא. החיסרון של שיטה זו אין ממש שליטה על מיקום נפילתו ש סמן הכתיבה.

יש לסמן את התא המיועד לעריכה להביא את סמן העכבר אל  –תיקון בשורת הנוסחאות  .ב

 שורת הנוסחאות קליק במיקום הרצוי ולתקן את מה שצריך.

צה התא יכנס למצב במקלדת לאחר הלחי F2סימון התא המיועד לעריכה ולחיצה על מקש  .ג

 F- LOCKפול בסוף הטקסט יש להזכיר שישנן מקלדות בהן כפתור  יעריכה וסמן הכתיבה י

 . F –המפעיל את כפתורי ה 

 

 תנועה בגיליון העבודה

Enter  מוריד את הסמן כלפי מטה 

Shift+enter מעבר לתא הבא כלפי מעלה 

Tab מעבר לתא הבא שמאלה 

Shift+tab מעבר לתא הבא ימינה 

Home  תחילת עמודהA  באותה שורה 

Ctrl+home   מביא לתאA1  

 חיצים מזיז בכיוון החץ

Ctrl  בשלב ראשון סוף הגיליון בו כתובים נתונים ואח"כ לשורה האחרונה גבולות הגיליון למטה + חץ

 (1,048,576)בגיליון 

בעזרת תיבת השם אפשר להגיע לתאים מרוחקים קליק בתיבת השם שם  M2000להגיע לתא 

 enterכותבים את כתובת התא הרצוי ולוחצים 
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 סימון טווחים

 כתובת התא הראשון והאחרון או עם העכבר. c1:d2טווח: מספר תאים הסימון עובר באלכסון 

 כאשר סמן העכבר הוא פלוס עבה. קליק בתא הראשון וגוררים עד התא האחרון בטווח

 כתיבה בתיבת השם תא ראשון  : תא אחרון )באלכסון(פשרות נוספת א

 התא הראשון בטווח נשאר לבן והאחרים נצבעים בצבע.

 טווחים מרוחקים

להקליד בתיבת השם את כל הטווח, טווח ארוך ורחוק כותבים בתיבת השם כאשר הטווח מסומן 

 א הראשוןתופיע בתיבת השם כתובת הת

עומדים עם העכבר על כותרת השורה )מספר השורה( העכבר הופך להיות חץ שחור  –סימון שורה 

 עליה קליק אחדולוחצים 

עומדים עם העכבר על כותרת העמודה  )אות העמודה( העכבר הופך להיות חץ שחור סימון עמודה 

 עליה קליק אחד ולוחצים 

 החיבור של השורות והעמודותקליק בנקודת  - כל הגיליון סימון 

 .CTRLעומדים באחד התאים בטבלה ולוחצים * +  –סימון טבלה 

כדי להוסיף שורה יש לסמן את השורה אשר מעליה ברצוני להוסיף את השורה  - הוספת שורות

 אפשרות נוספת להיעזר בקבוצה תאים שבכרטיסיית בית. .החדשה, קליק ימני על הסימון והוסף

כדי להוסיף עמודה יש לסמן את העמודה אשר מימינה ברצוני להוסיף את העמודה  –הוספת עמודות 

 אפשרות נוספת להיעזר בקבוצה תאים שבכרטיסיית בית. ,החדשה , קליק ימני על הסימון והוסף

 

 מחיקת תאים, עמודות או שורות:

 אקסל מבחינה בין מחיקת תא, עמודה או שורה לבין ניקוי התוכן:

 הוא מחיקת הנתונים בלבד. הניקוי המופעל ע"י מקש  ניקויDEL מוחק את תוכן התאים ,

 בלבד אך לא את העיצובים או תוספות אחרות )כגון הערות(. 

 מסלקת את הקטע הנבחר לחלוטין כולל העיצובים. ה"חור" שכאילו נוצר בטבלה  מחיקה

 ממקומם.באזור חוסר התאים שנמחקו, מתמלא ע"י התאים מסביבתו במוזזים 

 מחיקת עמודות או שורות:
מתוך תפריט העזר במקש ימין של העכבר. בחירת  יש לסמן את העמודה או השורה ולבחור מחק

יש אפשרות עריכה תבצע מחיקת תוכן אך לא תמחק את העמודה או השורה עצמה. קבוצת נקה מ

 להשתמש בתפריט המלא
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 מחיקת תאים:

מחיקה... מתוך תפריט העזר במקש ימין של העכבר. התאים שימחקו יש לסמן התא)ים( ולבחור 

"ימשכו" את התאים מלמטה כלפי מעלה או את התאים שבצד. ההחלטה על כך היא בידי המשתמש 

  שיח הבאה:-תיבת הדו הבוחר את האפשרות מתוך

 

 .התיבה נפתחת באופן אוטומטי עם בחירת אפשרות המחיקה

 עמודותהגדלת גובה שורות ורוחב 

כדי להרחיב עמודה או לשנות גובה של שורה יש להגיע עם סמן העכבר לגבול הכותרות בין  

 העמודות או השורות עד לקבלת חץ דו כווני ולגרור לכוון הרצוי.

 העמודות  או השורות. 2דאבל קליק בגבול בין  –התאמת גודל התא לתוכן 

 

 העברת נתונים ממקום למקום

כדי לעשות זאת יש לסמן את טווח המקור להגיע  M1 :N2 -ל  A1 :B2–מ העברת נתונים בטבלה 

 או בעזרת פעולת גזור והדבק. ראשי. 4עם סמן העכבר אל גבול הטווח עד שהופך לחץ לבן + חץ 

 

  שכפול נתונים

על מנת לשכפל נתונים ממקום למקום יש לסמן את טווח המקור להגיע עם סמן העכבר אל גבול 

 מחזיקים אותו לחוץ וגוררים לטווח החדש CTRLראשי לחיצה על  4הטווח עד שהופך לחץ + חץ 

בכרטיסיית בית  העברת נתונים אל מקומות מרוחקים לסמן את הטווח הרצוי לחיצה על גזור

 שנמצא אף הוא קליק בתא הראשון בטווח החדש וללחוץ על כפתור הדבק ללחוץ   קבוצת לוח

 .בכרטיסיית בית קבוצת לוח

 צרו נמלים בעת לחיצה על גזור או העתק.וויהערה מסביב לטווח המקור י
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כדי להעתיק נתונים למקומות מרוחקים יש לסמן את טווח המקור  –העתקה למקומות מרוחקים 

קליק בתא הראשון בטווח החדש ללחוץ  בכרטיסיית בית קבוצת לוח ק ללחוץ על כפתור העת

 .שבכרטיסיית בית קבוצת לוח וללחוץ על כפתור הדבק 

יש ללחוץ על  אותם בטלשארו במקומם כדי ליהערה במקרה של העתקה אחרי ההדבקה הנמלים י

 escמקש 

 החדשים. יש לזכור כי אם יש נתונים בתא הם ידרסו ובמקומם יכתבו הנתונים
 

 כרטיסיית בית

בכרטיסייה זו נמצא פקודות הקשורות לפעולות על תאים כגון עיצוב טקסט ותאים, פעולות העתקה 

 והדבקה, הוספת שורות ועמודות ועוד.

 

 

 כרטיסיית בית  כוללת את הקבוצות הבאות:

 לוח

 גופן

 יישור

וג העיצוב )אחוזים, מטבע, קבוצה זו מכילה פקודות הקשורות לעיצוב הטקסט בתאים: ס –מספר 

 מדעי, תאריך שעה וכן הלאה(, מפריד אלפים, ספרות לימין הנקודה העשרונית ועוד.

 סגנונות

 תאים

 עריכה

 

 לוח

 קבוצה זו מכילה פקודות העתקה, גזירה, הדבקה, והעתקת עיצוב.

 הדבק

ניתן לבצע הדבקה רגילה או לבחור אפשרויות ההדבקה מותאמות לאובייקט אותו רוצים להדביק. 

 .מבין האפשרויות השונות של הדבקה מיוחדת 
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 גופן

 , גודל, סוג צבע וכד'מאפשרת עיצוב הגופן בתוך התאים

 
 יישור

 קבוצה זו מכילה פקודות כמו יישור אופקי ואנכי, כיוון גיליון, מיזוג תאים גלישת טקסט ועוד
 

 יישור אנכי

   באופן אנכי לקצה עליון, למרכז ולקצה התחתוןניתן ליישר את הטקסט 
 

 כפי שמוצג בדוגמא
 

       

            

     
לקצה 
 תחתון

לקצה 
  למרכז עליון

 

שם 
 פרטי

שם 
 גיל משפחה

 כתובת
 שכר

 

            

       

       
 

 תאיםמיזוג 

 מיזוג תאים מציג מספר אפשרויות לאיחוד ולפיצול תאים:

מיזוג מספר תאים לתא אחד ומרכוז אופקי של הטקסט  –מזג ומרכז 

 בתא

 מיזוג מספר תאים לתא אחד לא מרכוז אופקי –מזג על פני 

 מיזוג מספר תאים לתא אחד ללא מרכוז אופקי –מזג תאים 

 ביטול תא ממוזג ופיצולו למספר התאים המקורי –בטל מיזוג תאים 
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 סגנונות

 מוגדרים מראש לתאים בודדים ולטבלאות וכן אפשרויות לעיצוב מותנהקבוצה זו מכילה עיצובי 

 
 

 עצב כטבלה

 תוכנת אקסל מספקת מספר רב של עיצובי טבלה מוכנים לשימוש.

 אופן הביצוע:

 סמן את הטווח המיועד לעיצוב.   .א

 בכרטיסיית בית לחץ על עצב כטבלה. .ב

 בחר את העיצוב הרצוי מהרשימה .ג

 אשר או שנה את טווח התאים  .ד

 

 
 
 
 

 בנוסף אפשר ליצור ולהחיל עיצוב טבלה מותאם אישית :

 סגנון טבלה חדש –בכרטיסיית בית לחץ על עצב כטבלה  .א

 שיח שנפתחה הגדר עיצוב חדש לכל פריט בטבלה בתיבת הדו .ב
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העיצוב לאחר בחירת רכיב בטבלה יש ללחוץ על עיצוב יפתח חלון עיצוב תאים ובו נבחר את  .ג

 ע"פ הכרטיסיות גופן, גבול ומילוי. הרצוי

 
 

 סגנונות תא

 סגנון תא הוא אוסף של מאפייני עיצוב כגון גופן, מספר, גבולות תא, הצללת תא וכד'

 לתוכנה מספר סגנונות תא מובנים לשימוש

 ים/ים הרצוי/יש לבחור את התא .א
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 בכרטיסיית בית יש ללחוץ על הפקודה סגנונות תא .ב

 את הסגנון הרצוייש לבחור  .ג

 
 
 

 

 כמו כן ניתן ליצור ולהחיל סגנון תא מותאם אישית 

 סמן את התא/ים הרצוי/ים. .א

 סגנון תא חדש –בכרטיסייה בית לחץ על הפקודה סגנונות תא  .ב

  שיח סגנון הגדר סגנון חדש בתיבת הדו .ג

 לחיצה על עיצוב תפתח את חלון עיצוב תאים .ד
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 עיצוב תאים

 ,מספרים ,לעיצוב התא. לתא יכולים להיות סוגי נתונים שונים כמו טקסטבאקסל משמעות רבה 

שעה וכד' ולכן יש המון סוגי עיצובים. העיצוב חשוב כדי של יתייחס לתא שיש בו טקסט  ,תאריך

 ומספרים כמחרוזת אלא יתייחס רק למספר ויחשב.

 מספר לשוניות: מספר, יישור, גופן, גבול, תבנית, הגנה.בחלון 

ת לעצב את התאים יש כמובן לסמן את התא או התאים המיועדים לעיצוב, ולבחור מהחלון על מנ

הנפתח את הכרטיסייה הרלוונטית. בעזרת כל כרטיסייה ניתן להגדיר סוג עיצוב שונה.לאחר לחיצה 

 על אישור ההגדרות יכנסו לתוקף. 

 כרטיסיית מספר

 כרטיסיית המספר.הכרטיסייה הראשונה של חלון עיצוב התאים היא 

כרטיסייה זו קובעת את סוג הנתונים שניתן להכניס אל התא ואת האופן בו הם מוצגים. תא שיוגדר 

 כ"אחוזים", ימיר את הנתונים שבתא לתצוגת אחוזים ויציגם תמיד בצורה זו.

 . כתיבהDELתא שהוגדר לסוג נתונים מסוים ישמור על אפיונו גם אם תוכנו ימחק באמצעות כפתור 

 מאוחרת יותר אל התא, תוצג על פי אותו אפיון שנקבע לתא מראש.

 קטגורית כללי 

  עיצוב ברירת המחדל של התא. במצב זה אקסל תציג את הטקסט בדיון כפי שהוקלד

 למעט שלושה מקרים מיוחדים:

  מקצר מספרים שלמים ארוכים  כלליעיצוב(integer)  ומציגם בתצורה מדעית. לדוגמא

 , מספר עשרוני ארוך יעוגל1.12233E+17 –יוצג כ 112233445566778899המספר 
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הוא  123456.78912345אוטומטית. אם יוקלד אל תא בעמודה ברוחב רגיל המספר 

 .123456.8 -יוצג כ

  יוצג כ 19.00בסוף המספר ולאחר הנקודה העשרונית, לא תוצג. לדוגמא  0הספרה- 

19 . 

 יוצג  123.. לדוגמא המספר 0מאל לנקודה, יוצג עם שבר עשרוני המוקלד ללא מספר מש

 0.123כ 

 קטגורית מספר 

  'מיועדת להצגת מספרים שלמים ועשרוניים. הכרטיסייה מאפשרת שליטה על מס

המקומות שיוצגו אחרי הנקודה העשרונית )למרות שהמספר כולו נשמר והחישובים 

רות להצגה שונה של נעשים על פיו(, הוספת מפריד אלפים )פסיק(, ובחירת אפש

 מספרים שליליים.

    .את מספר הספרות מימין לנקודה העשרונית ניתן לשנות ע"י כפתורים בסרגל העיצוב 

 קטגורית מטבע 

 :זהה כמעט לחלוטין לקטגורית 'מספר' למעט 

   .מפריד אלפים מופיע תמיד 

   .ניתן לבחור ציון למטבעות שונים 

  בצד שמאל כך שהנקודה העשרונית מופיע באותו הערכים החיוביים מופיעים עם מרווח

 מקום יחד עם מספרים שליליים באותו מבנה.

    עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית ע"י לחיצה ₪ ניתן לפוך את התא לסוג מטבע

 על אייקון מטבע בסרגל העיצוב.

 קטגורית חשבונאות 

 הפסד.מיועד למנהלי חשבונות ובנוי לפי עקרונות של דוחות רווח ו 

  .מפריד אלפים מופיע תמיד 

  .סימן המטבע מופיע בצד שמאל של התא בעוד שהמספר נשמר צמוד לצידו הימני 

   .בתא ריק יופיע מקף מימין לסימן המטבע 

 קטגוריות תאריך ושעה

  .סגנונות לקביעת תצורת התאריך או השעה 

    אי ציון 2001הוא הראשון בינואר  1/1 -שיטת הקלדת תאריך היא שימוש בלוכסן .

חובה  2000השנה מציג את השנה הנוכחית כברירת מחדל. לציון הראשון בינואר שנת 

 .1/1/00 –להקליד גם את ציון השנה 

    אין חובה כמובן לציין את 13:05:30להקלדת השעה יש להקליד את הפורמט .

 השניות.

 :אקסל יודעת להמיר מספר עשרוני לתאריך או שעה 

 :כאשר יוקלד מספר לתוך תא המוגדר כתאריך, יוצג תאריך שחושב  המרת תאריך

. לפי סדר זה 1/1/1900" שווה ערך לתאריך 1על פי שיטה סריאלית. המספר "

 . 1/1/2001הוא  37165והמספר  1/1/1901הוא התאריך  367המספר 
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  :ד מספר לתוך תא המוגדר כשעה, תוצג שעה שחושבה על כאשר יוקלהמרת שעה

בבוקר היא  6:00שווה ערך ליממה שלמה. השעה  1פי שיטה סריאלית. המספר 

 .0.5453125היא  13:05:15וכן הלאה. השעה  0.5בצהרים היא  12:00, 0.25

 13:12:00בשעה  29/11/2002מייצג אם כן את יום  37589.55 המספר. 

 קטגורית אחוזים

 צגת המספר באחוזים.לה 

  .ניתן לקבוע את מס' הספרות מימין לנקודה העשרונית 

   יהיה  10.25 –מספר שיוקלד בתא המעוצב כללי יומר אוטומטית לעיצוב אחוזים

1025%. 

  בסרגל העיצוב, הופכת את התא לסוג אחוזים ללא ספרות אחרי  לחיצה על כפתור

 הנקודה העשרונית.

 קטגורית שבר

עשרוני כשבר. הכרטיסייה מאפשרת בחירת תצורות ורמות דיוק שונות של שבר להצגת מספר 

 מספרי.

 קטגורית מדעי

יוצג כעיצוב מדעי עם שתי ספרות  12345להצגת מספר עשרוני כתווים מעריכים )חזקות(. המספר 

. המספר המלא נשמר 4בחזקת  10כפול  1.23, שפרושו 1.23E+4 -לאחר הנקודה העשרונית כ

 , והחישובים מתבצעים תמיד לפי המספר המלא.בזיכרון

 קטגורית טקסט

מתייחס בדרך כלל לתכולת התא כאל טקסט, למרות שערכים מספריים יזוהו באופן אוטומטי כמספר. 

 אולם נוסחה שתוכנס אל התא, תזוהה כטקסט ולא תבצע חישובים. 

 

 קטגורית מיוחד

קטגוריות שונות. קטגורית  4ניתן לבחור בין מאפשר הגדרת התא לתבניות קבועות וידועות מראש. 

תעודת זהוי למשל, תוסיף את האפסים בתחילת המספר, ותוסיף אוטומטית מקף לפני ספרת 

הביקורת. ההקלדה יכולה להיות רצופה וללא האפסים בתחילת המספר והמקף שלפני ספרת 

 הביקורת. כך גם לגבי טלפון, מיקוד וכו'.

 קטגורית מותאם אישית

 מאפשר התאמה אישית של תבנית תוך שימוש בכללים ייחודיים. קורס זה לא מטפל בכללים אלו.

  :הערה חשובה

 ו בתא וקיבלנו ערך אחר כנראה שיש לעדכן את העיצוב של התא.שהו מספר כלנאם רשמ

  קבוצת תאים

 הוספה ומחיקה של תאים,שורות ועמודות וכן עיצוב התאים כפי שפורט לעילמאפשרת 
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 קבוצת עריכה

וי של הנתונים קי, מילוי ונוחישובים נוספיםמאפשרת מיון וסינון של הנתונים, חיפוש, חשובי סכום 

  בתאים

 

 

 יצירת סדרות

 דוגמאות לסדרות

 9:30  1פריט   2

  10:00  2פריט   4

.     .       . 

.     .       .  

.     .       .  

.     .       .  

 2,4,6,8סדרה חשבונית  –סדרה ליניארית 

 2,4,8,16 הנדסיתסדרת גידול סדרה 

 

 

 יצירת סדרה באמצעות תפריט:

 הקלדת האיבר הראשון בסדרה .1

 סדרה  מילוי עריכה  כרטיסיית בית קבוצת  .2

 

 

 

 

 

 נפתח חלון ובו ניתן להגדיר את מאפייני הסדרה: .3

 האם הסדרה תהיה בשורות או בעמודות .א

ארית גידול או תאריך במקרה ומדובר בתאריך ניתן להגדיר יתהיה לינהאם הסדרה  .ב

 שנה( ,חודש ,גם את יחידות התאריך )יום

 לאחר מכן יש להגדיר את ערך הפסיעה וערך הסיום המשוער של הסדרה .ג
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 לחיצה על כפתור אישור תכניס את הסדרה לגיליון. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סדרות אחרות:

 גרירה בעזרת ידית המילוי –יום ראשון 

SUNDAY - גרירה בעזרת ידית המילוי 

 גרירה בעזרת ידית המילוי -יוני 

 שימוש בסדרת מילוי מותאמת אישית המבוססת על רשימת פריטים חדשה

 . Excelולאחר מכן לחץ על אפשרויות  Microsoft Officeלחץ על לחצן  .1

, לחץ על עריכת Excelלחץ על נפוץ ולאחר מכן תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם  .2

 רשימות מותאמות אישית. 

 נפתח חלון .3
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בתיבה רשימות מותאמות אישית לחץ על רשימה חדשה ולאחר מכן הקלד את הערכים  .4

לאחר כל ערך.לאחר שהרשימה  ENTERתיבה ערכי רשימה, החל מהערך הראשון. הקש 

 ה, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור. הושלמ

ליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט בסדרת המילוי המותאמת אישית יבג .5

 שבה תרצה להשתמש כדי לפתוח את הרשימה. 

 פני התאים שברצונך למלא. -עלגרור את נקודת האחיזה למילוי  .6

 ישיתעריכה או מחיקה של סדרת מילוי מותאמת א

 . Excelולאחר מכן לחץ על אפשרויות  Microsoft Officeלחץ על לחצן  .1

, לחץ על Excelלחץ על הקטגוריה נפוץ ולאחר מכן תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם  .2

 עריכת רשימות מותאמות אישית. 

בתיבה רשימות מותאמות אישית, בחר את הרשימה אותה ברצונך לערוך או למחוק ולאחר  .3

 מכן בצע אחת מהפעולות הבאות: 

  כדי לערוך את הרשימה, ערוך את השינויים הרצויים בתיבה ערכי רשימה ולאחר מכן

 לחץ על הוסף. 

 .כדי למחוק את סדרת המילוי, לחץ על מחק 

 

 השלמה אוטומטית

בעת הקלדת מספר אותיות ראשונות של ערך בתא ניתן להשלים את הערך אוטומטית על בסיס 

הערכים שכב הוזנו באותה עמודה. פעולת השלמה אוטומטית מתקיימת עבור רשימה טקסטואלית 

אנכית בלבד. ההשלמה מתבצעת אוטומטית בהתאם לאות או האותיות הראשונות אשר תואמות 

תאשר את  enterיים אשר מעל או מתחת לתא הנוכחי. הקשה על מקש לאחד הנתונים הטקסטואל

הזנת המילה למרות שהוקשה רק אות אחת. אם איננו מעוניינים בהשלמה האוטומטית נמשיך 

 להקליד את הנתון אותו אנו מעוניינים להקליד וההשלמה האוטומטית תתבטל.

 

 הודעות שגיאה

 ל מרוחב התא.##########  בתוך התא ישנו ערך מספרי גדו

DIV/0! בתא זה בוצעה חלוקה באפס. במתימטיקה אסור לחלק באפס. הפתרון הוא לבדוק את  #

 הנוסחה ולבטל את החלוקה.

#NAME  .בתוך הנוסחה ישנו איבר טקסט כלשהו שלא מזוהה ע"י האקסל 
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REF # בגיליון  שגיאת הפנייה עשינו הפניה לתא לא נכון בד"כ תופיע כאשר ישנן נוסחאות מוכנות

 ועשינו שינוי כלשהו בהפניות.

 

 חישובים, נוסחאות וקיבוע

 חישוב במחשב על גבי המקלדת  סימני

 + חיבור

 חיסור -

 * כפל

 חילוק /

 22=  2^2^ חזקה 

 %1/100 אחוזים  

 = שווה

 
 חישוב פשוט:

לחשב את אקסל יודעת לבצע בקלות פעולות חשבוניות במתכונת של מחשבון פשוט. לדוגמא, על מנת 

 -התרגיל הבא 

24 + 10 * 4 = 

 צריך להקליד את התרגיל באחד התאים, אך עם סימן השוויון בהתחלה:

= 24 + 10 * 4 

, או יציאה אחרת מהתא )חצים או עכבר( תציג בתא את תוצאת התרגיל. Tabאו  Enterהקשה על מקש 

או לערוך אותו מחדש בשורת את התרגיל עצמו ניתן לראות בשורת הנוסחאות, וניתן תמיד לשנותו 

 . F2הנוסחאות או בתא עצמו ע"י מקש 

)קודם פעולת הכפל ולאחריה  64אקסל שומרת על חוקי המתמטיקה ועל כן תוצאת התרגיל הוא כמובן 

 פעולת הסכום(. אם נערוך את התרגיל מחדש ונכתוב אותו כך:

= (24 + 10) * 4 

 .136התוצאה היא כמובן 

 ות תאים:חישוב פשוט לפי כתוב
אקסל כמובן לא נוצרה כדי לשמש תחרות למחשבונים. היתרון המובנה הראשון של התוכנה הוא 

ביכולתה לחשב תוצאת תרגיל שבו נכתוב כתובות של תאים שבהם מוקלדים הערכים עצמם. שינוי 

הערך באחד התאים המרכיבים את איברי התרגיל, ישפיע מיידית גם על תוצאת התרגיל, מבלי שיש 

 צורך להיכנס אל מבנה התרגיל ולערוך אותו שם:

הקלדת תו שוויון )=( כתו ראשון בתא, מציינת לאקסל תחילת נוסחה. כתיבת שמות תאים, מתורגמת 

 את התרגיל הבא:  C1לאקסל ככתובת ולא כטקסט סתמי. נכתוב בתא 
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=(A1 + B1) * A1 

. שינוי ערך 10התוצאה  C1בתא  , תופיע3את הערך  B1, ובתא 2את הערך  A1כאשר נקליד בתא 

 .28 -יגרום לשינוי התוצאה ל 4 -ל A1תא 

 הקלדת כתובת התא
הקלדת כתובת התא אל תוך הנוסחה, עלולה להיות שגויה. למניעת שגיאות הקלדה כאלו, מאפשרת 

 אקסל למשתמש לזהות את התא ע"י הקשה עליו עם העכבר. 

כאמור, סימן השוויון כתו ראשון בתא, מציין לאקסל שמטרת ההקלדה היא נוסחה. לאחריו, כל הקשת 

 A1 * (A1 + B1)=עכבר על תא אחר, תכניס אוטומטית את כתובת התא לנוסחה. לכתיבת הנוסחה 

 , יש לבצע הפעולות הבאות:C1בתא 

 C1הכנס אל תא  .1

 הקלד תו שוויון = .2

 פתח סוגריים ( .3

 A1ר על תא הקש עם העכב .4

 הקש במקלדת על תו + )פלוס(. .5

 B1הקש עם העכבר על תא  .6

 סגור סוגריים ) .7

 הקש במקלדת על תו * )כפל(. .8

 A1הקש עם העכבר על תא  .9

 Enterהקש  .10

 לעבודה בגיליון אלקטרוני. הדרך הנכונההקשה על שם התא להכנסת כתובתו אל נוסחה היא הערה: 

 התאים. כתיבת הנוסחה נעשית בעזרת כתובותלסיכום 
 

 כתיבת נוסחאות פשוטות

 בחירת תא עבור התוצאה .1

 הקלדת סימן = .2

 קליק על אחד התאים המשתתף בנוסחה .3

 הקלדת סימן החישוב .4

 קליק על איבר נוסף בנוסחה .5

 בהתאם למספר האברים בנוסחה 3-5ניתן להמשיך כך לפי הסדר  .6

  enter, לאחר לחיצה על  enterלאחר הקלדת האיבר האחרון בנוסחה יש ללחוץ על מקש  .7

 תופיע התוצאה בתא הנבחר והנוסחה בשורת הנוסחאות

הערה: אם התאים צמודים רצוי להתחיל את סימון  התאים מהתא הקרוב ככל האפשר לתא 

 התוצאה.
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 פעולות אריתמטיות

פעולות החשבון הבסיסיות בתוספת סוגריים, חזקה  4לצורך החישובים הפשוטים, מכירה אקסל את 

 ואחוזים.

 =A1+A2  סכום הערכים שבתאיםA1 ו- A2. 

 =A1-A2  הפרש הערכים שבתאיםA1 ו- A2. 

 =A1*A2  מכפלת הערכים שבתאיםA1 ו- A2. 

 =A1/A2  מנת )חילוק( הערכים שבתאיםA1 ו- A2. 

 =A1^A2  תאA1  מועלה בחזקת הערך שבתאA2. 

 =A1*25%  מערך התא  25%להצגת הערך השווה לA1. 

 A1*(1+25%) מערכו.  25%ציג את ערך התא בתוספת מ 

 A1*(1-25%)  מערכו. 25%מציג את ערך התא בהפחתת 

 

כאשר בתא יש חישוב/נוסחה נקבל את התוצאה של החישוב בתא ואת הנוסחה נראה בשורת 

 הנוסחאות.

 
 
 

 העתקה יחסית

כתובות התאים המשמשים כאיברי הנוסחה, משתנים בהתאמה על פי השינוי הנעשה בתא המכיל את 

 הנוסחה עצמה. 

אם תא הנוסחה יוזז שמאלה בשתי עמודות ומטה ברבע שורות, ישתנו בהתאם גם התאים המרכיבים 

 את הנוסחה.

 
 את הנוסחה לכוון הרצוי.על מנת לבצע העתקה של נוסחה באופן יחסי יש לגרור בעזרת ידית המילוי 

 בזמן העתקת נוסחאות התוצאה משתנה למקומם היחסי של התאים )הפניה יחסית( 

 

 לדוגמא:
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 קיבוע של תאשימוש במקדם )קבוע, קונסטנט( 

בעת העתקת נוסחאות לעיתים יש צורך לקבע כתובת של תא )לדוגמה תא של מע"מ או דולר( כדי 

 במקלדת. 4Fלעשות זאת לאחר הקלדת כתובת התא המיועד לקיבוע יש ללחוץ על מקש 

 . F –כדי להפעיל את מקשי ה  F-LOOKהערה: במקלדות מסוימות יש צורך בלחיצה על מקש 

 לנוסחה תא שכתובתו לא תשתנה בעת ההעתקה. לעיתים נוצר צורך להכניס 

 של תא, ולהשתמש בערך הבודד עבור כל הנוסחאות.  קיבועואש יש צורך לבצע 

 קיבוע תאים

 קיבוע בתוך הנוסחה או באמצעות החלפת שם התא.  -אקסל מאפשרת לקבע תאים בשתי דרכים 

 . $באמצעות תו  -קיבוע בנוסחה 

הדרישה לקיבוע התא אינה דרישה חד משמעית. לעיתים יש צורך לקבע את התא בשני הצירים 

)עמודה ושורה(, לעיתים יש לקבע אותו אל השורה אך לא אל העמודה, זאת אומרת שבעת העתקה 

ישאר מס' השורה מקובע, אך בעת העתקה לצדדים, ציון העמודה ישתנה, יכלפי מעלה או מטה 

 ריך לקבע את העמודה אך ללא הגדרת קיבוע לשורה.ובפעמים אחרות צ

ניתן להשתמש בתא זה בנוסחה את הקיבוע, נותנים לתא בעת כתיבת הנוסחה המשתמשת בו. 

 . אחרת, ללא קיבוע

יראה  A1הקיבוע נעשה ע"י כך שמוסיפים את התו $, לפני ציון העמודה ולפני ציון השורה. קיבוע תא 

 .A$1$כך: 

. הקשה ראשונה F4מקש וך כדי בניית הנוסחה או על נוסחה קיימת באמצעות קיבוע התא נעשה ת

מקבעת את השורה בלבד, השלישית את  F4יה על ימקבעת את העמודה והשורה, הקשה שנ

 העמודה בלבד והרביעית מסלקת את הקיבוע לגמרי.

 

עמודה ושורה  תא לא מקובע

 מקובעות

שורה בלבד 

 מקובעת

עמודה בלבד 

 מקובעת

A1 $A$1 A$1 $A1 

 4Fלחיצות על  4F 3לחיצות על  4F 2לחיצה אחת על  כתיבה רגילה

 

 

 פונקציות בסיסיות

 השימוש בפונקציות

ליונות, מתבצעת באמצעות פונקציות המובנות בתוך התוכנה. הפונקציות, יעיקר הפעילות החישובית בג

דיסיפלינות וקטגוריות רבות של המצוידות בכלי עריכה ידידותיים למשתמש, מכסות מגוון רחב של 

אריתמטיקה, סטטיסטיקה, טריגונומטריה, חשבונאות והנהלת חשבונות, לוגיקה  –העולם החישובי 

 ועוד.  

 מבנה הפונקציה
 לכל הפונקציות של תוכנת אקסל יש מבנה תחבירי בסיסי זהה:
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 (מבנה תחבירי ושמות איברי הנוסחה)שם הפונקציה=

ישירות אל התא על פי התחביר המתאים, אולם קל יותר להפעיל אותה  את הפונקציה אפשר לכתוב

מתוך ספריית הפונקציות  הפותחת כלי ידידותי הכולל הנחיות והסברים באשר למבנה התחבירי של 

 הפונקציה הנתונה.

 פונקציות בסיסיות

 SUMהפונקציה 

המשמשת לטיפול  SUMיה הפונקציה השימושית ביותר מבין הפונקציות הכלולות באקסל היא הפונקצ

 בכל הפעולות האריתמטיות הפשוטות. לדוגמא:

1. =SUM(A1+A15)   סכום ערכי התאיםA1 ו- A15. 

2. =SUM(A1/C10)   חלוקת ערך התאA1  בערך התאC10. 

3. =SUM(A5*C12)   מכפלת התאיםA5 ו- C12. 

עליהם דובר בפרק כפי שניתן לראות מדוגמא זו, הפונקציה מבצעת את אותן הפעולות החשבוניות 

 הקודם אולם, השימוש בפונקציה מוסיף אוטומציה ונוחיות שלא ניתן היה לבצע בלעדיה:

4. =SUM(A1:A15)   סכום הערכים המאכלסים את גוש התאיםA1  עדA15. 

5. =SUM(A1:C10)   סכום הערכים המאכלסים את גוש התאיםA1  עדC10. 

6. =SUM(A1,C10,D12)  סכום ערכי התאיםA1 ,C10 ו- D12. 

הפעלת הפונקציה בתא, גורמת לאקסל "לחפש" נתונים בקרבתו המיידית, ולהציע אותם כנתונים 

. הקשה עם העכבר על תא אחר כלשהו, תבטל המלצהלסיכום. בחירת התאים האוטומטית אינה אלא 

 את הבחירה האוטומטית ותכניס אל הפונקציה את התאים שנבחרו ידנית: 

תבצע סיכום של  B10:C12אותם ישירות אל הפונקציה. סימון התאים בחירה של גוש תאים תכניס 

 .C12עד   C10-ו B12עד   B10ארבעה תאים

על  הקשהוכו'. סימון התאים נעשה ע"י  C11,H5,A76סכום של תאים רבים אך בודדים יראה כך: 

 לחוץ. Ctrlהתאים תוך כדי החזקת מקש 

 חילוק, חזקה ואחוזים( יוכנסו בהקלדה ידנית.כל סימני פעולות החשבון האחרות )פחות, כפל, 

 .SUM(A1*(1+10%))=הוספת אחוזים לערך נתון תראה כך: 

 תיקון  ועריכת הפונקציה

הקשה על התא המכיל את תוצאת הפונקציה תציג את הנוסחה המלאה בשורת הנוסחאות. הקשה על 

הדגשתם, ותאיר במסגרת תצבע את מרכיבי הפונקציה ל  F2הנוסחה בשורת הנוסחאות או הפעלת 

תכולה את התאים המשתתפים בה. תיקון הפונקציה יכול להתבצע בהקלדה וכמובן בהקשת העכבר 

 על התאים הנכונים. 

 ית הפונקציותיספר

או ע"י לחיצת עכבר על כפתור הדבק פונקציה    הוספה קבוצתית הפונקציות פותחים מיאת ספר

  שבשורת הנוסחאות  
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מחולקת לשני חלונות. חלון הקטגוריות, הנפתח לרוב בקטגורית בשימוש לאחרונה הכוללת ה יהספרי

מוש לאחרונה ופונקציות מקובלות אחרות. קטגוריית הכל יאת הפונקציות האחרונות שנעשה בהם ש

 פונקציות שונות. 300מעל כוללת את כל הפונקציות ובסה"כ 

 

 Average ממוצע  הפונקציה

תחזיר את  AVERAGE(B5:B10)=רך הממוצע של התאים הנבחרים. הפונקציה פונקציה לחשוב הע

 .B10עד  B5הממוצע של הערכים בתאים 

 בחירת הפונקציה מתוך ספרית הפונקציות פותחת כלי לנוחיות המשתמש:
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הכלי לבניית הפונקציה, הוא סטנדרטי וחוזר על עצמו בכל הפונקציות עם ההתאמות וההסברים הנכונים 

. D6:D8 -ו A1:A3לכל פונקציה ופונקציה. בדוגמא כאן, נבחרו באמצעות העכבר שתי סדרות מספרים 

ה שוטפת הפונקציה חישבה את ממוצע כל הערכים בתאים אלו. שינוי אחד התאים ישפיע מיידית ובצור

 .AVERAGE(A1:A3,D6:D8)=על תוצאת החישוב. הפונקציה שנוצרת בתוך שורת הנוסחאות היא: 

 

 

 פונקציות נוספות:

=MAX(B5:B10)  תחזיר את הערך הגבוה ביותר שבסדרהB5:B10. 

=MIN(B5:B10)  תחזיר את הערך הנמוך ביותר שבסדרהB5:B10. 

=COUNT(B5:B10)  המכילים מספריםסופרת את מספר התאים. 

 

 

 

 שימוש בפונקציות נפוצות

 : על מנת להשתמש בצורה מהירה בפונקציות נפוצות יש לבצע את השלבים הבאים

 בחירת מיקום התוצאה .1
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בסרגל הכלים הרגיל ובחירת הפונקציה  לחיצה על המשולש השחור ליד הסימן סיגמא  .2

 הרצויה 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

אוטומטי ומסמנת את הטווח באופן אוטומטי אך יש לדאוג לבדוק הפונקציה מופיעה באופן  .3

 שהטווח המסומן הוא אכן הטווח הנכון אם לא יש לתקנו עזרת גרירה

 תתקבל התוצאה – enterלחיצה על 

 תאריכים ושעות

 1/1/1900-בעזרת תאריכים ושעות ניתן לבצע פעולות שונות באקסל . תאריכים באקסל התחילו ב

 לרשום עם / מפריד. את התאריך יש 

 איך יבוצעו פעולות חשבון בעזרת תאריכים?

 כל יום נוסף מספר. 1עומד המספר  1/1/1900התאריך הוא עיצוב מאחוריו עומד מספר מאחורי 

חישוב הפרש בין תאריכים יעשה  40471עיצוב תאים תאריך עובר למספר  20/10/2010לדוגמה 

 ע"פ העיצוב עיצוב כללי 

2008/5/51-1020/10/20 = 

 

 1/1/1900 –מאחורי התאריך תמיד עומד מספר אשר התחיל בספירה החל מ 

 אפשרות זו מאפשרת לבצע חישובים בעזרת התאריכים. 

 התוצאה תתקבל בצורה של תאריך יש לשנות את העיצוב מתאריך למספר כללי.אם 

 לדוגמא:לתאריכים יש פונקציות אשר נותנות תוצאות מובנות 

TODAY() מחזירה את התאריך של היום = 

 עיצוב כללי
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DATE(YEAR,MONTH,DAY) מכווצת מתאים נפרדים את חלקי התאריך ומחזירה את התאריך =

 המכווץ

 פונקציות אחרות המפזרות )מפרקות( את התאריך:

DAY(DATE)= 

MONTH(DATE)= 

YEAR(DATE)= 
 

 ו שנה.בכל פונקציה נקבל את מה שביקשנו לפי הצורך יום חודש א
 

רושמים את תאריך הלידה בתא ובתא אחר את  יום בשבוע של תאריך מסוים למשל יום הלידה

 הפונקציה

 =WEEKDAY(התא עם התאריך) 
 פונקציות שעה 

 . 1 –ל  0שעות מתורגמות למספרים דצימליים שהולכים בין 

 כתיבת שעה באקסל נעשית עם הפרדה ע"י נקודותיים

 כלומר אמצע היום. 0.5 -תתורגם ל  12:00:00שעה 

 . 1  -המספר יתקרב מאד ל 23:59:59שעה 

 . 0  -המספר יתקרב מאד ל 00:00:01שעה 

 
 עיצוב מותנה

ליונות נתונים ובעיקר עם כאלה העמוסים בנתונים, נוצר לעיתים קושי, ויזואלי בעיקרו, יבעבודה עם ג

המאפשר להגדיר עיצוב שונה לתא על פי ' הוא כלי עיצוב מותנהלהבחין במהירות בנתונים חשובים. '

 קריטריונים קבועים מראש.

בדוגמא הבאה, נקבעו צבעי רקע וגופן שונים לשלושה סוגי נתונים. שינוי הנתונים בטבלה יגרום לשינוי 

הוא יהפוך  45,000את הערך  B4במיקום התאים הצבעונים על פי המצב החדש. כך, אם נכניס לתא 

ע באדום על רקע צהוב. תא לערך הגבוה בטבלה וי   בָּ  ש"יאבד את הבכורה" יהפוך להיות תא רגיל. E9צַּ

'. את הכלי פותחים מתוך עיצוב מותנהקביעת הקריטריונים כמו גם הגדרות העיצוב נעשות ע"י הכלי '

התפריט 'עיצוב'. הדוגמא שלפניכם כוללת את הגדרת העיצוב המותנה של התמונה מעל, והיא כוללת 

ומדגיש אותו באדום על  B4:E10ות. תנאי ראשון מאתר את הנתון הגבוה ביותר בתחום שלוש התני

גבי צהוב, התנאי השני מאתר את הנתון הנמוך שבתחום והשלישי צובע בירוק את כל הערכים שהם 

 . 25,000 -ל 20,000בין 

 

וכך  2ת תנאי ". לחיצה על הכפתור, פותחת א1יפתח כשהוא מציג רק את "תנאי  עיצוב מותנהחלון 

תנאים. לאחר שלושת התנאים, יהפוך כפתור 'הוסף' ללא  3. המערכת מאפשרת רק 3הלאה עד לתנאי 

 פעיל.
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 עיבוד נתונים

 מיון

את הנתונים בעמודות אפשר למיין לפי סדר עולה או יורד, תוך שמירה על קשר שבין נתונים המאכלסים 

 אותה שורה. 

סימון טבלה )מערך תאים( ולחיצה על כפתור  יגרמו למיון הטבלה בסדר עולה )או בסדר יורד(. המיון 

 הוא לפי העמודה הראשונה תוך הצמדת הקשר של נתוני העמודות בתוך השורה. 

 

ללא התייחסות למידע  הזו בלבדכולה והפעלת המיון, יגרמו למיון העמודה  Aלעומת זאת, סימון עמודה 

 שבעמודות הצמודות.

 שיח הבאה:-פותחת את תיבת הדו   וסינון בכרטיסיית בית קבוצת עריכה בחירת מיון 

 

 עבור הנתונים הבאיםבחר האפשרות המומלצת מיון מותאם אישית נאם 

 A B C D 

שם  1
 תוספות שכר בסיס העובד

סה"כ 
 ברוטו

 7000 2000 5000 א 2

 6250 1750 4500 ב 3

 7700 2200 5500 ג 4

 5800 1800 4000 ג 5

 

 

 נקבל את החלון הבא:
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תיבה זו מאפשרת שליטה מתקדמת יותר על מיון הנתונים תוך הגדרת השדה )העמודה( המוליך לצורך 

 שם העובדהמיון. בדוגמא זו, נבחר המיון להיות על פי 

 סינון
סינון נתונים מאפשר הצגת חלק נבחר מהנתונים בלבד. אקסל מאפשרת שתי שיטות סימון: אוטומטי 

 ומתקדם. 

פותח תיבות משולבות לכל אחת מכותרות הטבלה ומאפשרת בחירת הנתונים שעל  – סינון אוטומטי

 פיהם יסונן הטופס.

 
 
 
 

 תפתח תיבה בעזרתה נבחר את הסינון הרצוי לחיצה על החץ 
 

 לדוגמא סינון עבור כל העובדים ששמם ג'
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 לחיצה על אישור תציג את הנתונים הבאים
 

 
 

העמודה לגביה נעשה הסינון תתקבל צורה של מסנן ונוכל לראות ע"פ מספרי השורות שעכן בוצע 
 סינון
 

 להסרת סינון יש לבחור שוב בפקודה סנן מקבוצת עריכה.
 

 גרפים

 הגרפים מציירים את המספרים.

 הגרפים מתרגמים נתונים מספריים למידע חזותי.

אפשר להציג את המספרים בצורת גרף  המידע החזותי מאפשר קליטה מהירה של המסר המרכזי.

 טורים , בגרף עוגה או אחרים.

 כדי ליצור גרף צריך שתהיה טבלת נתונים.

 :ה את סוג התרשיםכרטיסיית הוספה קבוצת תרשימים, ניתן לבור ממנמסמנים את הטבלה ולוחצים 
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נקבל את התרשים ובעזרת כלי תרשימים נוכל לשלוט בעיצוב בתרשים , פריסת התרשים,עיצוב 

 אובייקט בתרשים

 לשונית עיצוב –כלי תרשימים 

 

 

 

 לשונית פריסה –כלי תרשימים 
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 לשונית עיצוב אובייקט –כלי תרשימים 

 
 

 
 
 

 בעכבר ובחירת הפקודה הרצויהנוכל לבצע עיצוב גם ע"י לחיצה ימנית 

 
 

 הדפסה באקסל
 

ההדפסה באקסל יותר מסובכת מאשר בוורד כי יש לנו גיליון ענק עם המון נתונים שאינם מסודרים 

 . האקסל נותן חלוקה אוטומטית של דפים ולא תמיד חלוקה זו מתאימה לנו. 4Aבהכרח על דף 

 אופן ביצוע ההכנה להדפסה וההדפסה

 שמירה של המסמך .1

מעבר לכרטיסיית תצוגה תאפשר לנו תצוגות שונות של המסמך .2

 

 מציגה את המסמך כפי שהוא. –תצוגה רגילה  .3

 מציג את המסמך כפי שיופיע בעמוד מודפס –פריסת עמוד  .4

מציגה את המקומות בהם יחולו מעברי עמוד וניתן  –תצוגה מקדימה של מעברי עמוד  .5

 לשנותם ע"י גרירה 
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הדפסה תפתח לנו חלון בו ניתן יהיה להגדיר הגדרות שונות עבור לחיצה על הצג לפני  .6

כמו כוון העמוד לאורך או לרוחב, שינוי קנה המידה של העמוד, הגדרות שוליים,  העמוד

 כותרות, וגיליון

 

הדפס תפתח את חלון ההדפסה נסיים את ההגדות ונשלח את המסמך להדפסה לחיצה על  .7

 אישור ה על צע"י לחי
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