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   Wordמעבד תמלילים 
 WORDאופיס חבילת תוכנות לניהול משרד נמצא בתוך החבילה מספר תוכנות ואחת מהן היא 

 זוהי תוכנת מעבד תמלילים  

קיימות מספר גרסאות לחבילת האופיס רגילה ומוגברת  כל גרסה מקבלת את שמה וכל 

 רסת החבילה. תוכנה מקבלת את שם של ג

WORD  

 וסופט וורד או דרך קיצור דרך שעל שולחן מיקר –תוכניות  —כניסה לתוכנית דרך התחל

  העבודה.סמל התוכנה 

 

   WORD -מבנה המסך בתוכנת ה 

השורה העליונה נקראת שורת הכותרת שורת הכותרת משמאל כפתורים סגור/מזער/שחזר 

 הראשון.  חדל של המסמךשם ברירת המ DOCUMENT1במרכז  שם המסמך 

 ריק .כאשר פותחים את התוכנה היא נפתחת כבר עם דףהתוכנה. ברירת המחדל נקבעת על ידי 

1 . 

 אוסף של נתונים בעלי רקע או מכנה משותף.המסך שנפתח הוא בעצם קובץ. קובץ הוא 

לו  מבחינתנו זוהי היחידה הכי קטנה במחשב. כדי שקובץ יהפוך מזמני לאמיתי חייב שיהיה

 שם. 

 החלקים האחרים.  2נקודה מפרידה בין  -----.---שם הקובץ מחולק לשלושה חלקים 

 החלק הימני הוא שם המשפחה והשמאלי שם פרטי. 

אותיות שם המשפחה של קובץ  4-3"י התוכנה שיוצרת את הקובץ והוא בן שם המשפחה ניתן ע

WORD  הואDOCX   

 :שמות משפחה של תוכנות אחרות

XLSX - סלקא, 

 PPTX - פאור פוינט 

 JPG -  תמונה 

GIF – תמונה/ אנימציה 

EXE הפעלה . 

 

 תווים.  4-3אותיות באנגלית  -אפיון שם המשפחה 
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 תווים.  256שם פרטי ניתן בכל שפה כמעט בכל אורך עם רווחים מגבלות האורך עד 

לפי השם מסודרים הקבצים שהשם הפרטי נקבע ע"י המשתמש מומלץ להיות אחידים כיון 

לכן מומלץ לא לערבב שמות באנגלית ובעברית.  קודם מספרים אח"כ אנגלית ובסוף עברית.

  מומלץ לתת לקבצים שם משמעותי.

הקובץ מקבל את הסמל של התוכנה שיצרה אותו בד"כ לא רואים במסך את שם המשפחה 

 ה  .  של הקובץ וזאת מטעמים של הגנה על הקובץ כדי שלא נשנה בטעות את שם המשפח

פתיחת הקובץ היא הצגת הקובץ על  הקובץ שלה.שם המשפחה מאפשר לתוכנה לזהות את 

המסך. דבל קליק על הקובץ המעבד מזהה את הלחיצה הולך לרשימות לפי שם משפחה ואח"כ 

 היא מזהה את הקובץ ופותחת אותו.  RAMפותח את התוכנה של הקובץ התוכנה עולה ל 

. לחיצה על תפריט ת התוכנה צריך לתת לקובץ שם קבועפותחים אכאשר  - יצירה ושמירת קובץ

 קובץ אשר בשורת התפריטים תפריט משנה שמירה בשם נפתח חלון ובו קבצים ותיקיות. 

תיקיה היא מקום לצורך אחסון בלבד אין לה שום תפקיד אחר בתוך תיקיה אפשר לאחסן הערה: 

לתיקיות יש רק שם פרטי כי אין התערבות  קבצים או תיקיות אחרות והן מופיעות בצבע צהוב.

 ל התוכנה במתן השם, השם ניתן רק ע"י הלקוח. ש

בגלל האפשרות שבתוך התיקייה ישנן תיקיות אחרות נוצרת היררכיה. יש תיקיה גדולה שנקראת 

בתוכה אפשר ליצור תיקיות אחרות כברירת מחדל בתוך מערכת  C:\גם ספריית השורש 

 MYאו או מסמכים קיות מסוימות אחת מהן נקראת המסמכים שלי ההפעלה יצרו מראש תי

DOCUMENTS  .לחיצה על שמירה בשם נכנסת כברירת בעת ההתקנה של מערכת ההפעלה

 . מחדל לתיקיית המסמכים

ניתן יהיה לבחור את הכונן  אם נלחץ על התיבה הנפתחת נקבל את עץ התיקיות של כל המחשב.

ו מספר תיקיות להיכנס. הדיסק הקשיח הוא תיקיה ענקית בתוכאו את הספרייה שלתוכה רוצים 

כתיקיה . כברירת מחדל מקבלים את תיקיית המסמכים תמונותאו מסמכים מובנות מראש כמו 

 מועדפת לשמור בתוכה את הקבצים והתיקיות שאנו יוצרים. 

יתן גם בשלב השלב הבא בשמירה הוא בחירת מיקום עבור הקובץ שלי באיזה כונן ובאיזו תיקיה נ

 חדשה עבור אותו הקובץ.  זה ליצור תיקיה

 ?  WORDאיך יוצרים תיקיה חדשה מתוך הממשק של ה

 ור בשם << ייפתח חלון שמ << עיוןשמירה בשםלחיצה על 
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 בחלון שמור בשם נלחץ כל תיקייה חדשה

 

יצה על אישור נקבל חלון קטן עם אפשרות כתיבה של שם פרטי של התיקייה החדשה. לאחר לח

  מכניסה אותנו לתוך התיקייה. נוצרה תיקיה חדשה והמערכת
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 נותנים שם לקובץ ואז לוחצים על שמור. 

 משולחן עבודה נבחר במסמכים שלי שם התיקייה.  היכן נמצאת התיקייה והקובץ? 
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המסמך  מראה את גבולותמתחת לסרגל הכלים רואים לפעמים סרגל של ס"מ  סרגל הס"מ 

גודל  .. אם לא מוצג סרגל המידות נעבור לכרטיסיית תצוגה ונבחר באפשרות סרגלשלנו

 מ"מ.  297מ"מ גובה  210רבע גיליון דפוס. רוחב  4Aסטנדרטי 

  

  

  כותרת 

  

  

  

  כותרת 

  

 

לדף יש שוליים מוגדרים. סמן הכתיבה מהבהב בתחילת המסמך .סרגל בס"מ מראה את 

 יש סרגל גם בצד שמאל של המסמך.  פור.ואת השוליים בא שטח הכתיבה בלבן

תצוגת המסמך במצב זה נקראת תצוגת הדפסה כברירת מחדל ובה נוכל לראות את העמוד 

 המעוצב עם מעברי עמוד וכל העיצובים. 

 קיימות תצוגות נוספות כפי שרואים בתפריט תצוגה: 

 בים. המסמך ללא עיצו צוגה זו נראה אתרגילה . בת –בתפריט תצוגה  – טיוטה

 נועדה עבור המשתמשים שנפח הכתיבה שלהם גדול והעיצוב אינו הכרחי למשל קלדניות. 

בה נוכל לראות את המסמך שלנו כפי שיראו גולשים כפי שהוא  – פריסת אינטרנט

 נועדה עבור בוני אתרים .   יראה באינטרנט.

 יה.  לא מרחיבים על – תצוגת חלוקה לרמות

 להגדיל את השטח הזמין לקריאה או לתת מקום להערות.  – ך מלאקריאה במס

  

תצוגה היא מה שרואים על המסך ולכן יש אפשרות להגדיל/להקטין את מרחק התצוגה בשורת 

 המצב 

בו רואים אחוזים .שינוי אחוז התצוגה   בחלקו התחתון של המסמך 

 מתבצע בעזרת גרירה. 
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  המקלדתהכרת 

 ם: ימני מקשי מספרים, שמאלי הגדול ואמצעי. ושה אזורים עיקריילמקלדת הבסיסית של

,*./,וכו'.יש -,+, ENTERבנוסף כפתורים כמו  9-0מקשים עליהם מספרים  –החלק הימני 

מלבד המספרים מופיע על כל מקש דברים נוספים כמו   NUMLOCKכפתור מיוחד שנקרא 

PAGE  

DEL ,UP,PAGE DOWN  מספרים  ב. הנתונים שרשומים  א. הקלדת פונקציות 2ועוד. למקשים

על המקשים. כברירת מחדל המקשים מקלידים מספרים ניתן לשנות זאת ע"י לחיצה על 

NUMLOCK  מקשי ספרות כבויה =מקשי פונקציות. 1נורית ירוקה דולקת מעל הספרה = 

 וחיצים.  HOME,END,DELETEמקשי בעלי פונקציות שונות  –החלק האמצעי 

 העיקרי של המקלדת. לי האזור החלק השמא

זמינה כברירת מחדל. במקלדות חדשות או  12F1- Fבשורה העליונה מקשי פונקציות 

 שמפעיל את המקשים הללו.  FLOCKמקלדת מיקרוסופט יש כפתור שנקרא 

  DOSיותר משמעותי בעידן  ESCמקש 

  BACKSPACEמקש 

 מבצע פעולות /מאשר.   ENTERמקש   

SHIFT -   לא עובד עצמאית אלא בשילוב  צא גם בצד השני של המקלדת.דו צדדי נמכפתור

עם כפתורים אחרים למשל יכול לשנות כתב עברי לאנגלי ולהפך. עובד כל עוד מחזיקים 

 אותו חוץ. 

CTRL  .דו צדדי עובד רק שלוחצים עליו ובשילוב עם כפתור אחר 

 ALT כנ"ל 

    SPACEBARארוך מקש הרווח מקש 

CAPSLOCK  נעילת אותיות גדולות דו מצבי נורית ירוקה דולקת מעל האותA  נועלת את

 האותיות הגדולות באנגלית  

  

              TAB 1ס"מ בכל פעם  1.27יותר מתו אחד. דומה לכפתור הרווח קופץ 

 אינטש. 

  

 כ' בהתאמה.  האותיות ח'ל אצבעות ימין ושמאל עאגודלים על מקש הרווח  -אופן ההקלדה
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 קלדת ממקשי  תנועה במסך

חץ ימינה ושמאלה בין האותיות חץ ימינה ושמאלה 

קפיצה בין מילים חצים למעלה  CTRLבתוספת 

 ולמטה עוברים בין שורות 

קפיצה בין פסקאות  CTRLחצים למעלה ולמטה בתוספת 

תחילת  CTRL + HOMEתחילת שורה חץ+ HOMEחץ+

 סוף שורה  ENDמסמך 

CTRL+END סוף מסמך 

PAGE UP  מסך אחד למעלה 

PAGE DOWN  מסך אחד למטה 

DELETE  מחיקה   

  סימון קטעים

לא ניתן לבצע פעולות ללא סימון . פעילות הם עיצוב עריכה מחיקה כאשר מסמנים התוכנה 

 יודעת שמתכוונים לאותו הקטע לביצוע הפעולה. 

  

 א. סימון קטע לא מוגדר 

רה עד לנקודת סיום קודת התחלת הסימון וגריקליק עם סמן העכבר בנ -. גרירה  1

חלקים מהטקסט כולל חלקי מילה חסרון יש יתרון ניתן לבצע סימון מדויק ל. הסימון

 צורך ביד מדויקת ומנוסה 

לחוץ במקלדת                SHIFTקליק בנקודת ההתחלה החזקת מקש  –. מקלדת 2

 סימון קטעים  לחיצה על מקשי החיצים ביד השנייה לכוון הרצוי ב.

 מוגדרים ב. 

 דבל קליק על המילה   -מילה . 1

 העכבר לתחילת השורה כך שהסמן הופך להיות חץ לבן וקליק הגעה עם סמן  -שורה. 2

הגעה עם סמן העכבר לתחילת הפסקה כך שהסמן הופך להיות חץ לבן   -פסקה . 3

 ודאבל קליק 

קסט  כך שהסמן הופך להיות חץ הגעה עם סמן העכבר לצד ימין של הט -מסמך שלם. 4

   CTRL+Aקים בעזרת המקלדת לבן ושלושה קלי

 קליק במקום כלשהו על המסמך  –מסימון יציאה . 5
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 אזהרה!!! 

אם קטע או כל המסמך מסומן והתבצעה לחיצה על מקש כלשהו במקלדת הקטע או המסמך 

 .המסומן ימחקו יוצא מן הכלל מקש החץ במקלדת

 תיקוני טקסט 

 BACKSPACE  מוחק אחורה 

DELETE           סימון הקטע  –מוחק קדימה ביצוע המחיקה

בטל הקלדה כל לחיצה   DELETEהרצוי ולחיצה על 

 בצע שוב              מבטלת את הפעולה הקודמת 

  

  בדיקת איות ודקדוק -תיקון שגיאות

יות תיקון לאותה מילה יש נבצע קליק ימני על המילה יפתח תפריט משנה בו נוכל לראות אפשר

חור באפשרות הרצויה ואז אוטומטית המילה תתוקן במידה ובין האפשרויות אין את האפשרות לב

הרצויה ישנה אפשרות ללחוץ על התעלם מהכול במקרה כזה ירד הסימון האדום מכל המילים 

 הזהות. 

באותו  הוסף למילון את המילה השגויה  במקרה זה להבא המילה לא תסומן כשגיאה

 המחשב. 

 לגבי כתב חסר וכתב מלא ישנה הגדרה 

  

  עברית ואנגלית

 כפתורים  2לכתיבת מסמך שלם באנגלית יש לבצע שינוי כוון שפה בסרגל העיצוב יש 

 מימין 

 פעולות   2משמאל לימין הכפתור מבצע  לשמאל 

 שינוי כוון הכתיבה  .1

 ALT+SHIFT שפה שינוי .2

  

  שילוב עברית עם אנגלית

 יבת המילה בעברית תכ .1

 לחיצה על רווח  .2

בחירת שפה המשימות שורת המשימות ולחיצה על הסמל שפה הנמצא ב  - שפה השינוי  .3

  ALT+SHIFTבמקלדת על או  לחיצה 

 כתיבת הטקסט באנגלית  .4
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 שינוי שפה  .5

 לחיצה על מקש הרווח  .6

 כתיבה בעברית  .7

  אותיות גדולות ואותיות קטנות באנגלית

בעזרת לחיצה על מקש    CAPSLOCK לא מומלץ להשתמש בכפתור SHIFTבעזרת כפתור 

ENTER   יורדים שורה 

 כדי להוסיף שורת כותרת לתחילת מסמך כתוב יש לבצע את הפעולות הבאות: 

   CTRL+HOMEלחיצה על המקשים  .1

  ENTERלחיצה על  .2

 עולים שורה בעזרת החץ  .3

 כתיבת הכותרת  .4

 BACKSPACE ההפך מ זה ENTER -  

   WORDב בים עיצו 

  עיצוב גופן

 

  

  צבע   

  הגדלה / הקטנה 

 מודגש כפתור דו מצבי  

 נטוי    כפתור דו מצבי   

    קו תחתון כפתור דו מצבי 

  ניקוי עיצוב 

  

   בחץ   וגלילה   או     של   המספר כתיבה   – גודל  

 סוגים   שונים   של   גופנים     –   סוג

     מודגש תחתון נטוי   קו       –   סגנון

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


  
  

 אינטרנט בקלותהדרכת מחשבים וליאורה מרום, 
 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

12 

  מרקר סימון המילה ולחיצה על צבע רצוי  –כפתור האר 

  

  קו חוצה 

 כתב עילי וכתב תחתי  

   שינוי רישיות

  יצובתפריט ע

  
  

 באפקטים: 

 וגמא מבצעי הנחות דל הצגת מידע ומחיקתו ע"י קו -ל / קו חוצה כפו קו חוצה
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   42לדוגמא לחזקות  כתב עילי  –כתב עילי 

 ןבגודל מוקטלאותיות גדולות באנגלית  –מוקטנות  רישיות 

 לאותיות גדולות באנגלית -רישיות בלבד 

 ת הטקסטאמסתיר  –מוסתר 

  

 כפתור ברירת מחדל מאפשר לשנות את הבחירה שלנו לבחירת ברירת המחדל של המחשב 

  

  עיצוב פסקה

סקה מוגדרת פהמסמך כאשר מופיע חץ לבן.  "י לחיצה של דבל קליק בצדפסקה עאיתור 

שורה מספר שורות או עמוד שלם אשר מופרדים משאר הטקסט באמצעות לחיצה  כמילה,

   ENTERעל 

שמאפשר לראות איך נכתב ¶  זיהוי פסקה על מסמך שלם בעזרת כפתור הצג/הסתר 

 במסמך  הסבר על סימני הצג/הסתר 

   enterל יצה עלח¶  

 רווח כל נקודה רווח אחד … 

  enter + shift  ירידת שורה ללא

חץ ארוך לחיצה על  פסקה 

TAB  

    

 מעבר לעמוד חדש        

  

 עיצוב פסקה 
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 כיוון פסקה מימין לשמאל או משמאל לימין 

 תבליטים ומספור  

 גבולות וצללית לפסקה

 מרווח בין שורות

 נים מספריים מיון נתו אלףבית או

  

 כניסות מימין ומשמאל הזחת טקסט                                 

  

 יישור לימין ברירת מחדל , לעברית       

 יישור לשמאל בעיקר לאנגלית ולרישום תאריך       

 מרכז בעיקר לכותרות       

 הגבולות  2 יישור דו צידי מפזר את המילים שיהיו מיושרים ל      

 

  תפריט עיצוב פסקה

 נפתח חלון ובו שתי כרטיסיות כרטיסיית כוון וכניסות בכרטיסייה  יישור כוון 

 דוחף אחורה   –דוחף פנימה              אחרי הטקסט –לפני הטקסט  –כניסות 

  

 

  

 חיובי ילך שמאלה ושלילי ילך ימינה  

     

 כניסה   לפני  
 כניסה   אחרי     הטקסט

   הטקסט
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 מיוחד 

נפוץ       ----------------------שורה ראשונה             

                         -----------------------------רופה                         באי

-----------------------------  

 נפוץ בארה"ב      -----------------------------תלויה                

 ----------------------                                 

 ----------------------                                 

  

 TABס"מ ברירת מחדל   מרחק של 1.27מרחק 

  רווח בין פסקאות –מרווחים 

מרווח לפני הפסקה, הפסקה ננעלת גם הרווח שייך לפסקה ואז לא ניתן להכניס 

 רווח כפול  CTRL+2בה כלום מרווח בין שורות 

5+CTRL שורה וחצי  רווח של 

1+CTRL  רווח בודד 
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 עיצוב גבולות וצללית לפסקה  

 

  

סגנון בוחרים את הפסקה ופותחים את התפריט עיצוב גבולות וצללית ואז בוחרים 

 גבול עמוד נוסף כפתור גרפיקה המאפשר ליצור מסגרת לעמוד 

  

  מברשת העיצוב 

 מאפשרת  העתקת עיצוב  

 טקסט המעוצב יש לסמן את קטע ה .1

 יש ללחוץ על כפתור מברשת העיצוב  .2

 קליק על הפסקה המיועדת לעיצוב  .3
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  תבליטים ומספור

 

 רשימה ממוספרת

  1דרך מספר 

  1הקלדת המספר  .1

 הקלדת נקודה  .2

 רווח  .3

 הקלדת הטקסט הרצוי  .4

   enterלחיצה על  .5

   5,4וכו'... שלבים  .6

לל המלצות להשתמש במספרים בצד ימין של המקלדת כו

  2הנקודה דרך מספר 

יש ללחוץ עליו באופן אוטומטי יופיע  בסרגל הכלים פסקה יש כפתור הנקרא מספור 

   3וכו.' דרך מספר  enterלאחריו נקליד את הטקסט נלחץ על  1המספר 

 הגדרת תבנית מספרים חדשה  •

  

 כאן ניתן למצוא סגנונות שונים של מספור עבור המספור  •

 צוי וללחוץ על אישור יש לבחור בסגנון הר •

  

  

  רשימה עם תבליטים

  

  1דרך מספר 

       לחיצה על כפתור תבליטים בסרגל הכלים פסקה •

 באופן אוטומטי יופיע התבליט הראשון  •

 יש להקליד את הטקסט הרצוי  •

•  Enter 
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  2דרך מספר 

לא נמצא יש  בעזרת תפריט פסקה הגדר תבליט חדש. יש לבחור את הסגנון הרצוי ואם הוא

 לבחור בהתאמה אישית שם ניתן לבחור את העיצוב הרצוי לתבליט 

  רמות 9רשימה מדורגת וממוספרת עד 

 1רמה מספר  .א

 1רמה מספר  .ב

 2רמה מספר  .א

 2רמה מספר  .ב

 3רמה מספר  (1

 3רמה מספר  (2

     

 אופן הביצוע 

 תפריט פסקה רשימה מדורגת  .1

 כאן ניתן לבחור את הסגנון הרצוי   .2

 ות את הסגנון אם רוצים לשנ .3

   

בצד ימין בחלון יש סקאלה של הרמות יש לסמן את הרמה הרצויה ולעצב אותה לאחר  .4

 מכן ליתר הרמות 

 לאחר העיצוב יש ללחוץ על אישור  .5

ה יש להקליד את הטקסט וללחוץ על לאחר לחיצה על אישור תתקבל הרמה הראשונ .6

enter  נקבל את המספר הבא באותה רמה 

"מעלה"  TABכל לחיצה על  TABרמה אחת פנימה לוחצים על אם ברצוננו לעבור  .7

 אותנו ברמה 

לאחר לחיצה על  SHIFT+TABאם ברצוננו לחזור רמה אחת אחורה יש ללחוץ על  .8

enter  . 

  

       enterכדי לצאת ממצב רשימה כלשהו הכי פשוט זה להקיש פעמיים על 

יצוב של הרמות ופועלים לפי אם לוחצים על רשימה מדורגת חדשה מקבלים  את חלון הע

 ההסבר הקודם 
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  למסמך הוספת אובייקטים

  הוספת תמונה

תמונות מקוונות או הוספה  - באינטרנט נוסיף תמונות מקוונות הנמצאות   WORD -ב

 הוספה תמונות/תמונה –הוספה של תמונות שמקורן במחשב שלנו 

 

 

ובו נקליד מה אנו המסך חיפוש על  תיבתפתח מקוונות ת לאחר לחיצה על תמונות 

תמונות  לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור חפש. לאחר מספר שניות יופיעומחפשים. 

תוסיף ואח"כ על הוסף ממוזערות בחלק התחתון של התפריט לחיצה על התמונה הקטנה 

  בשורת הטקסטאת התמונה למסמך 

 י אפשר להזיז אותה התמונה נכנסת בשורה איפה שהסמן ומתנהגת כמו אות ולכן א

 רק לאחר שנבצע פריסה/גלישת טקסט נוכל להזיז את התמונה 

 

 שיפור התמונה 

נות את שקליק נקבל מסביב מסגרת מרובעת בעזרת המרובעים אפשר ל -סימון התמונה. 1

גודל התמונה. יש להגיע עם סמן העכבר על הנקודה הרצויה עד שיהפוך לחץ דו ראשי 
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נקודה לפי הכוון הרצוי. גרירה בנקודות הנמצאות באמצע הצלע ולאחר מכן לגרור את ה

הפינתיות תגדיל ותקטין באופן פרופורציונאלי.  תגרום לעיוות התמונה. גרירה בנקודות

 בעזרת כלי תמונותשיפורים ושינויים בתמונה 

 
   

  

  

   WORDART  -הוספת כותרות מעוצבות 

 כותרות מעוצבות: 

   תפריט הוספה  .1

 חלון ובו מבחר סגנונות עיצוב של כותרות יש לבחור בסגנון הרצוי   יפתח .2

  

  

  

  הסגנון הרצוי לחיצה על  .3

עריכת טקסט ובו אפשרות הקלדה של הטקסט הרצוי  ת תיבת טקסט בו נבצענפתח .4

 עם אפשרות בחירה של גופן, גודל וסגנון .
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ניתן רת הטקסט בשולאחר ההקלדה יש ללחוץ כל אישור והכותרת תופיע במסמך  .5

לעצב את הכותרת בשיטה הדומה לזו של התמונה בכל מה שקשור לפריסה וכד' 

 א בתפריט עיצוב תמונה. ול wordartההבדל היחידי שנבחר בתפריט עיצוב  

 הערה: 

בסגנונות מסוימים יופיע ריבוע/מעוין צהוב קטן גרירת הריבוע/מעוין תוכל לשנות את עיצוב 

 הכותרת. 

   WORDARTבעזרת כלי  עיצוב הכתב

  

  

  

   מעבר עמוד -תפריט הוספה 

  

  

  

יוצר נעילה "גדר הפרדה" לעמוד החדש. רצוי לבצע נעילה / מעבר עמוד על כל מקום  

 שרוצים שהעמוד לא יעלה כמו ראש פרק. 

מעבר עמוד הכרחי עבור נעילת עמודים מפני גלישה, כדי לבצע פעולה זו יש לבצע השלבים 

  הבאים:

 סימון במסמך את מיקום התחלת מעבר העמוד  .1

 עמוד מעבר  –תפריט הוספה  .2

  

הטקסט 

 שלך כאן
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 ביטול מעבר עמוד: 

 יש ללחוץ על כפתור הצג הסתר כדי לזהות את מיקום המעבר  .1

 המילים מעבר  עמוד  2קליק בין  .2

   DELETEלחיצה על  .3

  

  הוספה סימן

 ® £ © € 

  

  

 לון סימן סימן סימנים נוספים ייפתח ח –תפריט הוספה 

  

 

 ובו ניתן יהיה למצוא איורים וסימנים חביבים.  WINGDINGSיש לציין גופן בשם 

: לאחר סימון הסימן הרצוי ולחיצה על כפתור הוסף החלון ישאר פתוח לאפשרות 1הערה 

 ספים. והוספה של סימנים נ

מעצבים : כל סימן המתווסף למסמך הינו שווה ערך לאת. ניתן יהיה לעצב כמו ש 2הערה 

 אותיות לפי כללי עיצוב הגופן. 

 

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


  
  

 אינטרנט בקלותהדרכת מחשבים וליאורה מרום, 
 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

23 

  הוספה מספר עמוד

  

  

  הוספה תאריך ושעה

נפתח חלון בכרטיסיית הוספה קבוצת טקסט בוחרים בתאריך ושעה  

תאריך ושעה בוחרים את הסגנון הרצוי ולוחצים אישור. סימון התיבה עדכן אוטומטית 

 תגרום לתאריך להתעדכן בכל פעם שנפתח את המסמך. 

  

  
  

 

 

   אפשר   לקבוע   היכן   ימוקם   מספר   העמוד  
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 בלאות ט 

  

טבלה היא מסגרת בעלת שורות ועמודות. המטרה להציג נתונים בצורה ברורה 

 ומסודרת. אפשר להציג כותרות ונתונים המתייחסים לכותרות 

 עמודה                                               

 שורה  

  

חשוב יותר לדעת מה מספר צריך להגדיר את מספר השורות ומספר העמודות 

 העמודות כי הוא מהווה את הכותרות. 

   WORDשתי  דרכים להגיע לטבלה ב 

 דרך א' 

לחיצה/קליק על כפתור הוספת טבלה בסרגל הכלים טבלה שבכרטיסיית הוספה  .1

  

 גרירה בהתאם למספר  העמודות והשורות הרצוי  .2

 מסמך לאחר עזיבת מקש העכבר  הטבלה תופיע באופן אוטומטי ב .3

 דרך ב' 

 תפריט הוספה  תפריט משנה הוספת טבלה  .1

יפתח חלון ובו האפשרות להקליד את מספר השורות והעמודות הרצוי, בחלון זה ניתן  .2

 הגדרות:  3גם להגדיר את התנהגותה של הטבלה ע"י 

 צרכים לרוחב עמודה קבוע אשר יכול להיות אוטומטי או מספרי בהתאם  .א

מה של הטבלה באופן אוטומטי לחלון דרך חלון זה התאמה אוטומטית לתוכן התא .ב

 ם לבצע עיצוב אוטומטי ניתן ג

 של הטבלה ע"י לחיצה על  כפתור עיצוב אוטומטי 

 תא   
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  תנועה בטבלה

 או חץ  TABהקפצה שמאלה  •

 או חץ  SHIFT+TABהקפצה ימינה  •

 חיצים הוספת שורות  •

ותר. כאשר סמן הכתיבה נמצא בשורה האחרונה בטבלה בתא השמאלי בי .א

בצורה כזו תתווסף שורה חדשה, החיסרון מוסיף  TABניתן ללחוץ על מקש 

 שורה אחת כל פעם. 

הוספת שורה בין שתי שורות קיימות צריך לסמן את השורה שמעליה רוצים  .ב

העכבר בצד  להוסיף שורה חדשה. כדי לסמן את השורה יש להגיע עם סמן

שחור ואז לבצע דאבל  שמאל של השורה עד שהוא הופך להיות חץ אלכסוני

 קליק. 

קליק ימנני על השורה המסומנת ובחירה בתפריט משנה הוסף שורות. לאחר 

 הלחיצה השורה החדשה התווספה מעל השורה המסומנת 

הוספת מספר שורות מסמנים כנ"ל כמה שורות שרוצים להוסיף ואז לוחצים  .ג

 הוסף שורות.  –ליק ימני ק

כבר מעל העמודה הרצויה עד שהסמן הופך להיות חץ הוספת עמודות א. הגעה עם סמן הע

שחור לחיצת קליק אחד. קליק ימני על העמודה המסומנת ובחירה בתפריט משנה הוסף 

 עמודות. לאחר הלחיצה העמודה החדשה התווספה משמאל  העמודה  המסומנת 

 ב. הוספת מספר עמודות מסמנים כנ"ל כמה עמודות שרוצים להוסיף ואז לוחצים קליק

 הוסף עמודות  –ימני 

דרך נוספת כרטיסיית הוספה טבלה סרגל כלי טבלאות  לשונית פריסה בחירת האופציה 

 הרצויה. 
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  סימונים בטבלה

 קליקים בתא  3   -סימון תא בודד 

 עם סמן העכבר על הטבלה מופיעים שני סימנים על הטבלה. בעת מעבר  –סימון כל הטבלה 

  

 

ראשי,  ובפינה השמאלית תחתונה מלבן לבן קטן.  4נה ריבוע בתוכו חץ בפינה הימנית עליו

 קליק על אחד מהן יסמן את כל הטבלה. 

 על ידי גרירה אפשר להזיז את כל הטבלה ממקום למקום.  –ראשי תפקיד נוסף  4לריבוע חץ 

 ע"י גרירה אלכסונית מקטין או מגדיל את הטבלה.  –לריבוע הקטן הלבן תפקיד נוסף 

להגדיל או להקטין את גובה השורות או את רוחב העמודות יש להגיע עם סמן העכבר  כדי

פך להיות לשני קוים מקבילים עם חיצים קטנים אל גבול העמודה או השורה עד שהסמן הו

 לצדדים ואז ניתן לגרור את הגבול הרצוי. 

  

 מחק. —קליק ימני –סימון השורות/עמודות   -מחיקת שורות ועמודות 

 .   deleteסימון השורה או העמודה או התא הרצוי ולחיצה על  –קת תוכן מחי
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 מאפייני טבלה 

 גודל  .1

 יישור  .2

טבלה מתנהגת  –גלידת טקסט  .3

 כתמונה טקסט חיצוני 

 עברית/לועזית  -כוון הטבלה .4

 גבולות וצללית  .5

  

  

  

  

  

  

  

 לאחר לחיצה על מאפייני טבלה יפתח חלון ובו מספר כרטיסיות: 

 יסיית טבלה כרט .א

בכרטיסייה זו ניתן להגדיר את רוחב הטבלה בס"מ או ביחידות אחרות, ניתן  גם     

 למקם את הטבלה ביחס לעמוד, ניתן להגדיר את גלידת הטקסט מסביב   

לטבלה, כיוון טבלה וגם ע"י לחיצה על כפתור גבולות וצללית     

 בדומה לעיצובניתן יהיה      להיכנס לחלון עיצוב גבולות וצללית 

 גבולות הפסקה. 

 כרטיסיית שורה  .ב

 אפשרויות נוספות:  2בכרטיסייה זו ניתן לציין את גובה השורה בצורה מדוייקת ישנן גם     

 , כאשר היא מסומנת, מאפשרת לשורות לגלוש במעברי  העמודים. אפשרות אחת 

חזור על , כאשר היא מסומנת, מאפשרת לשורת כותרת הטבלה  לאפשרות שניה    

 עצמה בראש כל עמוד. 

 כרטיסיית עמודה  .ג

בכרטיסייה זו ניתן לציין את רוחב העמודה ואורך     

 מדוייק ד. כרטיסיית תא 

בכרטיסייה זו ניתן להגדיר את הרוחב המועדף של התא בנוסף יש את  מיקום הטקסט     

 בתוך התא. 

 ר וההגדרות יכנסו לתוקף. לאחר הגדרת כל הנתונים הרצויים יש ללחוץ על כפתור אישו
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 עיצוב הטבלה 

 מאפייני טבלה/גבולות וצללית 

  כלי טבלאות לשונית עיצוב בעזרתו ניתן להקל על העיצוב

 כל מה שעלינו לעשות הוא לבחור את הסגנון , התבנית הרצויה וללחוץ על החל . 

 מיזוג תאים 

 איחוד/הפיכת מספר תאים לתא אחד 

מזג  —יועדים למיזוג, תפריט טבלה סימון מספר תאים רצוי המ

תאים שינוי כיוון טקסט בתוך התא ניתן לשנות את כוון הטקסט 

 בצורה הבאה: 

 אים הרצויים. סימון התא או הת .א

כיוון טקסט  יתקבל חלון ובו אפשרות בחירה של כיוון הטקסט  –כניסה לתפריט עיצוב  .ב

 בוחרים את האפשרות הרצויה ולוחצים על אישור 

  

  

  

  

לשוניות ואנו משתמשים בשניהם לעיצוב של הטבלה לשונית  2לסרגל כלים כלי טבלאות 

 עיצוב 

  

 ולשונית פריסה 
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  כותרת עליונה וכותרת תחתונה

הכוונה לכותרות שיחזרו על עצמן בכל עמוד כמון לוגו , מספרי עמודים 

 כותרת עליונה וכותרת תחתונה.   --וכד' תפריט הוספה  

  

  

  

עת פתיחת הכותרות יופיע באופן אוטומטי סרגל כלים עם תוספות ב

 שונות 

 

  

  

  הגדרת עמוד והדפסה

  

כלל ראשון, לפני ההדפסה יש 

לבצע שמירה נוספת על מנת 

לוודא שכל המסמך שמור 

 במלואו. 

כלל שני הצגת המסמך לפני 

הדפסה נמצא בלחצן אופיס 

   -לשלוח להדפסה

 - יש לבחור בלחצן אופיס 

הצג לפני הדפסה יפתח  -הדפס 

חלון ובו אפשרויות הגדרה 

החלון קבוע למעט נושא 

בחירה בעמוד נוכחי המאפיינים. 

מדפיסה את העמוד בו נמצא סמן 

 הכתיבה. 
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 שימוש בעזרה   

העזרה הוא כלי המאפשר לנו למצוא פתרונות לשאלות הקשורות בתוכנה לחיצה 

הכרטיסיות פותחת לנו את חלון על סימן השאלה שבצד שמאל של שורת 

 העזרה 

  

בתיבת החיפוש נרשום את החיפוש המבוקש ונלחץ על חפש נקבל רשימת תשובות ונבדוק 

 מה עונה על שאלתנו. 
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