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 טווחים משתנים 

 היא הענקת שמות לתא או לקבוצה של תאים,  –הגדרת טווחים משתנים 

 במטרה להשתמש עם השם שהוגדר בגיליונות אחרים בקובץ. 

הגדרת הטווח המוגדר לאזור דינמי מאפשר להוסיף אליו עוד נתונים והם יתעדכנו 

 אוטומטית.

 הגדרת שם לתא אחד / קבוצה של תאים •

 בחרו בתא או בתאים הרצויים,

  -עמדו בתיבת השם 

 מחקו את הכתוב 

 שער_הדולר  –הקלידו שם

 תווים מחייב קו תחתון במקום רווח. 2-שם המורכב מ

 הפעלת השם בגיליון אחר •

)FN+F3(או במקלדות מסוימות  F3על  F3הקלידו =, לחצו על 

 בחרו בשם הרצוי  –עולה חלונית השמות 

 לחיצה כפולה על השם / לחיצה על אישור -ולאישור 

 -שילוב השם בתוך הנוסחה •

 עמדו בתא הרצוי, 

בחירה בשם הרצוי ואישור. – F3ולחיצה על = B3*–הגדירו נוסחה 

 עריכת הגדרה של שם או מחיקה •

Ctrl + F3  -או בקיצור  מנהל השמות –נוסחאות –השמות כניסה לחלונית 

 בחירת איזור התא שהוגדר מפנה אלעמידה בסרגל 

 .ואישורוכשהוא בחור לחיצה על תא אחר מהגיליון 

 מחקלחיצה על  –למחיקה 



3 

 תרגיל 

 באקסל שמותפתחו את הקובץ  .1

 הגדירו שמות לשער הדולר, נסיעות, ביגוד, נייד .2

 השמות בתוך החישובים בטבלהשלבו את  .3

 התוספות חשבו את סכום התשלום = משכורת בסיס + .4

 הגדרת טווח שם דינמי

 שהגדרתם לו שם מהאזורלחצו על תא 

  - עצב כטבלהבכרטסת בית לחצו על הכפתור 

 ירחיב את האיזור של השם –פקודה זו תהפוך את הטווח להיות דינמי וכל נתון שתוסיפו לטבלה 

רשימה נפתחת דינמיתיצירת 

תכונה זו מאפשרת להכין רשימה שמית החוזרת על עצמה ולתכנת אותה שיהיה ניתן 

 לבחור פריט רצוי מתוך רשימה נגללת.

 פתחו קובץ חדש והקלידו בו את שמות החודשים עם כותרת לטבלה .1

 -הגדרת טבלה דינמית לרשימה בצד .2

 -להעצב כטבעמדו בתא מסוים בטבלה והפעילו את הפקודה 

 -בחרו את העיצוב ובחלונית העולה 

 ואישור לטבלה שלי יש כותרותהקפידו לסמן בוי את הפקודה 

 -הגדרת שם לשימוש בגיליון אחר .3

 סמנו את הנתונים בלי הכותרת > בתיבת שם הגדירו שם רצוי, 

 שמות הקפידו על הקלדת קו תחתון במקום רווח.  2-אם השם מורכב מ
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 -העמודה  ליצירת רשימה נפתחת לכל .4

 -עולה חלונית זואימות נתונים  ובחירת הפקודה נתונים  עברו לכרטסת

 

 רשימהלבחור  אפשרבתפריט 

) בחרו את השם שיצרת FN+F3(או במקלדות מסוימות  F3לחצו על  מקורובסרגל 

 ואישור 6בשלב 

 -מתקבלת הרשימה הנפתחת והיא נראית כך Cבעמודה  .5

 

 

 -אפקט הרשימה הדינמית

  –כך שהוספת נתון חדש לטבלה של החודשים  –טבלת הנתונים בעמודה היא דינמית 

 יעדכן את הנתון החדש ברשימה הנפתחת. –ירחיב את הטבלה הדינמית ואוטומטית 
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 סימון כפילויות

בקרה על עמודה ולהציג בה את כל הנתונים הכפולים הקיימים סימון כפילויות מאפשר לקבל 

כאשר מקלידים נתון שכבר קיים בעמודה הוא יתריע ויציג שהוא כפול וכבר  –בעמודה וכן בעתיד 

 קיים בעמודה.

 סמנו את  העמודה הרצויה .1

 ערכים כפולים –כללי סימון תאים  –עיצוב מותנה  .2

 

  -עולה חלונית זו  .3

 

 לבחור ברשימה את העיצוב הרצויניתן 

 ואישור תבנית מותאמת אישית...או ללחוץ על 

 בחלונית העולה יש לעבור לכרטסת מילוי ולבחור את העיצוב הרצוי.

  -סינון ומיון הערכים הכפולים  .4

 יש אפשרות של  –לחצו על כפתור סינון 

 מיין לפי צבע / סנן לפי צבע

 בחרו את הצבע שהוגדר בעיצוב מותנה 
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 הסרת כפילויות

 הסרת כפילויות מאפשר להסיר בפקודה אחת את כל הנתונים הכפולים הקיימים 

 בעמודה אחת או במספר עמודות.

 עמדו בתא מסוים בטבלה  .1

  הסר כפילויותלחצו על הפקודה  נתוניםעברו לכרטסת  .2

 –עולה חלונית זו 

 

  -וסמנו רק את העמודות בהם יש כפילויות בטל בחירת הכללחצו על  .3

 סמנו את שם העמודה –בכפילות בעמודה אחת בלבד 

  -, ואז עולה עוד חלונית אישורלחצו על 

  

 .אישורלחצו על 

 הפקודה הסירה את שורות הנתונים בהם היה ערך כפול.

 עמודות  2-לבדיקת כפילויות ב- 

 העמודות 2ולסמן רק את  בחירת הכל בטלבחלונית של הסרת כפילויות יש ללחוץ על 

 העמודות שנבחרו.  2-כך האקסל מסיר רק את השורות שהכפילות קיימת בהם ב

 תרגיל 

 פתחו את הקובץ סימון והסרת כפילויות .1

 הגדירו עיצוב ערכים כפולים לעמודה של הנייד .2

  -רכזו את כל הערכים הכפולים שהתקבלו לתחילת הטבלה  .3

 כך תוכלו לבדוק אותם לפני שתחליטו אם להסיר או לא.
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 נייד + יישוב –עמודות  2-הסירו את הנתונים הכפולים הקיימים ב .4

 ערכים כפולים.  2הוסרו  –בקרה 

  –כעת, יצרו רשימה נפתחת לעמודה של היישוב  .5

  נתוניםבחרו את העמודה, העתיקו את ה 

 פתחו גיליון חדש והדביקו את הנתונים 

  כך שתישאר רשימה יחידנית של היישובים –הסירו כפילויות 

 הגדירו אותה טבלה דינמית והגדירו לה שם 

  עברו לטבלת הנתונים, סמנו את העמודה והגדירו בה רשימה נפתחת של

 הערים

 פונקציות טקסט 

 פיצול טקסט

 עמודות. 2-קיים להטריק הבא מאפשר לפצל טקסט 

 
 כתוב שם פרטי ומשפחה Aבעמודה 

הקלידו את הראשון > הקלידו את השם השני וכעת תראו את הרשימה  – Bבעמודה 

 לחצו אנטר להשלמת הרשימה. –מתמלאת 

 בצעו תהליך זה גם בשם משפחה

 

 טקסט לעמודות

עובד במצבים  כלי זה מיועד לפיצול טקסט ומאפשר פיצולים גמישים יותר, כי הטריק לא

 שונים.

 הוסיפו עמודה אחת משמאל העמודה שאותה תפצלו .1

 סמנו את העמודה בה הנתונים שאתם רוצים לפצל .2

 טקסט לעמודותולחצו על הכפתור  נתוניםעברו לכרטסת  .3

 שלבים 3-עולה חלונית המציגה את אשף המרת טקסט לעמודות ב .4

 הבאלחצו על  – 1החלונית שעלתה מציגה את שלב 
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  –בו הגדירו את סוג המפריד  – 2שלב  .5

 הבאולחצו על  רווחטאב וסמנו את  -בטלו את הסימון מה

 לחצו על סיום –מציג תצוגה מקדימה של תוצאות  – 3שלב  .6

 עמודות. 2-הנתונים פוצלו והם מוצגים ב .7

 

 Concatenateחיבור טקסט עם פונקציית 

 ערכים לתא אחד. 2-יודעת לאחד טקסט מ Concatenateהפונקציה 

  -יפתח את החלונית הבאה  FX –לחצו על הפונקציה לחיצה כפולה ו  con=הקלידו 

 

לחצו על שם משפחה  – 3הקלידו רווח, בטקסט  Text2 –לחצו על השם פרטי, ב  – 1בטקסט 

 ואישור

 כערכים ולא כנוסחהכדי שהנתונים יעברו  –כדי להעתיק את הנתונים לטבלה אחרת 

 בחרו את הנתונים, העתק, עברו למקום שם תרצו להדביק,

 הדבק ערכיםלחצו על החץ הקטן ובחרו בפקודה  –בכפתור של הדבק 

 Rightפונקציית 

 הטקסט מימיןהפונקציה יודעת לחלץ תווים 

 -וחלצו את השנה עם פונקציה זו  Rightעברו לגיליון 
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Text – בחרו את התא לחילוץ 

Num_chart – הקלידו את מספר התוים שהאקסל ייקח מהצד הימני 

 

 Leftפונקציית 

 הטקסט משמאלהפונקציה יודעת לחלץ תווים 

 מוצגת הטבלה הבאה המציגה קוד ספק וקוד מערכת leftעברו לגיליון 

 -קוד מערכת צריך להיות רק האותיות בלי המספר בסוף 

 

 אז כדי לשלוף רק את האותיות הגדירו את הפונקציה 

 תווים מהצד השמאלי של הטקסט 3שתיקח 

  -כך מבנה הפונקציה 
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 Midפונקציית 

 הטקסט מאמצעהפונקציה יודעת לחלץ תווים 

 וחלצו מהתאריך הלא תקין את היום, חודש ושנה  MIDעברו לגיליון 

 -במטרה לחבר אותם לתאריך הכתוב במבנה תקין

 

  -לחילוץ יום הגדירו כך את הפונקציה 

 

text – התא ממנו האקסל יחלץ את הנתונים 

Start_Num – ,קודם כל, תתמקד בתא במיקום המתאים 

 מהמיקום הראשון 1 –א יתחיל אז כאן הגדירו לו באיזה מיקום הו

Num_charts –  2 –כמה תווים תחלץ מהמקום בו נמצאים  

 תוים 2כלומר, מהמקום הראשון הגדירו לו לקחת 

 השנה את החודש + Midחלצו בעזרת פונקציית 

 שיודעת לחבר יום+חודש+שנה Dateהגדירו פונקציה  –לאחר החילוץ 

  -נראית כך  Dateפונקציה 
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 תאריכים  פונקציות

Ctrl + ;  הזנת התאריך הנוכחי 

Ctrl + Shift + ; הזנת השעה הנוכחית 

Today מחזיר את התאריך היום 

Now מחזיר את תאריך היום והזמן הנוכחי 

Day  מחזיר את יום התאריך במספר 

Month מחזיר את חודש התאריך במספר 

Year  מחזיר את שנת התאריך במספר 

Date  יום, חודש, שנה –מספרים  3-תאריך ממחזיר 

Eomonth 

 60, שוטף+30לחישוב תשלום שוטף, שוטף+

הפונקציה מחזירה את התאריך של היום האחרון של החודש 

 הנוכחי, 

 או של החודש הבא

DateDif חישוב הפרש בין תאריכים 

 

  Eomonthפונקציית 

יודעת לחשב תאריך סוף חודש לועזי במטרה להציג את מועד  Eomonthפונקציה 

 התשלום עפ"י תנאי התשלום שהוגדר.
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 intl.Networkdaysפונקצית 

 תאריכים  2פונקציה זו יודעת לחשב את ימי העבודה של עובד בין 

הפונקציה בודקת את ההפרש עם הגדרת ימי החופש בשבוע של העובד + הגדרת ימי חופשה 

 נוספים 

 

 פתחו את הקובץ תאריכים, עברו לגיליון חישוב ימי עבודה .1

 הקלידו את הפונקציה בצורה ידנית כמו המתואר כאן בצילום מסך .2

Start_date – תאריך התחלה 

end_date – תאריך סיום 

[weekend] –  עולה חלונית זו המציגה ימי חופש בשבוע- 

 

 יש לבחור את המצב המתאים לעובד

[holidays] – סמנו את לוח החופשות המרוכז שקיים בצד 

  התוצאה של הפונקציה תציג לכם את מספר ימי העובד בין התאריכים המצויינים. .3
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  VLOOKUP הפונקציה  -פונקציות לאיתור נתונים

 היא פונקציה להפניה ובירור מידע,  VLOOKUPפונקציית 

 טבלאות.המסייעת לאיתור נתונים ולהצלבת מידע בין 

 טבלאות:  2-לחישוב זה יש צורך ב

 טבלת נתונים של הטבלה + טבלת מידע ממנה מושכים נתונים לטבלה

 ,  =VLלהפעלת הפונקציה יש לעמוד בתא בה רוצים לקבל את התוצאה להקליד 

  -יפתח את החלונית הבאה  FX -לחיצה כפולה על שם הפונקציה ו

 

1.  value_Lookup–  

 ?דרך מי מחפשיםאו  מחפשים?מה להגדיר 

 יש לסמן את הערך הרצוי בטבלת הנתונים 

2. array_Table –  היכן מחפשים?הגדרה 

 -יש לסמן לתוכנה את האיזור שבה הוא יחפש את הערך שמחפשים

 העמודה בה למצואת התשובה שרוצים. +כך שבאזור הבחור יהיה את מה שמחפשים 

 של מסד הנתונים. נה בעמודה הראשושערך החיפוש יהיה  * חשוב

 מכיוון שאקסל מחפשת את נתון החיפוש בעמודה הראשונה בטווח המסומן.   

  F4צריך לקבע את האזור עם  –שאם בוחרים תאים ולא עמודות  –לשים לב  * חשוב

 גם להחליט בשלב זה מהו המספר שנכתוב בארגומנט הבא. * חשוב

3. num_Index_Col - ? מאיזה מספר עמודה תביא את התוצאה - 

 ציון מספר העמודה שממנה אקסל ישלוף את הנתון הרצוי

 ספירת העמודות מתבצעת רק בטווח שסומן בנתון השני
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4. lookup_Range –  לחיפוש משוער   – 1לחיפוש מדויק | להקליד  0להקליד 
 

 תרגילים  -  VLOOKUP פונקציה 

 1תרגיל 

 1עברו לגיליון שלב  Vlookupפתחו את הקובץ  .1

 מצאו לכל קבלן את האחוזים שהוא מעניק ללקוחות שלו .2

 לפי דרך העבודה vlookupכתבו 

 * הקפידו ששם הקבלן יהיה בעמודה הראשונה

 * הקפידו לסמן את העמודות ולא את התאים

  -הפונקציה צריכה להראות כך בשורת הנוסחאות  .3

 

 קבלןהתוצאה מייצגת את האחוזים של כל  .4

 לנו חשוב לדעת, כמה כסף הנחה הוא נותן

 לכן עמדו בשורת הנוסחאות אחרי הפונקציה 

 הוסיפו לתוצאה שהתקבלה בפונקציה * סך הקניה

 חשבו את המחיר לאחר ההנחה .5

 

 2תרגיל 

 2עברו לגיליון שלב  Vlookupפתחו את הקובץ  .1

 בקובץ זה מעניקים הנחות ללקוחות לפי סך הקניה .2

 ההנחה מצוינים בטבלת המידע בצד שמאלאחוזי 

 לפי דרך העבודה vlookupכתבו  .3

  0במקום  1נקליד  –בארגומנט הרביעי 

 מספרים 2מסמל לאקסל שיש לו לחפש את הנתון בטווח בין  1

  -הפונקציה צריכה להראות כך בשורת הנוסחאות  .4

 

 התוצאה מייצגת את האחוזים לפי סך הקניה של הלקוח. .5

 לדעת, כמה כסף הנחה הוא נותןלנו חשוב 
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 לכן עמדו בשורת הנוסחאות אחרי הפונקציה 

 הוסיפו לתוצאה שהתקבלה בפונקציה * סך הקניה

 חשבו את המחיר לאחר ההנחה .6

 טבלאות 2איתור נתונים בין  – 3תרגיל 

 עברו לגיליון איתור נתונים Vlookupפתחו את הקובץ  .1

 בה בגיליון נתוניםבגיליון זה יש למצוא נתון ולמצוא לו תשו .2

  -כדי להזיז את הנייד לעמודה הראשונה  .3

 הוסיפו עמודה, העבירו אליה את הנתונים, מחקו את העמודה המיותרת 

 מצאו את שם המבוטח לפי מספר נייד .4

 מצאו את סכום הביטוח השנתי לפי שם המבוטח .5

* יש לשים לב ולהקפיד שמה שמחפשים חייב להיות בעמודה הראשונה של האיזור 

 שמסמנים

  –לאחר הגדרת הפונקציות טבלת הנתונים צריכה להראות כך  – בקרה .1

 

 

 קבצים  2איתור נתונים בין  – 4תרגיל 

 נתונים  – 3שלב עברו לגיליון  .1

  -העבירו את גיליון הנתונים לקובץ חדש 

  העברה או העתקהם הגיליון > לחצן ימני על ש

  -עולה חלונית זו 
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 חוברת חדשהבתפריט בחרו 

 את הגיליון לקובץ חדש תעביר –לחיצה על אישור 

 את הגיליון לקובץ חדש תעתיק –ולחיצה על אישור צור עותק סימון הפקודה 

 יש לשמור את הקובץ החדש בשם  .2

  -איפה תחפש?  –ובמרכיב השני של  Vlookupכתבו פונקציית  .3

  –עברו לסמל של אקסל למטה 

 ולסמן את הטווח המתאים –לעבור לגיליון הרצוי  –שם לעבור לקובץ הרצוי 

 

 Hlookup – 5תרגיל 

  Vlookupהפונקציה פועלת בדיוק כמו 

 -ההבדל הוא 

  Vlookup  =Vertical=   תביא את התוצאה? עמודהמאיזה 

  Hlookup  =Horizontal  תביא את התוצאה? שורה= מאיזה 

 Hlookup לגיליון לעבור Vlookup הקובץ את פתחו .1

  –העמודה של אחוזים בהתאמה מדויקת  .2

 מעניקה אחוזים ללקוח לפי הקבלן איתו עבד

 יש למצוא את ההנחה שהלקוח מקבל בש"ח ולא באחוזים.

 ולזכור לקבע את התאים. Hlookupלהשתמש עם פונקציית 

  –העמודה של אחוזים בהתאמה משוערת  .3

 מעניקה אחוזים ללקוח לפי סך הרכישה שלו

 יש למצוא את ההנחה שהלקוח מקבל בש"ח ולא באחוזים.

 ולזכור לקבע את התאים. Hlookupלהשתמש עם פונקציית 
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  –לאחר הגדרת הפונקציות טבלת הנתונים צריכה להראות כך  – בקרה .4

 

 נתונים הצלבת  – 6תרגיל 

 הצלבת נתונים 5שלב  לגיליון לעבור Vlookup הקובץ את פתחו .1

  -עמודות עם מספרים ניידים  2בטבלה  .2

 בדקו איזה טבלה גדולה יותר 

  בטבלה הגדולה  Vlookupכתבו פונקציית  .3

 בטבלה הגדולה –את המספר טלפון  מה תחפש?

 לסמן רק את העמודה של הנייד –איפה תחפש? בטבלה הקטנה 

 1 –מאיזה מספר עמודה תביא את התוצאה? 

 0 –והתאמה מדויקת? 

  -התוצאה שהאקסל נותן  .4

 הוא מחזיר את המספר,  –מספרים קיימים 

 #N/Aמספרים לא קיימים הוא כותב הודעת שגיאה 

סינון הנתונים שמצוין בהם שגיאות יציג בצורה מרוכזת את המספרים החסרים בטבלה  .5

 השניה.

 

 

Vlookup  בשילובMatch   

 יש מוגבלות בארגומנט השלישי   Vlookup לפונקציה 

 שבה יש לתת את מס העמודה בה נמצאת התשובה, 

 נותנת גמישות רבה יותר בחיפוש בה ניתן לתת הוראה לתוכנה   Matchשילוב פונקצית 

 שהוא ימצא את מס העמודה בה מחפשים את הנתון ויאפשר שליפת נתון דינמית.
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 Matchהכרת פונקצית 

 לפי הערך אותו מחפשים. מספר השורה ואת  מספר העמודהפונקציה זו מחזירה את 

 מבנה הפונקציה:

 

lookup_value – ? בחירת הנתון שאותו מחפשים מה מחפשים 

lookup_ array – ? בחירת האיזור בו התוכנה תחפש את הנתון  איפה מחפשים–  

 ולא שורה / עמודה שלמה חשוב לבחור תאים מסוימים                       

match_Type –  להתאמה מדויקת 0יש לסמן 

 תרגיל 

  Vlookup + Matchפתחו את הקובץ פונקציית  .1

 טבלה לשליפת נתונים  –בה יש טבלת נתונים ובצד שמאל 

 ומצאו באיזה עמודה נמצא שם המבוטח Matchכעת, כתבו רק את פונקציית  .2

=match( lookup_value, lookup_ array , match_Type) 

 חשוב להקליד פסיק בין ארגומנט לארגומנט

  Vlookupמבנה פונקציית  .3

 את המספר טלפון מה תחפש?

 בכל הטבלה  –בנתונים  איפה תחפש?

  – מאיזה מספר עמודה תביא את התוצאה?

  Matchנכניס פונקציית  –ני במקום לכתוב מספר יד

 Matchמבנה פונקציית 

 את הכותרת שקיימת בטבלה שבצד שמאל – מה תחפש?

 לסמן את הכותרת של טבלת הנתונים – איפה תחפש?

 להתאמה מדויקת.  0-ו

 Vlookupלהתאמה מדויקת של פונקציית  – 0ובסוף 

 מה בהתאם.כעת, כתבו כותרת שונה ליד הנייד והוא ישלוף את התשובה המתאי .4
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 Index + Matchשילוב פונקציות 

תאים  2מאפשרות לשלוף נתון מהטבלה מהצטלבות של  Index + Matchשילוב פונקציות 

 בכותרות 

ישלפו את  Index + Matchהפונקציות  15/1/15לדוג לקבלת המחיר של סיגל בתאריך 

  1600התוצאה 

 

 דרך עבודה: 

 תרגיל Index + Matchפתחו את הטבלה  .1

 שם העובד K7לכתוב תאריך  +בתא   J7כתבו בתאים בצד בתא  .2

 FXולחיצה על  Indexלחצו לחיצה כפולה על  in= -כתבו את הנוסחה  L4בתא  .3

 עולה חלונית קטנה, לחצו על אישור .4

5.  

 

  Indexמרכיבי פונקציית 

Array - סימון העמודות של הטבלה 

Row_Num –  מספר שורה–  

 תשלוף את מספר השורה  Matchפונקציית 

 מה תחפש? את התאריך
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 0 –לסמן את העמודה של התאריכים והתאמה מדויקת  –איפה תחפש ? בטבלה 

Column_Num –  מספר עמודה–  

 תשלוף את מספר העמודה Matchפונקציית 

 מה תחפש? את העובד

,  והתאמה F4לסמן את התאים של שימת העובדים ולקבע עם  –איפה תחפש ? בטבלה בכותרת 

 0 –מדויקת 

 Vlookupפתרון לבעיה הקיימת בפונקציית 
 

 שילוב הפונקציות לשליפת נתון גם אם הערך לא נמצא בעמודה הראשונה של הטווח.

 ערך החיפוש חייב להיות בעמודה הראשונה. Vlookupבפונקציית 

 תרגיל Index + Matchפתחו את הקובץ  .1

 עברו לגיליון מציאת נתון מהעמודה הימנית

 מצאו את שם המבוטח לפי המספר נייד .2

 בדקו באיזה שורה נמצא הנייד –במספר שורה 

 בדקו באיזו עמודה נמצא הכותרת שם המבוטח –במספר עמודה 
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 Offsetפונקציית 

ר מוגדר של שורות ועמודות מתא או טווח תאים הפונקציה מחזירה הפניה לטווח המוסט מספ

 מסוים. ההפניה המוחזרת יכולה להיות תא יחיד או טווח תאים. 

 .באפשרותך לציין את מספר השורות והעמודות שיוחזרו

 במשך חצי שנה  K022בטבלה כאן נרצה לסכם את דגם 

 

 בטבלה שורות הנתונים משנים את מקומם בהתאם לצורך.

  –בשורת הנוסחאות הקלידו כך 

=SUM(OFSSET) 

  -תיפתח חלונית הארגומנטים של הפונקציה  FXלחצו על 

 

Reference
s -  יש לקבע את התא –מאיזה תא להתחיל? מהתא הקצה של הטבלה 
Rows -  ?1 –כמה שורות לרדת למטה  
Cols -  ?2 -כמה עמודות ללכת שמאלה 

 -כשהגיע למקום החדש     
Height -  ?1 -כמה שורות לסמן מהמקום שעומדים בו כלפי מטה 
Weight -  ?6 -כמה תאים לסמן מהמקום שעומדים בו שמאלה 
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 תרגיל 

  -נתונה הטבלה הבאה 

 בטבלה שורות הנתונים משנים את מקומם בהתאם לצורך.

 

  - 1ברבעון  1בצעו חישוב לסיכום של נתון  D7בתא 

 -שיודעת להתחשב בשינויים  Offsetמשתנה, לכן יש צורך בפונקציית  1המיקום של שורה 

 ולקבע את התא A1 –מאיזה תא תתחיל 

  -ברשימה  1כאן יש לבדוק את מיקומו של המספר  – כמה שורות לרדת למטה ?

  -ת מיקומו כדי למצוא א Matchהשתמשו עם פונקציית 

 0 -ברשימת הקודים ולקבע, והתאמה מדויקת  –מה תחפש ? את מספר הקוד, איפה תחפש? 

עמודות כי הוא צריך להתחיל לחשב מעמודה השנייה מהמיקום  2 – כמה עמודות ללכת שמאלה?

 שלו

  1שורה  – כמה שורות לסמן מהמקום שהגעת אליו?

 תאים 3 – כמה תאים לקחת שמאלה ?

 9800הוא  –ברבעון ראשון  1יכום של מוצר הס –בקרה 

  –ניתן לבדוק זאת ע"י סימון התאים המתאימים בטבלה 

 ובצד שמאל למטה רואים את הסיכום של התאים הנבחרים.

 5900 – בקרה  –ברבעון השני ?  2חשבו כמה כסף נכנס מקוד  .1

 8100 – בקרה  –ברבעון הראשון ?  4חשבו כמה כסף נכנס מקוד  .2

 4900 – בקרה  –ברבעון השני ?  3ף נכנס מקוד חשבו כמה כס .3
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 נוסחת מערך באקסל 

 נוסחת מערך זאת נוסחה אחת שמכילה בתוכה מגוון גדול של נוסחאות.

 

 בטבלה כאן מפורטים מחירים וכמויות לכל סניף.  

  - Eכדי לחשב את הסיכום הכללי אפשר לבצע כמו המוצג בעמודה 

 לחשב כל שורה בנפרד ובסוף לתת סיכום סופי. 

  –כדי לחשב קצר ומהר יותר עם נוסחת מערך 

  SUMכתבו את הנוסחה  .1

 כל התאים של המחיר ליחידה  *בחרו את כל התאים של הכמויות  .2

  -יש להפעיל נוסחת מערך לכן  0מחשבת  Enterלחיצה על  –סגרו סוגריים  .3

 Ctrl + Shift + Enter –לסיום .4

בנוסחה מתקבל סוגריים  –קיצורי מקשים אלו הפכו את זה לנוסחת מערך 

  –מסולסלות 

 

  –במקום לכתוב נוסחה לכל שורה בנפרד 

נוסחת מערך בודקת את הנתונים אחד אחד ורצה על כל השורות וישר שולפת את התשובה 

 המתאימה.
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  תרגיל

  -בטבלה כאן 

 בצד ימין יש את פירוט המכירות של אנשי המכירות, בצד שמאל קבוצות של אנשי מכירות

 

 

 

 

 

 Sumifבצילום מסך כאן נכתבה פונקציית  1לצורך קבלת חישוב סופי של קבוצת מכירות 

 איפה תחפש, מה תחפש, מאיזה עמודה תסכם את הנתונים. – Sumifהמרכיבים של פונקציית 

 בוצעה על כל איש מכירות בנפרד. Sumifפונקציית 

  -כדי לקבל את התשובה בצורה מהירה יותר עם נוסחת מערך 

  -החישוב הבא  F9בוצע בתא 

   

 

 

 

 פונקציית סיכום ראשית

 על כל הנתונים יחד Sumifובתוכה פונקציית 

 בנפרד לכל איש מכירות  Sumifערך גורמת לאקסל לחשב את פונקציית הפעלת נוסחת מ

 ולהציג את הסיכום הסופי של כולם יחד.

 פתחו את הקובץ נוסחאות מערך .1

 במהירות עם נוסחת מערך 1חשבו את קבוצת מכירות  .2

 A, Bשימו לב, לקבע את העמודות 

 2,3,4העתיקו את הנוסחה לקבוצת אנשי מכירות  .3

 ידית האחיזה שמאלה בלי צורך לחשב לכל קבוצה בנפרד.ע"י גרירת 
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 תרחישים

 -מנהל התרחישים מיועד למצבים בהם קיימת סיטואציה המושפעת ממספר גורמים 

 כלומר למעשה קיימים כמה תרחישים (אפשרויות) רבות לתוצאה הסופית. 

 .אנו מעוניינים לבדוק מה קורה בתרחישים ספציפיים

 י רלוונטי ויעיל עבור כל משתמש אקסל, מנהל התרחישים הוא כל

 מנהל יצור יכול להשתמש בו כדי לחזות יצור לפי פרמטרים שונים, 

 מנהל מכירות יכול לחזות מכירות במצבים שונים, 

בעל עסק יכול לנסות להעריך כיצד ישפיעו משתנים שונים על הצלחתו של פרויקט וכן 

 .הלאה

 ג תרחישים שונים למודל כלכלי אחד השימוש בתרחישים מאפשר לשמור ולהצי

תרחישים מייצרים דוחות השוואתיים ודוחות טבלאות ציר לסקירה והשוואה בין התרחישים 

 השונים.

 דוגמה המתארת את תהליך יצירת התרחיש :

בתהליך הכנת תוכנית עסקית, הנחת שתמכור כמות מסוימת מהמוצרים אותם החברה 

 העסקיות של החברה נגזרות מתוך הנחות אלו.מייצרת ומשווקת, התוצאות 

תחזיות ולבדוק את השפעת כל אחת מהן  3זהירות כלכלית מחייבת אותך להציג לפחות 

 על התוצאות העסקיות של החברה. תחזית גרועה, תחזית טובה ותחזית מצוינת. 

 תחזיות אלו הם תרחישים.

 בקובץ לפנינו, לחברה יש מוצר אחד בלבד למכירה, 

 ה נתונים הוצאות והכנסות, הנתונים שהוזנו מבוססים על ניסיון העבר, בטבל
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 מנהל התרחישים –ניתוח מה אם  –נתונים עברו כרטסת  .1

 -עולה חלונית זו 

 

 -, עולה חלונית זוהוספהלחצו על 

 

 תחזית טובה –תנו שם 

 אישורסמנו את כל התאים האפורים בהם יש ערכים שישתנו ו –בתאים משתנים 

 -לה חלונית של ערכי תרחיש עו .2

 

 החלונית מציגה את הערכים הקיימים בטבלה
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 ניתן להזין ערכים ע"י נוסחה זמנית 

 25%לדוג יש לעמוד בתא הראשון של פדיון ולהקליד נוסחה שתציג גידול של 

 הקלידו את האות והמספר, אי אפשר ללחוץ על התא

=B2*1.25 

 ישתנה לתוצאה של הנוסחה –הפדיון כשלוחצים על אישור הערך בתא של 

 שמות ותוצאות של נוסחאות יומרו לערכים –כשלוחצים על אישור עולה הודעה 

 לחצו על אישור

  –להוספת תחזית גרועה  .3

 הוספהבחלון התרחישים ללחוץ על 

  -עולה חלונית של ערכי תרחיש 

 ניתן להזין ערכים ע"י נוסחה זמנית 

 25%יון והקלידו נוסחה שתציג פיחות של לדוג עמדו בתא הראשון של פד

=B2*0.85 

 לחצו על אישור

 כעת, כניסה לחלונית התרחישים תציג את התרחישים שנוצרו, .4

משנה את הערכים בטבלת האקסל ובהתאם את התוצאה  –לחיצה כפולה על התרחיש 

 הסופית.

  -סיכום תרחישים  .5

 סיכוםבחלונית מנהל התרחישים, לחצו על הכפתור 

  -עולה חלונית זו 

 

 ואישורבתאי התוצאות סמנו את התא של הרווח הנקי הסופי 

 -נוסף גיליון חדש והסיכום נראה כך 
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  -מאפשרת לשלב תרחישים מקבצי אקסל שונים  מיזוג* לחיצה על הכפתור 

 ן לבחור את התרחיש הרצוי, לסיום אישורהוא מציג את קבצי אקסל הפתוחים, מתוכם נית

התרחישים מהקבצים האחרים הצטרפו לרשימת התרחישים ואפשר לשלב אותם בסיכום 

 הסופי.
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 משתנה אחד –טבלאות נתונים 

 נקודת האיזון במודל היא תוצאה שמחשבת את כמות המכירות הנדרשת 

 לכיסוי ההוצאות המשתנות והקבועות

 מכירת כמות גדולה יותר מהכמות המחושבת תשאיר יתרת רווח

 מכירת כמות פחותה מהכמות שחושבה תגרום להפסד

 3000בטבלה הוזנו נתוני הכנסות והוצאות, תוצאת החישוב הסופית מושפעת ממכירת 

 ברצונך לגלות מה יהיה הרווח / ההפסד שלך ממכירת כמויות משתנות יחידות

בטבלת הנתונים הגדרנו כמויות משתנות ובכותרת הצהובה קישרנו את התאים לנתונים בטבלה 

 הימנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  -כאן טבלת הנתונים המשתנים

 

 B6 –בתא של מכירות יש לקשר לתא המכירות בטבלה 

 C13 –בתא של הוצאות יש לקשר לתא ההוצאות בטבלה 

 הוצאות –בתא של רווח (הפסד) יש לחשב מכירות 
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 יש ליצור טבלת נתונים בה המשתנה הוא כמות המכירות 

 סמנו את כל טבלת הנתונים (כולל התאים הצהובים) .1

  טבלת נתונים –ניתוח מה אם  –נתונים כרטסת  .2

  -עולה חלונית זו  .3

 

 

 3000כמות מכירות  –בדוגמה כאן יש נתון אחד משתנה 

  זה הסכומים - העמודותכותרת הציר של 

  –והנתונים המשתנים של כמויות המכירות צריכים להיות מחושבים בעמודות 

 בטבלה B4יש לסמן את התא  –לכן בתא קלט לעמודה 

  –התוצאה צריכה להתקבל כך  .4
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 משתנים  2 –טבלת נתונים 

 ההחלטה לגבי סכום ההלוואה מותנית ביכולת ההחזר החודשית שלך

 סכום ההחזר החודשי שלך מושפע מסכום ההלוואה, תקופת ההלוואה וסכום הריבית.

 

 מספר התשלומים הוא קבוע וסכום ההלוואה והריבית משתנים,בטבלה שלפנינו, 

פקודה זו תאפשר לך ליצור טבלת נתונים בה תוכל להחליט את סכום ההלוואה שתוכל 

 לקחת על בסיס ההחזר החודשי שלך

המחזירה את סכום ההחזר החודשי  PMTקיימת נוסחת  -העליון ימני  - A6בטבלה בתא 

 משתניםי ההלוואות + אחוזי הריביות להלוואה (קרן + ריבית) סכומ

 

 סמנו את כל טבלת הנתונים (כולל הנוסחה הנמצאת בתא הימני עליון) .1

  טבלת נתונים –ניתוח מה אם  –נתונים כרטסת  .2

  -עולה חלונית זו  .3

 

 

 זה הסכומים - השורות: כותרת הציר של  תא קלט לשורה
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 ההלוואה המשתנהלכן צריך להכניס בתא קלט לשורה את סכום 

 זה האחוזים - העמודות: כותרת הציר של  תא קלט לעמודה

 לכן צריך להכניס בתא קלט לשורה את האחוזים המשתנים

 

  -הנתונים הסופיים צריכים להתקבל כך 

כעת אפשר להחליט מהו סכום ההלוואה אותו ניתן לקחת בהתאם ליכולת ההחזר 

החודשית. 
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 תרגיל  –טבלת נתונים 

 בטבלה כאן פירוט הכנסות והוצאות של החברה 

 חישוב ההכנסות מחושב כך: 

 כמות לקוחות כפול עלות בדיקה, בניכוי ההנחה על הבדיקה.

 

 בקובץ האקסל יש את החישובים הנדרשים.

הנהלת החברה רוצה לבדוק את הרווח הנקי שלה אם היא תעשה חודש של הנחות ללקוחותיה. 

, בקפיצות של 4000עד  3000. כמות הלקוחות: 5%בקפיצה של  40%ד ו ע 10%אחוזי ההנחה: מ

200 . 

 

 יש לבנות טבלת רגישות שעונה על הדרישות המפורטות 

 לתא של הרווח הנקי - 24,648יש לקשר את התא התכלת של הערך 

  –זאת התוצאה שצריכה להתקבל 
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 עיצוב מותנה מתקדם 

 נוסחאות וכללים לעיצוב שורה שלמה .עיצוב מותנה מתקדם מאפשר הגדרת 

 את התנאי מגדירים לאקסל ע"י נוסחה 

 היא מקבלת את העיצוב. –אם השורה עונה חיובי על התנאי 

 

  -דרך העבודה 

 בחרו את כל התאים בטבלה בלי שורת כותרת .1

  –כלל חדש  –כללים  –עיצוב מותנה  -הכנסו ל .2

 לעצבהשתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים 

 -לחצו על הסרגל כאן 

 

 הקלידו = ולחצו על התא הראשון ברשימה

 F4קבעו את העמודה בלבד ע"י מספר לחיצות על מקש 

 שסימן הדולר יהיה לפני האות.

 ואישורנפתחת חלונית בה ניתן לעצב את הטקסט או את המילוי  עיצובלחצו על  .3

  -בחלון של העיצוב מותנה  אישור –ושוב 

 כך הנוסחה רצה על כל השורות ומעצבת את השורות העונות על התנאי.
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 עיצוב מותנה מתקדם  –תרגיל

 

 

 פתחו את הקובץ עיצוב מותנה מתקדם .1

 ציינו את שם העובד בתא החיפוש .2

 בלי הכותרתסמנו את הנתונים של הטבלה בלבד  .3

 היכנסו לחלון עיצוב מותנה  .4

 השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב –כלל חדש  –כללים  –נה עיצוב מות

 -קבעו את הכלל הבא .5

  

 הבודק האם שם העובד = שם העובד בתא החיפוש

 קבעו עיצוב ואישור .6
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  חיפוש לקוח לפי מספר –תרגיל

 פתחו את הקובץ רשימת נתונים גדולה .1

 לקוחהוסיפו תא חיפוש שבו יש לציין מספר נייד של  .2

 בחרו את נתוני הטבלה בלי הכותרת  .3

 היכנסו לחלונית עיצוב מותנה .4

 קבעו כלל שמעצב את השורה של הלקוח שמספר הנייד שלו הוזן בתא החיפוש .5

  בהצלחה! .6
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 שילוב פקדי טופס 

 - הוספת כרטסת מפתחים 

בצד שמאל של החלון לסמן וי  – התאמה אישית של רצועת הכלים –אפשרויות  –קובץ 

 במפתחים ואישור

  -נוספה כרטסת זו לאקסל 

 

 ובחרו בפקד הרצוי הוסףלהוספת פקדי טופס לחצו על הכפתור 

 

 הוספת פקדים  
 פקדי טופסובחרו את  הפקד הרצוי מקבוצת  הוסףלחצו על  .1

 עולה + קטן שרטטו את הגודל הרצוי של הפקד. .2

 מציגה סימן ידלחיצה שמאלית עליו  .3

  -לחיצה ימנית עליו מציגה את התפריט הבא 

 

  -להזזת הפקד  .4

  -ואז עולה חלונית זו  –ללחוץ לחיצה ימנית ולגרור, כשמגיעים למיקום הרצוי לשחרר 
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 ביטולאו  העתק לכאןאו  לכאן העבריש לסמן את 

 עולה חלונית האפשרויות של הפקד  עיצוב פקדללחוץ על  .5

 הגדרות שונות המפורטות כאן בהמשך עם כל פקד, יש לפעול לפי ההוראות.לכל פקד  .6

 

 –הוספת תיבה משולבת 

 

 פתחו את הקובץ פקדי טופס, עברו לגיליון תיבת רשימה .1

 תיבה משולבתובחרו את הפקודה  הוסףלחצו על  .2

 שרטטו אותה על הגיליון .3

 עיצוב פקדלחצו עליה לחצן  ימני ובחרו בפקודה  .4

  -תפתח חלונית זו 

 

 סמנו בגיליון את הנתונים שיוכנסו לתיבת הרשימה הנפתחת טווח קלט :
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 לחצו על תא רצוי בגיליון ותיבת הרשימה תהיה מקושרת אליו קישור לתא :

 בחרו את מספר השורות ברשימה הנפתחת

 ן הראשון בתיבה רשימה הרעיון כאן הוא כך, בחירת הנתו .5

 בתא המקושר אליו. וכך הלאה 1יכתוב את המספר  –

 בשילוב תיבות רשימה Matchשימוש בפונקציית  -תרגיל 

  -יצרו רשימה נפתחת לתאריכים  .2

 בחרו את התאריכים בטבלת הנתונים בטווח קלט :

 K2קישור לתא : בחרו את התא 

 

 מספרו בתא המקושריציג את  –כעת, בחירת תאריך מהרשימה 

 -יצרו רשימה נפתחת לעובדים  .3

 כתבו את רשימת העובדים בצד 

 בחרו את העובדים מהרשימה בצד בטווח קלט :

 3Kקישור לתא : בחרו את התא 

  - 4ועמודה  11שהמטרה שלה לשלוף את הנתון משורה  Indexכתבו פונקציית  .4

 המספרים משתנים לפי הנתונים הנבחרים בתיבות רשימה

 

  – K3 K2סתירו את התאים ה  .5

 העבירו את הרשימה הנפתחת מעל המספר  

 ישנה את התוצאה הסופית בהתאמה. –כעת, כל שינוי בתיבת הרשימה  .6
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 הוספת לחצן האפשרויות 

 

 לחצן אפשרויותבחרו בכלי  הוסףלחצו על  .1

  -שרטטו אותו על הגיליון והוא נראה כך  .2

 

  - 1לכתיבת טקסט אחר במקום המילים לחצן אפשרויות  .3

 כך תוכלו לסמן את הטקסט –הרחיבו את המסגרת 

 עיצוב פקד –לחצו לחצן ימני  .4

 קישור לתא : קשרו לתא הרצוי

שכפלו את לחצן האפשרויות ע"י העתק הדבק ומקמו אותו תחת לחצן האפשרויות  .5

 הקודם

הדבק ומקמו אותו תחת לחצן האפשרויות שכפלו שוב את לחצן האפשרויות ע"י העתק  .6

 הקודם

  -לחצני סימון המקושרים לתא אחד 3כעת יש  .7

 1סימון הלחצן הראשון יציג בתא המקושר את המספר 

 2סימון הלחצן השני יציג בתא המקושר את המספר 

 3סימון הלחצן השלישי יציג בתא המקושר את המספר 

 -תנו שמות ללחצנים  .8

 טיס אשראיבלחצן הראשון כתבו כר

 בלחצן השני כתבו כרטיס העברה בנקאית
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בלחצן הראשון כתבו תשלום בצק

 

  -כעת עמדו בתא ליד כך תשלם  .9

 שתאתר את אופן ביצוע התשלום לפי הטבלה  Vlookupוהפעילו בתא  זה את פונקציית 

 הנמצאת בצד 

 ום בצק.ומציג את אופן התשל 3כך סימון הלחצן השלישי כותב בתא המקושר את המספר  .10

 הוספת תיבת סימון

 

 תיבת סימוןובחרו בפקד  הוסףלחצו על  .1

 שרטטו אותו על הגיליון  .2

 הרחיבו את המסגרת וכך תהיה גישה לסמן את הטקסט –כדי לשנות את הטקסט 

 וקשרו אותו לתא מסוים עיצוב פקד –לחצו עליו לחצן ימני  .3

 TRUEהפעלת תיבת הסימון תציג בתא המקושר את המילה  .4

 FALSEביטול תיבת הסימון תציג בתא המקושר את המילה 

 0באקסל =  FALSE -ה  | 1באקסל =  TRUE-ה  .5

  בעיצוב מותנה זה משמש למצבים שונים לדוג 
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המשמעות כשהשורה עונה על כל התנאים היא מקבלת את  – Andבעצוב מותנה הוגדר פונקציית  

 העיצוב

 ?TRUEכתוב  –האם בתא שמקושר לתיבת סימון  –אחד מהתנאים זה 

  תרגיל אתגר 

 הפעילו עיצוב מותנה על הנתונים כפי הנלמד בנושא עיצוב מותנה מתקדם

 כפי הצילום מסך כאן. ANDכתבו את הפונקציה 
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Table  -  טבלאות ציר 

 התאמה אישית של טבלת הציר 

  עצב כטבלההגדירו הטבלה לטבלה דינמית בפקודת  •

 לאחר הוספת נתונים נוספים   Pivot-תאפשר לעדכן את דוח ה

 

  table  Pivot–הוספה בכרטסת  -Pivot  -הוסיפו את דוח ה  •

 

 , גיליון חדשבחלונית העולה קבעו 

 פיבוט.-כרטסת האפשרויות עולה רק בעמידה על ה

•  

 שורות, עמודות, ערכים ומסננים –רכיבים  4יש 

 יוצרים את הטבלה הרצויה, לפי המסקנות שרוצים לקבל מהנתונים – בשורות ובעמודות

 נמקם בדר"כ מוצרים, שמות לקוחות, איזורים, וכדו בשורות

 נמקם בדר"כ מגמות, תקופות, זמנים, חודשים, שנים וכדו  בעמודות
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 ביותר. כם הסדר ביניהם לקבלת התצוגה הנוחה ל אפשר להחליף את

ובדוחות מתקדמים נראה שבשורות יש את השדות המרכזיים והעמודות מציגות חישובים 

 שונים ובעזרת כלי פריסה אפשר להתייחס לעוד ערכים בנתונים.

 -ייבצע חישוב  Pivot -יש למקם את השדה שעליו ה  – בערכים

 -למחירים | מקסימום ומינימום  -לכמויות | ממוצע –לסכום מכירות | ספירה  –סיכום 

 לערכים

 איזורים, מגמות, מוצרים, אנשי מכירות וכדו –והמסננים הם לערכים כמו 

 שזה מסנן יותר אינטרקטיבי כלי פריסהוזה לצורך יותר של הדפסה, כי קיים 

 אחד תחת השני –מסננים יחד  2ניתן למקם 

 ח את הפירוט המרכיב אותו בגיליון נפרד לחיצה כפולה על פריט בדוח תפת •

 Delete -ו  Ctrl + Z -ולביטול 

 -לקבלת פירוט פנימי לשדה לדוג איזורים ותחת זה ערים •

 בחלק של שורות תחת השדה איזורים שקיים כבר שם. –גרירת השדה ערים לחלונית השדות 

  דוחות בגיליון אחד  2 •

 :1דרך 

ויש להגדיר את  – בגיליון עבודה קיים בחלונית העולה לבחור  -Pivot  table –הוספה 

 המיקום שלו  ע"י לחיצה בתא הרצוי בגיליון ואישור.

    :2דרך 

 יש לסמן את הדוח, אם יש מסננים חשוב לסמן גם אותם  –העתקת הדוח הקיים 

 העתק והדבק למיקום חדש

 - ריענון נתונים •

 

 עצב כטבלהלה דינמית שהוגדרה בפקודה מבוסס על טב Pivot -ה 

 יעדכן.  רענןלחיצה על כפתור  -ניתוחוכל שינוי בטבלה המקורית, בדוח ב

 בגיליון אחד, כאשר כל דוח מבוסס על נתונים שונים,  Pivotדוחות  2כשיש  -רענן הכל 

 יעדכן בהתאמה. רענן הכל –רענן שינוי בטבלאות המקור ולחיצה על הכפתור 
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•  

 

•  

 סכומי ביניים 

  -לכל חלק בדוח   Pivotעם כפתור זה מציגים את סכום הביניים ב  –בכרטסת עיצוב 

 ניתן להגדיר ללא סכומי ביניים, תצוגת סכום הביניים בראש הקבוצה, או בתחתית הקבוצה.

 - סכומים כוללים •

  /ניתן להגדיר שלא מופעל כלל / מופעל עבור עמודות ושורות 

 מופעל עבור עמודות בלבד / שורות בלבד

 -כפתורי כווץ / הרחב •

 -שיש להם פירוט פנימי  Pivotשדות

 כדי להגדיר פירוט פנימי יש לגרור את השדה הרצוי לחלק של השורות תחת השדה הקיים, 

 וכנ"ל גם בעמודות. 

 בכרטסת ניתוח בחלק של שדה פעיל   –כדי לכווץ ולהרחיב את התצוגה 

 הרחב את כל השדה / כווץ את כל השדה –הרחב / כווץ ימני ובחירת הפקודה  או לחצן

 Slicer –כלי פריסה  
  הוספת כלי פריסה 
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  עיצוב כלי פריסה– Ctrl + A ועיצוב לכולם יחד 

 שימוש בסגנון מותאם אישית של כלי הפריסה בחוברת עבודה אחרת- 

 בחירת כלי הפריסה עם העיצוב הרצוי, העתק, מעבר לחוברת העבודה השניה, הדבק

 פעולה זו מביאה את העיצוב לרשימת הסגנונות, 

 עמידה על כלי הפריסה השני והפעלת העיצוב מהרשימה,

 Deleteלאחר מכן מחיקת כלי הפריסה הראשון עם 

 הגדרות כלי פריסה - 

 

 הגדרות כלי פריסה בכרטסת אפשרויות לחיצה על הכפתור

 ציון שם הכותרת של הכלי פריסה –שם מקור 

 הגדרת שם הכותרת.  –בחלק השני 

 דווח על חיבורים - 

 כשלכל אחד מהם הוגדר כלי פריסה. Pivotדוחות   2בגיליון אחד ממוקמים 

 - דוחות הנמצאים באותו גיליון 2להפעלת כלי פריסה אחד על 

 דווח על חיבוריםפשרויות לבחור בפקודה יש לבחור את כלי הפריסה, בכרטסת א

 הדוחות המצויינים במקום אחד שמסומן. 2ובחלונית העולה לסמן את 

 בחירה מהירה ומרובה של פריטים בכלי הפריסה - 

 או לחיצה וגרירה בוחר במהירות את כולם  Ctrlבחירת הפריטים עם 

 מסירה פריטים מסוימים Ctrlולחיצה על 

  דוחות פיבוט 2-לשימוש בכלי פריסה אחד- 

בגיליון נתון דוח + כלי פריסה מקושר אליו. כשמעתיקים הדוח ומדביקים בתוך אותו 

 גיליון, 

 כלי הפריסה יקושר אוטומטית לשתיהם, ניתן לראות זאת בחלונית דווח על חיבורים.
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 תאריכים 
 קיבוץ תאריכים   •

 גרירת שדה התאריך לשורות הדוח

 חודשים –רבעונים  –לשנים התאריך מגיע מקובץ 

 קבץ –לחצן ימני  –עמדו על התאריכים בדוח  –כדי לשנות את הקיבוץ הרצוי 

 חודשים -שנים  –בחלונית סמנו את הקיבוץ הרצוי  –נפתחת חלונית 

 הגדרת קיבוץ תאריכים במסננים -  

 תציג פירוט של חודשים בלי חלוקה לשנים –גרירת שדה ערכים ישר למסננים 

  -הפעיל סינון תאריכים חכם כדי ל

 . גררו את התאריך לשורות1

 . קבצו את התאריכים לחודשים ושנים2

 לחצו לחיצה כפולה על תאריך הזמנה, –. שנו את השם תאריך הזמנה לחודשים 3

 כתבו בשם חודשים ואישור. – הגדרות שדהנפתחת חלונית     

 . גררו את החודשים והשנים לחלק של מסננים4

 אפשר גם להפעיל כלי פריסה של חודשים ושנים.. 5

 

 נוסחה על הדוח •

 עמדו בתא מחוץ לדוח, הקלידו = לחצו על תא בדוח מפעיל אוטומטית פונקציה זו,

 תפיק מספר זהה בכולם. -גרירת התשובה שהתקבלה לשאר השורות

  -כדי למנוע את המצב הזה

 GetPivotצור רכיב י מהפקודה לבטל את הו – אפשרויותתפריט  – ניתוחעברו לכרטסת 

Data. 

  

  -הוספת שדה מחושב  •

  שדות מחושבים – שדות פריטים וערכות – ניתוחבכרטסת 
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  -נפתח החלון הבא

 

 מע"מ –כתבו את שם השדה הרצוי 

לחצו עליו לחיצה  –נוסחה : להקליד = בחרו את שדה סכום לתשלום מרשימת השדות 

 כפולה

 *17%  

 אישור –ולסיום  הוסףלחצו על כפתור  -לאישור 

בסרגל שם לחצו על החץ, בחרו את השדה הקיים, הנוסחה שלו  –לשינוי הנוסחה  •

 שנהנכתבת בסרגל נוסחה, בצעו את השינוי הנדרש ולסיום לחצו על כפתור 

 הגדרות שדה ערכים 
 -הגדרות שדה ערכים •

 

 כדי לשנותו לפונקציית סיכום –ערך שהוכנס לדוח ומציג פונקציית ספירה 

  הגדרות שדה ערכיםיש להיכנס לחץ, לבחור בפקודה 

 -שינוי שם שדה  •

 להקליד את שם השדה הרצוי. שדה מותאם אישיתכניסה להגדרות שדה ערכים ובסרגל 

 שדה פעילניתן לשנות את השם בחלק של  –גם בכרטסת ניתוח 

 אז להקליד את שם השדה + רווח –אם עולה הודעת שגיאה  טיפ:
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•  

 יש את החישובים סכום, ממוצע, מקסימום, מינימום :סכם ערכים לפיבכרטסת 

 הצג ערכים כ...בכרטסת  •

 אחוז מהסכום הכולל 

שבו מיוצגים עמודות של נתונים + עמודה מסכמת עם   Pivotבדוח 

סכום כולל של כל הנתונים יחד, גרירת שדה סכום המכירות לערכים, 

הצג מעבר לכרטסת  הגדרות שדה –לחיצה על החץ והגדרת הפקודה 

 יציג את הערכים באחוזים. ערכים כ

לתאים לא צמודים מציג בשורת מצב את  Ctrlבחירת תאי האחוזים עם 

,  כאשר סיכום כל  Pivot-הסיכום שלהם שמצוין בתא אחר בדוח ה 

 הסכום הכולל. 100%-האחוזים יחד יביא ל

 סכום מצטבר •

 מוצג דוח של שנים בחלוקה לחודשים בתפריט פנימי.

בכל שורה נוספת נכנס החישוב של כל החודשים הקודמים והוא סכום המצטבר 

כאשר השורה הסופית היא הסכום מכמות החודשים הקודמים (השורות הקודמות) 

 חודשיםלבחור  –הכולל של ההכנסה לאותה שנה. בסכום מצטבר 

  הפרש  •

 הקודם בשדה בסיס: חודשים, בפרטי בסיס:בהפרש לבחור  –מציג את ההפרש לפי חודש קודם 
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 תרגיל כולל   –טבלאות ציר 
 פתחו את הקובץ טבלאות ציר נתונים .2

 לדינמיתהגדירו את טבלת הנתונים  .3

 -צרו את הדוח הבא  .4

 

 –מקמו את תאריך הזמנה בשורות  .5

  –* אם התקבל קיבוץ אוטומטי של שנים, רבעונים וחודשים 

 הגדירו קיבוץ מחדש

 מחקו את המילים תווית שורה כתבו בעמודה של המספרים סך הזמנה .6

 הגדירו סימן ₪  .7

 -הוסיפו דוח נוסף לגיליון .8

 -ובחלונית העולה Pivot Table – הוספהחזרו לגיליון נתונים, לחצו על 

 

 ואישורעברו לגיליון הרצוי ולחצו על תא מסוים  –גיליון עבודה קיים ובמיקום סמנו את 

 צרו את הדוח הנראה כאן בצילום מסך בצד שמאל .9
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 ריענון נתונים  .10

  2012עברו לטבלת הנתונים, הוסיפו נתונים לחודש ינואר 

 עברו לדוח ורעננו אותו כדי לקבל את הנתונים המעודכנים

 בדוח הימני הגדירו סכום ביניים מוצג לשנים  .11

 הוסיפו כלי פריסה לחודשים ושנים  .12

 הדוחות 2-וקשרו את כלי הפריסה ל

 מודה של הפרש לפי שנה קודמתע בדוח הימני הוסיפו עמודה של סכום מצטבר חודשי + .13

 בעמודה של ההפרש קבעו 

 עצבו בטקסט אדום 0 -קטן מ – כללי סימון תאים – עיצוב מותנה

 בדוח הימני הוסיפו עוד עמודה שמציגה את כמות העסקאות שנעשו כל חודש,

 בכל חודש ציינו מה היה סכום הקניה המקסימלי באותו חודש

 -צעי התשלום עברו לדוח השני של הסניפים עם אמ .14

 הוסיפו שדה מחושב של מע"מ וחשבו סופית את הסכום לתשלום

 הוסיפו עמודה מחושבת שתציג את ההכנסה של כל סניף באחוזים

 הוסיפו עמודה מחושבת שמציגה את כמות העסקאות בכל סניף

 מחקו את תווית שורה וכתבו כותרות מסודרות –כתבו לדוח כותרות ידידותיות  .15
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Power Pivot 

  טבלת הציר כל משתמש אקסל מיומן מכיר את

 Power Pivot   הוא כלי עוצמתי- 

 מסוגל לאסוף נתונים ממספר גיליונות/קבצים (כולל כאלו שאינם אקסליים) בו זמנית 

 הטבלאות בין גומלין קשרי הכולל אחד למודל נתונים לאחד את כולם . 

 

 יצירת טבלה דינמית – 1שלב 

 עצב כטבלה – ביתבכרטסת  –עמדו בטבלת הנתונים 

 Pivot Power פתיחת מודל  – 2שלב 

 :1דרך 

 לחצו על הכפתור הירוק המסומן – נתוניםבכרטסת 

 

 גיליונות שונים 2 -טבלאות ב 2יפתח 

 :  2דרך 

 -  Power Pivotמעבר לכרטסת 

 

 יפתח את הטבלה  הוסף למודל הנתוניםלחיצה על כפתור  –עמידה בטבלה אחת 

  הוסף למודל הנתוניםלחיצה על כפתור  -עמידה בטבלה שניה 

  Power Pivot -יפתח את הטבלה בגיליון נוסף ב
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 : קשרי גומלין בין הטבלאות3שלב 

 צור קשר גומלין, לחצו על הכפתור עיצובמעבר לכרטסת 

 

  -יפתח את החלון הבא 

 

  -חלקים  2בחלון הנפתח יש 

 -בחלק הראשון מצוין שם הטבלה הראשונה 

 סמנו את העמודה שרוצים לקשר לטבלה השניה,

 לחצו על החץ ולבחור את שם הטבלה השניה –בחלק השני 

 סמנו את העמודה שרוצים לקשר בטבלה השניה  –הטבלה מוצגת 

 אישורלחצו על  –לסיום 

 Table Pivotיצירת דוח  – 4שלב 

  -לחיצה על כפתור זה 

 

 Pivot Tableיצירת חוזרת לתוכנת אקסל ומציגה חלונית של 

 בחרו בה את מיקום הדוח החדש ואישור
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  –הטבלאות יחד  2-המורכב מ Table Pivot: יצירת דוח  5שלב 

   -הטבלאות המקושרות נראות כך  Pivot Tableבחלון שדות 

 

 אפשר לבחור בכל טבלה את השדות הרצויים ולגרור אותם לחלק של בנית הדוח 

 תרגיל 

 תרגיל Power Pivotפתחו את הקובץ  .1

 

 Power Pivotטענו אותו לתוך מודל  .2

 Sales Repעל עמודה  –יצרו קשרי גומלין ביניהם  .3

  -הזה   Pivot Tableיצרו ממנו את דוח  .4
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Power Query  

Power Query  חיצוניים לבסיסי נתונים הוא כלי רב עוצמה שמאפשר לאקסל להתממשק בקלות ,

 יבם בטבלאות אקסל לצורך עיבודים נוספים ולהצ אותם ולערוך לסנן, נתונים מהם למשוך

 Power Pivot -ודוחות מורכבים ממספר טבלאות  Pivot Tableבטבלאות ציר 

  – המשמעות היא שאין יותר צורך להזין מידע באופן ידני לטבלאות האקסל כדי לנתח אותו 

 .הכלי הזה מבצע עבורנו את כל העבודה באופן אוטומטי

 

 Get & Transformכלי זה נקרא 

יבוא נתונים מתוקנים לטבלה ליצירת  >ים ניקוי נתונים / המרת נתונ >יבוא נתונים ממקורות מגוונים 

 דוחות

 Query Powerדרך העבודה עם הכלי 

 יצירת טבלה  – 1שלב 

 עצב כטבלה –בכרטסת בית  –עמדו בטבלת הנתונים 

 Query Powerטעינת הטבלה לתוך מודל  – 2שלב 

 -בחלק הראשון של קבל והמרת נתונים  נתוניםכרטסת 

 מתוך טבלה / טווחבחרו בפקודה 

 Query Powerנפתח מודל  -3שלב 

 

 מבנה המסך :
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 בצד ימין יש את כל השאילתות הקיימות בקובץ 

  הגדרות שאילתהבצד שמאל -  

 -נרשמת כל פעולה שמבצעים  –שלבים שהוחלו בחלק של 

  Xיש ללחוץ על  –לביטול פעולה 

 לחצו על הפעולה מציג את הקובץ בשלב שלה –למעבר בין הפעולות 

  -שכל הפעולות שמתבצעות בקובץ נרשמות בשאילתה  –הרעיון הוא 

והאפקט החזק הוא שברגע שטבלת הנתונים מרחיבה את עצמה ונוספים נתונים נוספים 

 לטבלה

הפעולות שבוצעו בשאילתה אוטומטית על הנתונים  מפעיל את כל רענןלחיצה על כפתור 

 הנוספים.

  ניתן לגשת אליהם גם בלחצן ימני על  –הפעולות השימושיות הקיימות בכרטיסיות למעלה

 העמודה
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  -: טעינת נתונים לתוך אקסל  4שלב 

  -לאחר הגדרת השינויים הרצויים בנתונים 

  סגור וטעןבכפתור  –טענו אותם חזרה לאקסל 

 הקובץ יטען לגיליון נוסף באקסל

  -הטבלה המסודרת התקבלה לאקסל 

  -בצד שמאל יש את החלון הבא 

 

 החלון מציג את השאילתות הקיימות בקובץ 

  – ערוךלחיצה על הכפתור  •

 וספים ויאפשר לבצע בו שינויים נ  Power Query -יפתח שוב את הקובץ במודל ה

  –ריענון נתונים  •

 החלונית מציגה את שורות הנתונים שבוצעו עליהם השינויים,

  -לאחר הוספת נתונים חדשים יש לרענן אותם 

  – רענן הכללחיצה על הכפתור  – נתוניםבכרטסת 

 לאחר הרענון החלונית מציגה מספר שורות מעודכן.

 ורענן Pivot Table -לחצן ימני על דוח ה –המבוסס על הנתונים  Pivot Tableלעדכון דוח  •

 

  -בתרגילים הבאים נכיר מספר שימושים נפוצים עם הכלי 
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 פיצול עמודות
 1תרגיל ועברו לגיליון תרגיל  Power Queryפתחו את קובץ  .1

 מורכבת ממספר נתונים אותם נפצל למספר עמודות –של הטבלה  Aעמודה 

 כמו בצילום מסך  Pivot Tableכדי שתוכלו ליצור דוח 

 עצב כטבלההגדירו את הטבלה שתהיה טבלה דינמית בפקודה  .2

 מתוך טבלה / טווחובחרו את הפקודה נתונים עברו לכרטסת  .3

 Power Queryהטבלה תיפתח במודל 

 לפי מפריד... – פצל עמודה –לחצן ימני  –בחרו את העמודה הראשונה  .4

 --התאמה אישית–בחרו  – בחירה או הזנה של מפרידבחלק של  –בחלון הנפתח 

עמודות הם של תאריך, היות ויש בעיה עם המבנה  3 –עמודות  6נוצרו  –אישור ו /בסרגל להקליד 

 המקורי של התאריך

 

  -ע"י לחיצה כפולה על השם הקיים וכתיבת שם חדש  –תנו כותרות לעמודות  .5

 ר / סה"כמוצר / יום / חודש / שנה / איזו

 נפתח גיליון חדש עם הנתונים המאורגנים – סגור וטעןלסיום לחצו על  .6

 חברו את העמודות לתאריך תקין. Dateכעת, הוסיפו עמודה נוספת ובעזרת פונקציה  .7

 לפי הצילום מסך שקיים בקובץ. Pivot Table -יצרו את דוח ה  .8

 -1בגיליון כעת, הוסיפו עוד נתונים לטבלה המקורית הקיימת  .9

 * + Ctrl, בחרו את הנתונים עם S, לכו לעמודה 1עברו לגיליון תרגיל 

 עברו לסוף הטבלה המקורית והדביקו את הנתונים.

  -הרחיבו את טווח הטבלה הדינמית  .10

 עיצוב  –בכרטסת למעלה כלי טבלאות  –עמדו בטבלה הדינמית 

 שנה גודל טבלהלחצו על הכפתור  –בצד ימין 

 עולה חלונית בה יש לבחור את כל הטבלה שוב ואישור

  - Pivot Table -כדי לרענן את טבלת הנתונים ואוטומטית את דוח ה  .11

 ן הכלרענלחצו על  – נתוניםעברו לכרטסת  - ריענון טבלת הנתונים

 מספר השורות השתנה –בשאילתה בצד שמאל 

 רענן –לחצן ימני  –עמדו על הדוח  – Table Pivot -לעדכון דוח ה 

 בהצלחה!! .12
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Unpivot 
 2תרגיל ועברו לגיליון תרגיל  Power Queryפתחו את קובץ  .1

  -הטבלה נראית כך 

 

כי הנתונים מאורגנים בעמודות ולא  Pivot Tableמורכב ליצור דוח  –בטבלה זו 

  -בשורות 

  -בתרגיל זה נהפוך את הטבלה ונכין אותה כדי שיהיה אפשר ליצור ממנה דוח 

 עצב כטבלההגדירו את הטבלה טבלה דינמית ב .2

 Power Query -יבאו את הנתונים לתוך מודל ה .3

 בחרו את העמודה הראשונה ואת העמודות שלא צריכים להפוך .4

 בטל הגדרת ציר של עמודות אחרות –ני ובחרו בפקודה לחצו לחצן ימ

  –או בחרו את העמודות שאותם צריך להפוך  *      

 בטל הגדרת ציר של העמודות הנבחרות בלבד ובחרו בפקודה          

  -הטבלה התקבלה כך 

 

Region Product Units
East Aspen 10
East Bellen 77
East Carlota 39
East Yanaki 42
East Doublers 7
East FlatTop 4
East Beaut 16
East Quad 87
East Sunbell 44
East Sunset 23
East Sunshine 76
East V-Rang 8
MidWest Aspen 74
MidWest Bellen 47
MidWest Carlota 57
MidWest Yanaki 26
MidWest Doublers 16
MidWest FlatTop 34
MidWest Beaut 30
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  - Pivot Tableכעת, יצרו ממנה דוח  .5
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 מיזוג טבלאות הקיימות בתיקיה אחת
  -יבוא נתונים מהתיקיה  .1

 -בתרגילים יש תיקיה בשם שילוב טבלאות ובה קבצי אקסל 

 מתיקיה –מקובץ  –קבל נתונים  –נתונים כרטסת 

  -עולה חלונית זו 

 

 אישור  -כדי לבחור את התיקיה הרצויה ו עיוןלחצו על 

 עולה חלונית זו המציגה את כל שמות הקבצים  .2

 

 המר נתוניםלחצו על 

  -החלון נראה כך  – Power Queryן נפתח חלו .3

 

 Binaryכתוב  Contentהעמודה הראשונה 

 כל שורה מייצגת קובץ נתונים 

 סמנו את העמודה הראשונה  .4

 הסר עמודות אחרותבחרו בפקודה  –לחצו לחצן ימני 

 נשארה העמודה הראשונה .5

  –לחצו על הכפתור הקטן עם החיצים בשורת הכותרת 
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 אישורלחצו על  –קבצים  עולה חלונית של שילוב .6

 מתקבל קובץ נתונים שמרכז את הנתונים מכל הקבצים .7

 -בהגדרות שאילתה בצד החלונית מפרטת את כל הפעולות שנעשו והיא נראית כך 

 

הכפתור רענן יבצע את כל  –הרעיון הוא שברגע שתתווסף עוד קובץ לתיקיה  .8

 החדשיםהפעולות שביצענו שוב אוטומטית על הקבצים 

 לחצו על הכפתור סגור וטען –העבירו את הנתונים לטבלת אקסל  .9

 -המציג לכל איזור את ההכנסות לפי חודש שייראה כך  Pivot Tableיצרו דוח  .10

 

  -כעת, הוסיפו עוד קבצים לתיקיה  .11

והעתיקו אותם לתוך  2017_08  2017_07בחרו בקבצים  –עברו לתיקיה תרגילים 

 התיקיה שילוב טבלאות 

 שורות נטענו 24-בחלונית שאילתות וחיבורים מוצג כאן ש .12

 

 כעת, רעננו את הדוח 

 רענן הכלעברו לכרטסת נתונים ולחצו על הכפתור 

 שורות נטענו 32כעת בחלונית שאילתות וחיבורים כתוב 
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  רענן – ניתוחבכרטסת  Pivot Tableרעננו את דוח  .13

  -כדי שיציג דוח מעודכן והוא ייראה כך

 

 

 הטמעת הנתונים באקסל מאתר בנק ישראל  –שערים יציגים 
 בקובץ אקסל מחושבים שערים יציגים, במטרה לעדכן כל יום את השער היציג אוטומטית

 -בצעו את התהליך הבא 

  -שערים יציגים, לחצו על התוצאה הזאת  –כתבו בגוגל  .1

 

 סמנו את הכתובת בשורת הכתובת  .2

 

 והעתיקו אותה

 פתחו קובץ אקסל חדש .3

 מהאינטרנט –ממקורות אחרים  –קבל נתונים  –נתונים עברו לכרטסת 

 -תעלה החלונית הבאה

 

 והדביקו את הכתובת ואישור URLעמדו בכתובת 
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  -תעלה החלונית הבאה  .4

 

 המרת נתוניםולאישור לחצו על  Table 0לחצו על 

 -תיפתח החלונית הבאה  .5

 

 עמדו בכותרת של המדינה וסננו את המדינות המבוקשות

 סגור וטעןלסיום לחצו על  .6

  -הטבלה תתקבל באקסל כך 

 

  -הגדירו שמות לשערים .7

 ותנו לו שם דולר D2בחרו את תא 

 ו לו שם פרנקותנ D3בחרו את תא 
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  -פתחו גיליון חדש ובצעו בו את החישובים הבאים  .8

 

 שלבו את שער הדולר בנוסחה עם השמות שהגדרתם.

  -למחרת כדי לקבל את הנתונים המעודכנים  .9

 רענן הכללחצו על הכפתור  –נתונים עברו לכרטסת 

  בהצלחה! .10
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 LibreOfficeמבית  Calcתוכנת 

 

 פקודות בסיסיות

 

  מאפשר ליצור גיליון אלקטרוני חדש וגם מתייחס  –לחיצה על כפתור חדש

 LibreOffice -לתוכנות האחרות הקיימות ב

   

 שמירת הקובץ נשמרת בפורמט הבא-  

 

  -הקובץ השמור נראה כך 

 

לחיצה על קובץ זה תעלה חלונית בה יש לבחור את התוכנה המתאימה לפתיחת 

 הקובץ 

 

 יש לבחור את התוכנה הרצויה ואישור.
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 הדבקת ערכים 
 הערך עובר יחד עם מרכיבי הנוסחה  –בהעתקת נוסחה למיקום החדש 

 אם רוצים להדביק כערכים בלבד  –לכן 

 מבצעים קודם העתק

 הדבקת טקסט בלבד – Paste Special –עריכה בתפריט  –אח"כ 

 תבניות 
  שמירה כתבנית...שמירה ובחרו בפקודה  –לחצו על החץ של כפתור הדיסקט 

 בתבנית יש מבנה טבלאי קבוע, עיצוב טקסט, נוסחאות קבועות ועוד –שתשמש לפעמים הבאות 

 

 התבניות שלי –הגדירו שם לתבנית, קבעו קטגוריה 

 Set a default templateסמנו את הפקודה 

  -אם אתם מעוניינים לקבוע את התבנית שתהיה תבנית ברירת מחדל של התוכנה 

 כך שכל עמוד חדש יפתח בתבנית שהוגדר.

 שמירהלסיום לחצו על 

  פתיחת תבנית שמורה-  

 לחצו על החץ שליד הכפתור התיקיה הצהובה

 לחצו על פתיחת תבנית

 -נפתח חלון בתיקיה בה ממקומים כל התבניות 

 בחרו בתבנית הרצויה ולחצו עליה לחיצה כפולה.

 יצוא ל- PDF 

 לחצו על כפתור זה  PDF-כדי להמיר את הגיליון ל

 Saveבחלונית תנו שם לקובץ ותקבעו את המקום לשמירת הקובץ ולסיום  –תפתח חלונית 

  -תרגיל 
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  –צרו תבנית ועצבו אותו כך 

  10גודל  TAHOMAכל הגופן 

  מודגש 14גודל  TAHOMAשורת הכותרת 

 גבול תחתון לשורת כותרת

 גובה שורות נעים לעין.

 תהיה ברירת מחדלהגדירו שהתבנית  –בשמירת הקובץ כתבנית 

 

 הדפסה 

  -תעלה חלונית זו  הדפסלחצו על הכפתור 

 

 

 טווח ומספר עותקים : לבחור גליונות נבחרים או תאים נבחרים .1

 לבחור את שם המדפסת הרצויה .2

 הוסיפו מספור לעמודים שיתקבל מתחת לטבלה מתווה עמודבכרטסת  .3

 לסיום לחצו על אישור והקובץ יודפס .4

  -להגדרת כותרת עליונה ותחתונה  .5

  -בחרו את הפקודה  הוספהבתפריט 

  -עולה חלונית זו 



 

69 
 

 

 למעלה עברו בין כותרת עליונה / כותרת תחתונה כדי לעצב כל אחד בנפרד

  -בחלק המרכזי עצבו את התוכן שיהיה באזור ימין / אזור מרכז / אזור שמאל 

  -כפתורים האלו תוכלו לכתוב טקסט או להוסיף פקדים ע"י ה

 

 אח"כ סמנו את הטקסט ועצבו אותו –קודם הקלידו טקסט  –עיצוב טקסט  - 

 הוספת תאריך ושעה - 

 הוספת שם קובץ, שם גיליון -

לחיצה על התפריט הנפתח מציגה אפשרות מוכנה של הוספת מספר   –בכותרת עליונה 

 עמוד

 אישורלסיום לחצו על 

  -הגדרת שורת כותרת  

 עריכה  – Print Range -בכרטסת עיצוב  

 

 

 לחצו על כפתור זה כדי לבדוק את הפלט הרצוי. –כפתור הצג לפני הדפסה  - 
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 תרגיל 

 LibreOffice – Calcפתחו את קובץ טבלת נתונים הנמצאת בתיקיה 

 ארגנו את הטבלה להדפסה

 

 

 עיצוב שורות ועמודות

 

 לפקודות אלו ניתן להגיע גם על ידי לחיצה ימנית 

 Above Rows Insert –  השורה המסומנת מעלהוספת שורה 

 Below Rows Insert –  השורה המסומנת מתחתהוספת שורה 

  מחיקת שורות 

  מומלץ להשתמש בדרך מהירה יותר  –גובה שורה-  

 ד לקבלת הגובה הרצויסמנו את הטבלה בצד > עמדו בקו בין השורות > לחצו וגררו ע

 הסתרת שורות 

 Show Rows –  בחרו בפקודה  –סמנו את הטבלה בצד  -ביטול שורות מוסתרותShow Rows 

 ...סידרה 

 סמנו קבוצה של תאים > בחרו כאן את הפקודה סידרה... הקלידו תאריך אחד >
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 לאיזה כיוון תמלאו את הנתונים –כיוון 

Series Type – ל זה התקדמות יום אחרי יום בתאריכיםסוג ההתקדמות, הרגי 

 לבחור את ההתקדמות הרצויה. Time Unitובחלק של  Dateאו לקבוע 

  -לקבוע את ההתקדמות הרצויה  –לקבוע את ערך הסיום  –לקבוע את ערך ההתחלה 

 או ביותר צעדים 1בצעד 

 לסיום לחצו על אישור.

  הקפאת השורה הראשונה-  

 בטבלה 1הפקודה מקפיאה את שורה 

 וכך בעת גלילה שורת הכותרת נשארת מוצגת.
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 מיון וסינון

 

 סמנו את העמודות, לחצו על כפתור סנן כדי להפעיל את כפתורי הסינון.

 מעלה חלונית בה יש לבחור את הרמה הראשונית  – מיון מותאם אישית –הכפתור הראשון 

 

 

 עיצובי טקסט 
  -מברשת עיצוב  •

  -בחרו את התא עם העיצוב הרצוי > לחצו לחיצה כפולה על כפתור זה 

מתקבל סימון של דלי מברשת על הגיליון > לחצו על התאים הרצויים > לסיום לחצו לחיצה 

 אחת על כפתור מברשת עיצוב

 כפתור נקה עיצובים   •

 החיצים מבטלים פעולה אחרונה ומפעילים שוב את הפעולה האחרונה שבוטלה •
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 יפוש והחלפה  ח

  -לחיצה על כפתור זה מעלה את החלון הבא 

 

Find –  חיפוש בחלק זה הקלידו את ערך החיפוש ולחצו עלFind Next 

 עוברת לתא בגיליון בו קיים ערך החיפוש.

 Replaceהקלידו את הערך המחליף בסרגל  –להחלפת הערך בערך אחר 
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 עיצוב טקסט וטבלה 

 

 
 אמצע, שמאליישור לימין, 

 
 גלישת טקסט

 
 מיזוג תאים

 
 יישור למעלה, אמצע, למטה

 
 כפתור ₪ 

 
 כפתור אחוזים

 
 עיצוב מספר

 
 עיצוב תאריך

 
 הוספה והפחתת מקומות עשרוניים

 

 עיצוב גבולות  –גבולות לטבלה 

 סמנו את האיזור הרצוי 

 יקבע את עיצוב קו הגבול –האמצעי 

 יקבע את צבע הגבול –השמאלי 

 

  -כפתור זה מאפשר לבחור את האיזורים שיקבלו גבולות 

 גבול ימני / גבול שמאלי / גבול עליון / גבול תחתון / 

 כל הגבולות / כל הגבולות החיצוניים

 מפורט כאן בהמשך –עיצוב מותנה  

 כיוון טקסט מימין לשמאל / משמאל לימין 

 

 תרגיל 

 הקובץ עיצוב טבלהפתחו את 

 ארגנו את הנתונים בצורה תקינה

 עצבו אותה עם גבולות וצבע 
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 עיצוב מותנה

 סמנו את העמודה הרצויה 

 

  - עיצוב תנאי - לחצו על כפתור זה ובחרו

 

 לחצו על החץ ובחרו בתנאי הרצוי -גדול מבחלונית הנפתחת בחלק של 

 0 –גדול מ לדוג  –כתבו את ערך התנאי  –בסרגל השני 

  -התאים עליהם יופעל העיצוב 

 

 בחלק זה מצוין הטווח עליו יופעל העיצוב

 אישורלסיום 

 

  -עיצוב תאריך 
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 בחרו את העמודה של התאריכים ובחרו עיצוב תאריך

 בשנה זו , שנה שעברה, שנה הבאה וכדו –בחרו את טווח הזמנים הרצויים  –בתפריט שכתוב בו היום 

 לסיום אישור

   ס נתוניםפ

 לחצו על הכפתור ובחרו בפקודה פס נתונים  –בחרו עמודה עם נתונים 

 בחלונית הנפתחת תוכלו לבחור את הצבעים של פס הנתונים

 או לחצו על אישור כדי לקבל את העיצוב הקיים בתוכנה.

 ערכת סמלים 

 

 לחצו על החץ ובחרו את סט הסמלים הרצוי Arrows 3בצד שמאל כתוב  -בחירת סט סמלים 

 ערך מספרי  – Valueלחצו על החץ ובחרו  –במקום שכתוב אחוז 

  -כעת ציינו כך 

 יקבל אייקון של חץ ירוק 0-כל מה שגדול מ

 יקבל אייקון של חץ צהוב 0-כל מה שקטן מ

 ניהול עיצובים 

 בה קיימים כל העיצובים שהוגדרופותחת חלונית  ניהוללחיצה על  –לאחר הגדרת עיצובים שונים 

 פותחת חלונית עם הגדרות העיצוב שלה –לחיצה כפולה על עיצוב 

 מוחק את העיצוב מהרשימה  להסירלחיצה על כפתור 

 

  



 

77 
 

 בקובץ  תגיליונו

 

 לחיצה על + יוסיף גיליון חדש 

  ואישורכתבו בו את השם הרצוי  –יפתח חלון  –לחיצה כפולה על שם הגיליון  –שינוי שם 

  -לחצן ימני על הגיליון יעלה את החלונית הבאה 

 

 זה כמו יצירת גיליון חדש שניתן ליצור אותו בכפתור + –הכנסת דף 

Delete Sheets – מחיקת גיליון 

 שינוי שם הגיליון –שינוי שם הדף 

 Move or copy Sheets –  העברה / העתקת הגיליון לקובץ אחר-  

 -עולה חלונית זו 

 

 את סוג הפעולה הרצויה קבעו .1
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  –הגדירו קובץ אליו יועבר הקובץ  .2

 או בחירת קובץ אחר שפתוח כבר בתוכנה New Document –או קובץ חדש 

 ציינו את מיקום הגיליון בקובץ החדש .3

 תנו שם רצוי לגיליון .4

 לחצו על אישור .5

  עולה חלונית זו   -הגנת גיליון   – נעילת דף- 

   

 הקלידו שוב את הסיסמה שבחרתם  – Confirmהזינו סיסמה רצויה, 

 אפשרו לכל משתמשי הגיליון להשתמש באפשרויות הבאות :

 לסמן את הפקודות המאופשרות 

 לסיום אישור.
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 הוספת תמונות ומדיה 

 הוספת תמונה לגיליון •

 יפתח חלון בצד שמאל עם אייקונים מוכנים לשילוב בגיליון – גלריה – Media –הוספה  •

 יש לבחור את האוביקט הרצוי ולגרור אותו לגיליון

• Media – Audio or Video  הקליפ  –בחרו את הקליפ הרצוי, לחצו עליו לחיצה כפולה

 יצטרף לקובץ

 Playבצד שמאל בחלק זה לחצו על כפתור  –השמיעו את הקליפ 
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 ים הוספת תרש 
 -לחצו על הוספה תרשים יוצר תרשים עמודות ומעלה את החלון הבא –סמנו את הטבלה  •

 

 סיום –מוביל לצעד הבא ולאישור  צעדים לבנית התרשים, לחיצה על הבא >> 4בצד ימין 

 בחירת התרשים הרצוי – 1צעד 

 בחירת טווח נתונים  – 2צעד 

 

 ומציג תצוגה מקדימה של תוצאותשינוי בהגדרות משפיע ישר על התרשים 

 סדרת נתונים -3צעד 

 כאן ניתן לשנות את סדר הערכים בגרף 

 : רכיבי התרשים 4צעד 

 הוספת כותרות לגרף ולצירי הגרף, סימון הצגת מקרא ומיקום המקרא
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 הוספת טבלת ציר 
 סמנו את הטבלה  •

 טבלת ציר, בחלונית העולה לחצו על אישור –לחצו על הוספת 

  -עולה חלונית זו 

 

Row Field – הכניסו את הנתונים בהם תרצו להתמקד בדוח 

Data Field – הכניסו את העמודות בהם יש מספרים שתרצו לחשב 

Column Field –  השאירו אותו כך –מתקבל ערך באופן אוטומטי 

 Delete –לחצו עליו ו  –להסרת שדה מיותר 

 אישור  –לסיום 
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  -מוצג הדוח הבא 

 

  עריכת פריסה –לחצו עליו לחצן ימני  –עריכת הדוח ל •

 רענון –לחצו עליו לחצן ימני  -נתונים בדוח  ןלריענו •

 מחיקה –לחצו עליו לחצן ימני  -למחיקת הדוח  •

 סינון –לחצו עליו לחצן ימני  –לסינון נתונים לפי הגדרת מסוימות  •

  -עולה החלונית הבאה 

 

 הקריטריונים הרצויים ואישור.בחרו בה את 

 

 תרגיל 

 פתחו את הקובץ טבלת נתונים .1

 הגדירו טבלת ציר המציג את ההכנסה החודשית והשנתית של כל יישוב .2
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  -הציגו גרף עוגה המבוסס על דוח טבלת ציר והציגו את הנתונים של כל עיר כך  .3

 

 

 נעלו את הגיליון של הנתונים מפני שימוש .4

 הגיליון של הנתונים לקובץ חדש ע"י הפקודה העברת גיליוןהעתיקו את  .5

 כתיבת פונקציות 

  פעולה – הוספה -לחצו על תפריט 

  -עולה חלונית זו 

 

  -בחרו את הפונקציה  •

 * הקלידו את שם הפונקציה בסרגל חיפוש 
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 ובתוך הקטגוריה בחרו את הפונקציה.  –* בחרו קטגוריה מתאימה 

 לחצו על הפונקציה שנבחרה לחיצה כפולה 

 במרכז החלונית יש את הארגומנטים של הפונקציה •

 יש להגדיר את הפונקציה כפי שלמדנו בתוכנת אקסל

 סדר הארגומנטים הוא אותו דבר, השינוי הוא בהסבר הארגומנטים

 הקודםוכלו לחזור אחורה בלחיצה על הכפתור ת –אם נעשתה טעות  •

 אישור  –לסיום  •

  -כאן  fxלשינוי בפונקציה לאחר כתיבתה לחצו על הכפתור  •

 

 תרגיל 

 Vlookupפתחו את הקובץ כתיבת פונקציה 

 חשבו את התרגיל בעזרת הפונקציה

  הוספת הערה

 

 בחרו את התא אליו תתווסף ההערה .1

 הקלידו את ההערה ולסיום לחצו על הגיליון  .2

 בתא של ההערה נוסף נקודה אדומה בצד שמאל למעלה .3

 ותראו את ההערה –עמדו על התא בלי ללחוץ  .4

 עריכת הערה –לחצו על התא לחצן ימני  –לשינוי ההערה  .5

 מחיקת הערה –לחצו על התא לחצן ימני  –למחיקת ההערה  .6
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 הוספת קישור 
  -לחצו על הוסף קישור מעלה את החלונית הבאה 

 

 לאתר / לדוא"ל / למסמך / למסמך חדש –קבעו את סוג הקישור 

 

 הגדרת שמות וחישובם בתוך פונקציה
  -הגדרת שם  .1

 -הקלידו את הטבלה הבאה וסמנו את האזור

 

  -דפים הכנסו לתפריט  .2

  -נפתחת חלונית זו 

 

 הוספהודש ולאישור לחצו על לדוג ח –הגדירו את השם הרצוי 
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  –למחיקת השם שהוגדר  .3

 ניהול -  -דפים  –היכנסו לחלונית ניהול השמות 

 ולסיום אישור מחיקהלחצו על  –בחרו בשם הרצוי 

   -הפעלת השם בתוך פונקציה .4

 במטרה לשלוף את הסכום של החודש מהטבלה Vlookupהגדירו פונקציה 

 פעולה  –לחצו על הוספה 

 הקלידו את השם שקבעתם – Arrayובשדה של  vlookupבחלונית העולה כתבו 

 

  -גישה לחלונית השמות  .5

 לחצו על החץ ליד שורת הפונקציות 

 תסמן את הטווח שלו בטבלה –לחיצה על השם 

 

  -תרגיל 

 , הגדירו לטבלה בצד שם,Vlookupפתחו את הקובץ כתיבת פונקציה 

 כתבו את הפונקציה והשתמשו בשם שנתתם לטבלה בצד
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 מסומנים בתוכנה  אזוריםשמירת 
 הרצוי האזורסמנו את  .1

 Define Rangeובחרו בפקודה  Dataלחצו על תפריט  .2

 בחלונית העולה הגדירו שם רצוי ואישור

  -למעבר לטווח סימון שנשמר בתוכנה .3

 Data – Select Rangeלחצו על תפריט 

 אישורבחלונית העולה בחרו בטווח הרצוי לפי השם שהגדרתם ו

 

 אימות נתונים 
 אימות נתונים אלו הגדרות שקובעים למשתמש ומגבילים אותו בהזנת הנתונים

 חוקיות בחרו בפקודה  Dataעבור לתפריט  –כדי להפעיל אימות נתונים 

  -תיפתח חלונית זו 

  

 ההגבלה אפשרית במספרים, תאריכים, שעה, אורך תווים בטקסט, 

 יצירת רשימה נפתחת בה המשתמש יכול לבחור טקסט  – רשימה

 ליצירת הרשימה בחרו בתפריט באפשרות רשימה
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 כתבו את הערכים, 

 Enterבין ערך לערך הקלידו 

 לסיום לחצו על אישור

 

 טופס 
  -לחיצה על כפתור טופס תוסיף את החלונית הבאה  – Dataתפריט  

 

 החלונית מאפשרת להזין נתונים לטבלה בצורת טופס 

 יש להזין את הנתונים ולאישור ללחוץ על חדש
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 סכומי ביניים 
 

 טבלת נתונים Libreפתחו את הקובץ  .1

 מיינו את העמודה יישוב לפי א ב .2

 סמנו את כל עמודות הטבלה .3

  -עולה חלונית זו סכומי ביניים , בחרו בפקודה Dataהכנסו לתפריט  .4

 

5. Group By –  2סמנו את העמודה שמיינתם בשלב 

 בצד הימני סמנו את העמודה אותה תרצו לחשב

 אישור –בצד שמאל בחרו את החישוב הרצוי ולסיום 

 -בצד ימין של המסך התקבלו כפתורים קטנים  .6

 

 יציג סיכום כולל- 1לחיצה על כפתור מספר 

  – 2לחיצה על כפתור מספר 

 יציג בצורה מרוכזת את כל היישובים ויציג את סכומי הביניים של כל ישוב

 יציג את כל הנתונים בטבלה. – 3לחיצה על כפתור 
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 סינון נתונים מתקדם 
 פתחו את הקובץ טבלת נתונים .1

 הגדירו טבלת קריטריונים בצד הטבלה .2

 

 עמדו על טבלת הנתונים .3

 מסנן מתקדם –מסננים נוספים  – Data -הפעילו את הכלי ב .4

  -עולה חלונית זו 

 

 בחלק הראשון סמנו את טבלת הקריטריונים

 Options+  -לחצו על ה 

 ולחצו על התא בה תתקבל הטבלה המסוננת – Copy results toסמנו את הפקודה 

 לחצו על אישור.

  –תרגיל 
 פתחו את הקובץ טבלת נתונים .1

 הקלידו נתון נוסף באמצעות כלי הטופס .2

 כן,  לא –יצרו רשימה נפתחת בצד לביטויים  .3

 לכל ישוב הגדירו שיציג את הסכום השנתי –הגדירו סכומי ביניים  .4

  -הכינו בצד טבלת קריטריונים  .5

 ובצעו סינון מתקדם לטבלה והציגו רק את הנתונים של הישוב באר שבע 

 

  



 

91 
 

 חתירה למטרה
  -נתונה הטבלה הבאה  –פתחו את הקובץ חתירה למטרה  .1

 

  -כעת, תענו על השאלה הבאה  .2

 ? 3800מה יהיה מחיר החולצה כדי לקבל הכנסה 

 חתירה למטרה – כליםעברו לתפריט  –להפעלת כלי חתירה למטרה 

  -עולה חלונית זו 

 

Format Cell- : באיזה תא תקבע את השינוי - קבע בתא 

Target value – איזה ערך תשים בתא שנקבע? – את הערך 

Variable cell –  איזה תא תשנה כדי לקבל את הערך הרצוי? – על ידי שינוי התא 

 אישורלחצו על 

  -עולה חלונית זו  .3

 

  -לחצו על כן 

 -השינויים מתבצעים בטבלה והיא נראית כך 
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  -ענו על השאלות הבאות  .4

 )30? (4000כמה חולצות יש לייצר כדי להגיע לתוצאה של 

₪?  500ר על מנת לקבל רק מהסוודרים ₪ (שנו את הערך בטבלה) כמה סוודרים לייצ 24מחיר הסוודר 

)21( 

 

  חתירה למטרה –ניתוח מה אם  –נתונים הכלי חתירה למטרה נמצא בכרטסת  –בתוכנת אקסל 

 העתיקו את הטבלה לתוכנת אקסל ובצעו בה את התהליך.

 איחוד טבלאות
  -כלי זה מאפשר לאחד מספר טבלאות ולסכם אותם  

 פתחו את הקובץ איחוד טבלאות .1

 איחוד... –  Dataהפעילו את החלונית הבאה בתפריט  .2

 

 הוספהסמנו את טבלת הנתונים ולחצו על  1-עברו לגיליון ה  .3

 הוספהסמנו את טבלת הנתונים ולחצו על  2-עברו לגיליון ה 

 הוספהסמנו את טבלת הנתונים ולחצו על  2-עברו לגיליון ה 

 בחלק העליון בחרו את סוג החישוב הרצוי .4

5. Copy Result to – קבעו באיזה מקום תתקבל טבלת התוצאה 

 לחצו על אישור .6
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 תרגיל מסכם 
 

 מתקדמיםתרגיל מסכם קורס פתחו את הקובץ  .1

 בדקו את מספר ימי הביטוח של הלקוח מיום תחילת הביטוח עד היום. .2

 הנתון יתעדכן כל יום מחדש

 פעיל, לא פעיל –בעמודה סטטוס הוסיפו רשימה נפתחת  .3

כדי שהוספת סטטוס נוסף יעדכן את עצמו  –מקור הרשימה צריך להיות דינמי 

 אוטומטי,

 לא פעיל לקבוצות של תאים. מלאו את הטבלה במהירות עם הנתונים פעיל /

 יש תא חיפוש למספר טלפון של לקוח, 02בתא  .4

הפעילו עיצוב מותנה על כל שורות הטבלה, כך שתעוצב השורה של הלקוח שמספר 

 הטלפון שלו הוקלד בתא החיפוש.

 מיינו את שם המבוטח לפי א ב  .5

 שם פרטי + שם משפחה –עמודות  2-פצלו את שם המבוטח ל .6

בעמודה תחברו את שם פרטי עם שם המשפחה  –מודה של שם המבוטח הוסיפו עוד ע .7

 והגדירו טקסט כערכים ולא כנוסחה.

 הכפילו את הסכום בדולר ארה"ב ופרנק שוויצרי, הנתון צריך להתעדכן כל יום,  .8

 לכן בגיליון חדש מקמו טבלה המייצגת של השער היציג,

גיליון  –שהגדרתם בחישוב. הגדירו שם לטבלה הגדירו שם לשערים היציגים ושלבו את השם 

 עזר

 בצעו את החישוב של סה"ב בדולרים. .9

 הפעילו הגדרת של תצוגת ערכים כפולים בעמודה של הנייד. .10

שכפלו נתון מסוים כדי לראות את המספרים הכפולים ורכזו את כל הכפולים יחד בתחילת 

 הטבלה.

 הפעילים בטבריה,סננו את הטבלה והציגו את הסטטוסים  .11

 של כל הכמות * כל הסכום  –של סיכום כולל  01אח"כ בצעו חישוב בתא 

 ₪  5,520,000התוצאה שצריכה להתקבל היא  –בקרה 

  -לנתון המצוין בתא החיפוש  .12

 Index Matchמצאו את שם המבוטח (בלי להזיז את העמודה) בעזרת פונקציה 

 Vlookupמצאו את הסכום בדולרים בעזרת פונקציה  .13
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 יצרו דוח המציג סכום הפוליסות הפעילות ולא פעילות לפי ערים. .14

 הוסיפו מסננים וכלי פריסה לפי שנים חודשים, הוסיפו חישוב מע"מ וסה"כ לתשלום.

  -עברו לגיליון עזר והוסיפו עמודה של ישוב  -הוסיפו טבלה נוספת לדוח  .15

פעם אחת  –הציגו כל עיר העתיקו את שמות היישובים מהטבלה, הדביקו בגיליון עזר ו

 בלבד

 -הוסיפו לישובים עמודה של איש קשר וכתבו את אנשי הקשר הבאים .16

גל | נתניה  –רמת גן   דני | –דוד | נהריה  –שי | קרית שמונה  –ישראל | צפת  –טבריה 

 –ראובן | ירושלים  –חיפה    יעקב | –ניסים | תל אביב  –רונן | עכו  –גיל | באר שבע  –

 גדי

 Power Pivor -אנשי קשר למודל ה -סיפו את הטבלה של ישובהו .17

 לטבלת הנתונים –יצרו קשרי גומלין בין טבלה זו 

 הטבלאות ומציג את הסכום של כל איש קשר. 2המבוסס על  Pivot Tableיצרו דוח 

הם אותם נתונים  –לצורך בקרה, בדקו האם הנתונים שהתקבלו לכל איש קשר  .18

נוסף בגיליון המציג את  Pivot Tableאת הבקרה ע"י דוח  שהתקבלו לכל עיר, בצעו

 הסכומים לכל עיר.

 המבוסס עליהם  Pivot Tableלמחרת, רעננו את כל הטבלאות המקושרות ואת דוח  .19

 כדי להציג את הדוח במצב העדכני ביותר. 
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