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 הכרות עם התוכנה וסביבת העבודה 1פרק 

היא תוכנה ל"עיבוד תמלילים" המשמשת להקלדה,  Microsoft של חברת ordW תוכנת

אנו נלמד על  ordWה תוכנתלעריכה ועיצוב מתקדם של מסמכים. קיימות גרסאות שונות 

 .ffice 365Oהגרסה העדכנית ביותר הקיימת היום בשוק גרסת 

 כניסה ראשונית לתוכנה

 אייקון התוכנה ב"שולחן העבודה"לתוכנה, נלחץ על  סכדי להיכנ

אם האייקון לא מופיע ב"שולחן העבודה" נכתוב בשורת החיפוש         "וורד" ונלחץ 

 לפתיחת התוכנה.

 בלחיצה על התוכנה יפתח המסך הבא:

 

 מבנה התוכנה
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 מציגה את שם התוכנה ושם הקובץ הפתוח שורת הכותרת .1

מכילה את כל התפריטים והאפשרויות הקיימות  הכרטיסיות /שורת התפריטים .2
 בתוכנה

המכילה פקדים  רצועת כליםקיימת  כרטיסיהלכל  רצועת הכלים .3
תפתח את  כרטיסייהלחיצה על  (לחצנים) שונים.

 .הרצועת הכלים של
 ניתן להסתיר את רצועת הכלים בלחיצה על 3.1

 בקצה השמאלי התחתון של רצועת הכלים.
כדי להחזיר את רצועת הכלים ולקבע אותה נלחץ 

ונלחץ על        בקצה  -על אחד התפריטים
 השמאלי התחתון של רצועת הכלים.

 נפוצות: שמור, בטל, חזורמכיל פקודות  סרגל כלים לגישה מהירה.4
 ניתן להוסיף לסרגל זה פקודות נוספות

 הקטנה, הגדלה, מזעור וסגירת החלון כפתורי סגירה ומזעור.5

 מאפשר שינוי שוליים והגדרת טאבים במסמך סרגל .6

במקום זה מקלידים את תוכן המסך, זהו הדף  מקום תוכן המסמך-משטח העבודה .7
 שיוצג בהדפסה

 מאפשר לגלול את תוכן המסמך מעלה ומטה פס גלילה .8

מידע נוסף  הומציג הגדלת תצוגת המסמךמאפשר  שורת המצב .9
 על המסמך

 תרגיל 1 הקלדת טקסט 

 וורדפתחו את תוכנת ה .1

 מסמך ריקבמסך שיפתח, בחרו באפשרות  .2

 (הקפידו על סימני הפיסוק) הקלידו את הטקסט הבא .3

 אנשים חלשיםאנשים חזקים עושים טעויות כמו 

 ההבדל הוא:

 שאנשים חזקים

 מודים בטעויות שלהם,

 צוחקים עליהן,

 לומדים מהן.

 ככה הם נהיים אנשים חזקים (ריצ'רד נידהם)

 גודל תצוגת המסמך רמתשנו את  .4

 רצועת הכליםהציגו והסתירו את  .5
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 שמירת קובץ -תפריט קובץ

הקלדנו מסמך ויצרנו קובץ נוכל לשמור אותו במחשב, מה שיאפשר לנו לגשת לאחר ש

 אליו בעתיד

 שמירת קובץ בשם

 שמור בשם-קובץתפריט על  צולח .1

 שמירת הקובץ מיקוםממנו נוכל לבחור את   ופיע המסך הבאי

 

 

 

 תיקייה המכילה את כל כונני המחשב -"מחשב זה"ב מה בחרנולדוג 

 יופיע משמאל המסך הבא: 

כל  "שמירה בענן"
 365משתמשי אופיס 

מקבלים מקום אחסון 
, ניתן על שרת החברה

לשמור את הקבצים 
במיקום זה 

 "פריטים אחרונים"
יוצגו התיקיות שעבדנו איתם 

לאחרונה ונוכל לשמור בתוכם 
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 בו נרצה לשמור נבחר את המקום .2

 (כדי שנוכל למצוא אותו בקלות) נקליד את שם הקובץ .3

 לאישור הפעולה נלחץ על שמור .4

 שוטפת של המסמךשמירת 

אין צורך לתת שוב שם לאחר ששמרנו את המסמך בפעם הראשונה והוספנו לתוכו שינויים, 

 תשמור בשם ובמיקום שבחרנו בפעם הראשונה, התוכנה למסמך ולבחור לו מיקום

 ופעולת השמירה תתבצע בדרך מקוצרת:

 שמור -קובץנלחץ על  .1

 גישה מהירהאו נלחץ על           בסרגל  .2

 תרגיל 2 שמירת טקסט

 .שמרו את הקובץ שהקלדתם בתרגיל הקודם1

 בדרך הבאה: "מסמכים"בתיקיית  "אנשים חזקים": שמרו אותו בשם

 (אם תיקיית מסמכים לא מופיעה לחצו על  ) מסמכים-מחשב זה-שמור בשם-קובץ

 .סגרו את התוכנה2

 מסמכים) -מחשב זה-(שולחן העבודה "מסמכים". פתחו את תיקיית 2

1.רשימת כל הכוננים 
והתיקיות שנמצאות 

 במחשב זה
נבחר בתיקייה או 
הכונן בהם נרצה 

לשמור את הקובץ   
התפריטים

לאישור  שמורנלחץ על .3
 הפעולה

 שם הקובץנקליד את .2

לחיצה על 
החץ 

תנווט 
לרמה 
אחת 

 -למעלה
לדוג' 

מתיקיית 
מסמכים 

 המיקום בו הקובץ ישמר.1
 שם הקובץ.2

 אישור השמירה.3
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  .האם הקובץ ששמרתם, קיים בתיקיה בדקו. 3

 תרגיל 3 

 ordWאת תוכנת הפתחו  .1

 הקלידו את הטקסט הבא: .2

 לכל אחד / מ.אלעי

 לכל אחד דרכו שלו, שביל או משעול.

 לכל אחד מקלו, כליו, ואין להרהר ולשאול.

 ולא להתקנא בדרך רע בין ערוגות פרחים,

 אולי גם הוא משם כמה דרכים.

 -ציפור מרנן בערביםיש פרח אוהב צל, יש 

 הנרקיס פותח עליו לילל, לאור הכוכבים.

 "לכל אחד" בשם "מסמכיםשמרו את הקובץ בתיקיית " .3

 בחלק העליון של התוכנה) ,(הכפתור השמאלי ביותרסגרו את חלון התוכנה בלחיצה על          .4

 
 תרגיל 5 שמירת שינויים 

   Wordאת תוכנת ה ופתח .1

 את הטקסט הבא:  ודיהקל .2

 איננו היכן אנו נמצאים  ,הדבר החשוב בעולם

  "חשוב" :בשם ,"מסמכים" את הקובץ בתיקיית רושמ .3

 התוכנהאת  רוסג .4

 חשוב)-מסמכים -מחשב זה -(שולחן עבודה "חשוב"בשנית את הקובץ   ופתח .5

 המשפט: המשךאת  ודיהקל .6

 אלא באיזה כיוון אנו נעים

 לשמירת העדכון            לחצו על  .7

 סגרו את התוכנה .8

 פתחו את הקובץ שוב וודאו שהעדכונים נשמרו. .9
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 עריכה ועיצוב ראשוני של טקסט 2פרק 

 סימון טקסט

סימון נעשה על ידי דורשות לסמן את הקטע עליו עובדים.  עיצוב ועריכת הטקסט, כל פעולות

 העכבר, המקשים, או שילוב של שניהם.

 סימון בעזרת העכבר בשילוב מקשי קיצור

 סמן עכבר פעולה סימון

 מתחילתו ועד סופו בעזרת העכברגרירה  קטע רציף

 קטע שאינו רציף

 ידי גרירה של קטע ראשון –סימון על 

Ctrlלחיצה ממושכת על מקש 

 סימון קטע נוסף

 לחיצה כפולה על המילה בעזרת העכבר מילה

משפט (מנקודה 

 לנקודה)

Ctrlלחיצה ממושכת על מקש 

 לחיצה אחת על המשפט הרצוי

 שורה
השורה בעזרת תחילת לחיצה אחת לצד 

 העכבר

 פסקה
 לחיצה כפולה לצד הפסקה

 או: שלוש לחיצות על הפסקה

 המסמך כולו
 שלוש לחיצות מחוץ לאזור ההקלדה

A+Ctrlאו:  לחיצה על צירוף המקשים 
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 נולתוכנה על איזה קטע טקסט ברצונ אנו מוריםפעולת הסימון ב

 לעבוד, לערוך או לעצב. 

הסרת הסימון מתבצעת באמצעות לחיצה אחת במקום כלשהו 

 במסמך.

 

 בטל פעולה אחרונה

 נשמרות בזיכרון העבודה של המחשב. Wordרוב הפעולות שמבוצעות ב  

המסמך למצב כתוצאה מכך התוכנה מסוגלת לבטל חלק מהפעולות שבוצעו ולשחזר את 

בסרגל הכלים             בטל הקלדה פקדעל  צוכדי לבטל פעולה אחרונה שביצענו, לח קודם.

 לגישה מהירה.

 

 

 !פעולות אחרונות 100עד  תזוכר  Wordתוכנת 

 : לביטול כל הפעולות ברצף

תוצג רשימה של כל           בטל הקלדה פקדבלחיצה על החץ ב

את  נומאז פתיחת המסמך. סמ תםהאחרונות שביצעהפעולות 

   קליק בעכבר. צולבטל ולח כםרצף הפעולות שברצונ

 

 בצע שוב פעולה שבוטלה

 מיד לאחר הביטול.   חזור על ההקלדהעל  צוכדי לשחזר פעולה שבוטלה , לח

 

 1יל תרג

 ) -את תוכנת וורד (שולחן העבודה ופתח .1

 : הפתגמים הבאיםאת  ודיהקל .2

שאנו מקווים לעשות פעם בקלות, עלינו ללמוד קודם כל לעשות מה  .1

 בשקדנות.

 חשוב לדעת!
 

 טיפ!
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 .תפחד מזה שאתה מתקדם לאט, יש לפחד רק מעמידה במקום אל .2

 אותו. וומחקיחד את כל הקטע  נוסמ .3

 )סרגל הכלים לגישה מהירה(           בטל פקדאת הקטע באמצעות  ושחזר.4

 .תהומחיק השורה ידי סימון על  כל שורה בנפרד ומחק .5

 ?קרהמה , פעמיים                 בטל  פקדעל צו לח.6

 קבוצת גופן -3פרק 

מאפשרת לעצב מאפיינים שונים של הטקסט. כגון: סוג הגופן, גודלו, צבעו ועוד.   קבוצת 

 !לסמן את הטקסט לפני עיצובו זכרו שעליכם

 ישנם מספר דרכים עיקריות לעיצוב גופן:

 באמצעות רצועת הכלים.

 שיח גופן. –באמצעות תיבת הדו 

 באמצעות סרגל כלים מקוצר.

 עיצוב גופן באמצעות רצועת הכלים

נקה את כל העיצוב מהקטע הנבחר והשאר את הטקסט  - נקה עיצוב

הרגיל בלבד.

 מתייחס לטקסט לועזי בלבד. -שנה רישיות 

 הגדל את גודל הגופן. - הגדל גופן

 הקטן את גודל הגופן. - כווץ גופן

 שנה את גודל הגופן. - גודל גופן
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 את הטקסט. נו, סמגודל גופןלשינוי 

 יוצג תפריט  לחץ על החץ

 

 

 

 

 בחר את גודל הגופן הרצוי.

 

 שנה את סוג הגופן. - סוג גופן 

 

 

 סוג גופן שינוי 

 עם אפשרויות גופן: תפריטיוצג  את הטקסט. נוסמ   .1

 את סוג הגופן הרצוי.  ובחר .3

 על החץ צולח .4

 

 

 גופני ערכת נושא

 גלילהסרגל 

 גופנים שהיו בשימוש

 לאחרונה 

 כל הגופנים 

 )ABC –לפי סדר ה  מסודרים(

 גופן נוכחי

 גודל נוכחי

 סרגל גלילה
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 שנה את צבע הגופן. -צבע גופן 

 

 לשינוי צבע גופן

 את הטקסט נוסמ .1

 על החץ צולח .2

 בו ניתן לבחור את גוון הטקסט תפריטיוצג  .3

 

 

 

 

 

 . צבעי ערכת נושאמתוך  הרצוי את גוון הטקסט ובחר .4

 תציג חלון צבעים נוסף עם גוונים נוספים.                                לחיצה על  

 הדרגתיים נוספים""ובחירה באפשרות:                                 לחיצה על  

ונוכל לבחור את גווני ההדרגה, כיוון  "מילוי הדרגתי"תפתח בצד שמאל חלון נבחר באפשרות 
 ההדרגה ועוד.

 

 
יגרום לטקסט להראות כאילו הודגש  – (מרקר, זרחן) סימון טקסטצבע 

 באמצעות מרקר.

יוצג תפריט, ממנו     לחצו על החץ.2 סמנו את הטקסט.1 לסימון צבע טקסט:

  ניתן לבחור את הצבע הרצוי

   

 
אפקט חזותי על הטקסט שנבחר כגון: צל, זוהר או הוספת  -אפקטי טקסט

 השתקפות. 

יוצג תפריט ממנו    .לחצו על החץ2. סמנו את הטקסט 1להוספת אפקט:

נה. או להוסיף צל, זוהר, השתקפות וליצור מוכמתבנית ניתן לבחור אפקט 

 אפקט חדש. 
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 צור אותיות קטנות מעל שורת הטקסט. -כתב עילי 

 צור אותיות קטנות מתחת לבסיס שורת הטקסט. -כתב תחתי 

 צייר קו באמצע הטקסט הנבחר. -קו חוצה 

 הוסף קו תחתון לטקסט הנבחר. -קו תחתון 

 הטה את הטקסט הנבחר.  -נטוי 

 הפוך את הטקסט הנבחר למודגש. -מודגש 

תרגול

 עיצוב טקסט 2תרגיל 

 word את תוכנת  ופתח.1

 (ללא המסגרת) משמאלאת הטקסט  ודיהקל.2

 כך: שורת הכותרתעצבו את .3

 , צבע כתום, מודגש, נטוי,18גודל 

 כרצונכםגופן: סוג 

 כך: שאר הטקסטעצבו את .4

 םוגופן כרצונכ, צבע 14גודל 

 :יצירתיות פירושה

 להמציא, לנסות, לגדול, לקחת סיכונים,

 .לשבור חוקים, לעשות טעויות וליהנות 

 )לו קוק-מרי(

 אפקט מוכןבחירה מ

לחיצה על החץ תפתח סוגי צל, 
השתקפויות וזוהר מהם ניתן 

לבחור
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 3תרגיל 

 את תוכנת וורד ופתח .1

 :את הטקסט הבא ודיהקל .2

 יהושוע צפריר / הבית

 ,יש דברים מרובים חשובים בעולם

 .החשוב מכולם הוא ביתו של האדם

 ,שונה הוא וכמו שאדם מאדם

 .כך שונים הבתים שאותם הוא בונה

 ,וקירות אבניםכי בית אינו רק 

 ,צרוף של דירותרק כי בית אינו 

 ,כי בית אינו סתם מבנה של בטון

 .כי בית מעניק הרגשת ביטחון

 ,הוא רק צריף או צריפוןויש בית 

 .אהל קטוןרק יש בית והוא 

 ,ל קשעיש בית ובו רק מצע 

 ."איך המרגש" הואאבל מה שחשוב 

 

 ,על כן חשוב להזכיר ולזכור

 .כי על בית צריך להגן ולשמור

 ,כי רבים דברים יקרים בעולם

 כביתו של אדם. ,אך אין כה יקר

 

  22לגודל  וליהגדואת הכותרת  נוסמ .3

 שנו את סוג הכתב .4

 לשורת הכותרת.  אפקטי טקסטמסגנון מוכן  ובחר .5

 .כותרת בצבע סגולהאת  וצבע .6
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8 
 

 .את הכותרת ושיהדג .7

 כל שורה בצבע שונה. וצבע .8

 "הבית"שם ב "מסמכים"תיקיית ב את הקובץ רושמ .9

 את הקובץ. גרוס .10

 

 קבוצת לוח

המאפשרת לנו לבצע פעולות של העתקה  -ן של כרטיסיית בית, מופיעה קבוצת לוחבצד ימי
 קסטוהדבקה לט

 

 

 

  העתק

 תיצור העתק של האלמנט העתקבחירה בפקודה 

 ניתן לשכפל אלמנטים כגון: טקסט, תמונות, סמלים ועוד בכמה דרכים:

  העתק פקדשכפול באמצעות  

  בעכבר ימניתשכפול באמצעות תפריט מקוצר בלחיצה 

 שכפול באמצעות המקלדת  
 

 

 בפעולת השכפול, טקסט המקור יישאר במקומו

 היעד. עתק ימוקם במקוםהוה 

 
 העתק פקדשכפול באמצעות 

 את הטקסט הרצוי נוסמ .1

  העתק פקדעל  צולח .2

 את הטקסטק בו תרצו להדביאת הסמן במקום  וביהצ .3

 הדבק  פקד על צולח .4

 הידעת?
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 העכברשכפול באמצעות 

 את הטקסט הרצוי. נוסמ .1

 העתק באפשרות ובעכבר ובחרהימני  לחצןעל ה צולח .2

 בו תרצו להדביק את הטקסטאת הסמן במקום  וביהצ .3

 הרצויה באפשרות ההדבקה ובעכבר ובחרהימני לחצן על ה צולח .4

 אפשרויות הדבקה:

אפשרות זו שומרת על העיצוב המקורי  –שמור על עיצוב המקור    

 של הטקסט.

 האובייקט הופך לתמונה ולא ניתן לערוך אותו -הדבקה כתמונה   

 העתק הדבק -4תרגיל 

 תמיד בשמחהאת המילים:  ודיהקל .1

 באופן הבא: יקו אותםהעת .2

 (בקבוצת לוח)             סמנו אותם ולחצו על 

 , באופן הבא:בשורה הבאה הדביקו אותם .3

 לירידת שורה, עמדו עם סמן העכבר בתחילת השורה אנטרלחצו 

 (בקבוצת לוח)על              ולחצו

 מעט את המילים בשורה החדשה וליהגד .4

 ם.שוב את המילי וליוהגדאת השורה החדשה לשורה נוספת  וקיהעת .5

 מו בדוגמהכך שתתקבל תוצאה כ -פעמים 6 ההעתקה וההגדלהעל פעולות  רוחז .6

 בצבע שונהכל שורה  וצבע .7

 "תמיד בשמחה"את העבודה בשם שמרו  .8

 דוגמה:

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה
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1 
 

 

 ומספורתבליטים  3פרק 

היתרון של  הינם סימנים גראפיים, המאפשרים לחלק את תוכן המסמך לנקודות. תבליטים

 קריא ומסודר. להוספת תבליטים לטקסט הוא בכך שתוכן המסמך הופך 

בטקסט קיים, או לחילופין להגדיר זאת מראש  ולפסקאותניתן להוסיף תבליטים לרשימה 

יתווספו תבליטים באופן בבואנו להקליד טקסט בעל אופי רשימתי, כך שעם ההקלדה 

  אוטומטי.

כמו גופן, ולכן אופן השימוש בכלים לעיצוב מסמך  לעיצוב הניתניםהינם אלמנטים  תבליטים

 חלים גם על אלמנטים אלו.

 

 לפסקההוספת תבליט 

 במידה וטרם הוקלד הטקסט, יש להציב את הסמן במקום בו מעוניינים להתחיל את הרשימה.

 סמן את הפיסקה או הפסקאות הרצויות.במידה והטקסט מוקלד, נ

 תבליטים של לחצן  חלקו הימניעל  צולח .1

 :להוסיף תבליט ממבחר התבליטים שהיו בשימוש לאחרונה כדי .2

 תבליטים בלחצן  החץ השמאליעל  צולח .2.1

 יוצג חלון עם תבליטים שהיו בשימוש לאחרונה ותבליטים מספריית התבליטים. .2.2

 

 

 

 את התבליט הרצוי. ובחר .2.3

יופיע התבליט הנבחר בתחילת השורה החדשה באופן ) Enterלחיצה על עם כל ירידת שורה (

 אוטומטי.
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 צוולח פסקאותהאת הפיסקה או  נו, סממפסקהלהסרת תבליט 

 .שלא יהיה פעיל כך            תבליטיםשוב על לחצן 

 

 תרגיל 1 תבליטים

 תוכנת הוורדפתחו את  .1

 מסמך ריקבחרו באפשרות  .2

 מעגל השנה: הקלידו כותרת .3

  תבליטיפו הוסבשורה חדשה  .4

 תשרי, חשוון, כסליו וכו' (כל חודש בשורה נפרדת)את שמות החודשים:  ודליהק .5

 כםכרצונ שהקלדתם את הטקסט ועצב .6

 את התבליטים מהרשימה (לחיצה נוספת על פקד התבליטים). וריהס .7

 "1"תבליטים  בשם את הקובץ שמרו .8

 

 תרגיל 2 שינוי סגנון תבליט

    )        (לחיצה על החץ משמאל , בתרגיל הקודםבטקסט שהקלדתם שנו את סגנון התבליט .1

      ת השינויים שמרו א .2

 

 דף חדשהוספת 

 :כדי להוסיף דף חדש למסמך

 וספההתפריט לחצו על  •

 כפתור הימני ביותר)(ה עמודים לחצו על •

 עמוד ריקבחרו באפשרות  •

 

 

 חשוב לדעת!
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 תרגיל 3 המטלות שלי

 המטלות שלימו בכותרת: ורש חדש דף הוסיפו .1

 )         (   לרשימה תבליט ובחר .2

 שבוע הקרובכם לבצע בשעלי מטלות 5 מורש .3

   לחיצה עלבבקובץ  השינוייםאת רו שמ .4

 

 תרגיל 4 רשימת קניות

 רשימת קניותורשמו בכותרת :  הוסיפו דף נוסף .1

 העתיקו את הרשימה הבאה: (כל פריט בשורה נפרדת) .2

 ים, מעדן סויה, שוקולד מרירלחם, חלב, גבינה לבנה, פריכיות אורז, ממרח חרוב   

 )           ובחרו מהרשימה הנפתחת החץ השמאלילחצו על ( לרשימה        הוסיפו תבליט של  .3

 בקובץ  השינוייםאת רו שמ .4

 הוספת מספור 

 :שהקלדנוטקסט באופן זהה להוספת תבליטים, ניתן להוסיף מספור ל

 במידה וטרם הוקלד הטקסט, יש להציב את הסמן במקום בו מעוניינים להתחיל את הרשימה.

 סמן את הפיסקה או הפסקאות הרצויות.נבמידה והטקסט מוקלד, 

 לחץ על חלקו הימני של לחצן מספורונ

 המספורשהיו בשימוש לאחרונה ומספריית  סגנונות המספורממבחר  מספורניתן להוסיף 

 . מספורלחץ על החץ השמאלי של לחצן נ

 "סגנונות המספור"יוצג חלון עם סגנונות המספור שהיו בשימוש לאחרונה וסגנונות מספריית 

 

 

נבחר בסגנון  
המספר הרצוי 
 מתוך הספרייה
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לחץ שוב  פסקאותהסמן את הפיסקה או  מפסקהלהסרת מספור 

 .שלא יהיה פעיל כך          מספור  על לחצן 

 

 

 תרגיל 5 הוספת מספור 

 קובץ וורד חדשפתחו  .1

 הקלידו את הטקסט הבא:. 2

 מרק ירקות איטלקי מלא כל טוב

 מצרכים: 

 שמן זית כפות 2 .1

 כוס שעועית לבנה½  .2

 קצוץ בצל 1 .3

 שיני שום, פרוסות דק 2 .4

 עגבניות 4 .5

 גבעולי סלרי חתוכים 2 .6

 מיםכוסות  6 .7

 כוס פסטה (קונכיות ) 3/4 .8

 וחתוכים לקוביותגזרים, קלופים  2 .9

 תפוחי אדמה 2 .10

 קופת רסק עגבניות .11

 

 הכנה: 

 מחממים בסיר גדול את השמן ומאדים את הבצל.  .1

 מוסיפים את העגבניות ומערבבים.  .2

 והמים.מוסיפים את השעועית   .3

 .ומבשלים כשעה והפסטה מוסיפים את שאר הירקות  .4

 

 

 חשוב לדעת!
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 כרטיסיית עיצוב

 סגרת לעמודוספת מה

 "עיצוב"בכרטיסיית  "גבולות עמוד"ע"י בחירה באפשרות  סגרת מעוצבת לעמודניתן להוסיף מ

 

  

  בלחיצה על           יפתח החלון הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 נקבל שלל איורים מהם נוכל לבחור מסגרת מעוצבת גרפיקהבלחיצה על 

 

 

 

 

 שינוי צבע עמוד

  תפתח תיבת צבעים          בלחיצה על 

 לרקע העמוד ע הרצויהצבנלחץ על 

 

בחירה של מאפייני 
נבחר . הגבול

 תיבה באפשרות
בחירה באפשרות 

תסיר את  -ללא
 הגבול

הגדרת גבול 
עמוד, מתוך 

 מבחר גרפיקות

 הקו הגדרות סגנון
 וצבע גבול עמוד

תצוגה מקדימה 
 של גבול העמוד
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 תרגיל 5 שינוי צבע עמוד, הוספת מסגרת לעמוד

 מתכון שהקלדתם בתרגיל הקודםל גרפיקהמסוג  מסגרתהוסיפו  .1
 לצבע כרצונכם צבע רקע העמודשנו את  .2
 שמרו את הקובץ .3
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 הוספת תמונה 4פרק 

 תמונות, צורות ועודמסוג  םמאפשרת להוסיף למסמך אובייקטיהוספה כרטיסיית 

 תמונות מתוך קובץהוספת 

 (ראשית יש לוודא, שיש תמונות השמורות במחשב) מתוך קובץ קיים במחשב תמונהניתן להוסיף 

 איוריםבקבוצת  הוספהאפשרות זו קיימת בכרטיסיית 

 

 כדי להוסיף תמונה

 על לחצן צו לח .1

 חלון המציג את תיקיות המחשב: פתחי

 

 להוסיף. כםאת התמונה שברצונ נובתיקייה הרצויה וסמ ובחר .2

 הוסף.על  צולח .3
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 הוספת תמונה 1תרגיל 

 תוכנת הוורדפתחו את  .1

 מסמך ריקבחרו באפשרות  .2

 )"תמונות"בתוך תיקיית -"חיות"(מתיקיית תוכי הוסיפו תמונה של  .3

 

 תמונות מקוונותהוספת 

 מאגר מקווןכאשר המחשב מחובר לרשת האינטרנט, ניתן להוסיף למסמך תמונות מתוך 

 לחיצה על הקטגוריה הרצויה -יפתח חלון המחולק לקטגוריות                             לחיצה על ב
  הוסףנבחר בתמונה הרצויה ונלחץ על  -תפתח מאגר תמונות

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 ."כלי תמונות"לאחר שהוספנו את התמונה, נסמן אותה ונעצב אותה ע"י כרטיסיית 

 

 הוספת תמונה מקוונת 2תרגיל 

 תמונות מקוונותלחצו על  .1

 ירושליםחפשו תמונה של  .2

 הוסףלחצו על התמונה הרצויה ובחרו באפשרות  .3

 

בשורה זו ניתן להקליד ידנית: 
שם של תמונה או נושא רצוי 

יוצגו  -וללחוץ על אנטר
תוצאות של תמונות מרחבי 

 רשת האינטרנט
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 שינוי גודל תמונה 

את התמונה באמצעות ידיות האחיזה הממוקמות סביב התמונה. בלחיצה  להקטין ולהגדילניתן 

 ידיות האחיזה. תופענהעל תמונה 

 

 

 

 

  

 

כיווני -חץ דועם סמן העכבר על ידית האחיזה הרצויה עד לקבלת  דועמ :לגרירת ידיות האחיזה

ניתן להקטין ולהגדיל , כלפי חוץאו  כלפי פנים התמונהידי גרירת ידיות האחיזה -. עלבצבע לבן

 .אותה

 הזזת תמונה

 סמן בצורת ארבעה חיצים יופיעעם סמן העכבר מעל התמונה  נעמודלהזיז את התמונה  כדי

  נזיז אותה למקום הרצוי.נלחץ על התמונה ו

 סיבוב תמונה

  החץ המסתובב  נלחץ על , נסמן אותה (ע"י לחיצה)כדי לסובב את התמונה

 ונסובב לכיוון הרצוי.(מופיע מעל העיגול האמצעי העליון ) 

 

 

 שינוי גודל תמונה 3 תרגיל

 הגדלת התמונה .1

 על התמונה שהוספתם לחצו •

 העליון משמאל (יופיע חץ דו ראשי)על העיגול  עמדו •
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 את התמונה כלפי חוץ, עד לגודל הרצוי. הזיזועם העכבר ולחצו  •

 את אחיזת העכבר.שחררו 

 התמונה קטנתה .2

 על התמונה שנית לחצו •

על העיגול העליון משמאל  עמדו •

 את התמונה כלפי פנים, עד לגודל הרצוי. הזיזועם העכבר ולחצו  •

 את אחיזת העכבר.שחררו 

לכיוון הרצוי ע"י לחיצה על  סובבו את התמונה .3

 עיצוב תמונה

עיצוב תמונה בעזרת כרטיסיית תבנית תמונה 

לאחר הוספת תמונה למסמך תופיע כרטיסיית תבנית תמונה הכרטיסייה כוללת אפשרויות 

מפורטות ומתקדמות לעיצוב ותיקון תמונה (הכרטיסייה תופיע רק בסימון התמונה!) 

 קבוצת התאמה

קבוצה זו מכילה כלים מתקדמים לעיצוב התמונה. בעזרת כלים אלו תוכל לשנות את: צבעי 

התמונה, בהירות, חדות, שקיפות של התמונה, הוספת אפקטים אומנותיים ואף להסיר את רקע 

 נסקור חלק מהאפשרויות: התמונה.

 תמונה תיקוני

על לחצן  צולח .1

 מבין האפשרויות המוצגות בחלון: ,הרצוי תיקון התמונהאת  ובחר .2

מתקדמות אפשרויות 
 נוספות לתיקוני תמונה
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 צבעשינוי 

   על לחצן צולח .1
 הרצוי מבין האפשרויות המוצגות בחלון גווןאת ה ובחר .2

אפקטים אמנותיים 

 על לחצן  צולח .1

 העיצוב הרצוי מבין האפשרויות בחלון: ו אתבחר .2

 עיצוב תמונה 4תרגיל 

 כלי תמונותבכרטיסיית                   צבעלחצו על לחצן .1

 שנו את גוון התמונה .2

 לתמונה אפקט אומנותילחצו על  בחרו  .3
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 קבוצת סגנונות תמונה 

כלים המאפשרים לשנות את סגנון התמונה, להגדיר גבולות ואפקטים קבוצה זו מכילה 
 מיוחדים לתמונה

בחירה מגלריית הסגנונות

 לחצו על לחצן ההרחבה      לצפייה במגוון הסגנונות.

 בחרו את האפשרות הרצויה מתוך האפשרויות המוצגות בחלון:

גבול תמונה 
 '.דוהתמונה כגון  צבע קו, עובי קו, סגנון קו וכאפשרות לקבוע הגדרות למסגרת 

 אפקטי תמונה 
כגון צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, מסגרת  אפקטים ייחודייםאפשרות להוסיף לתמונה 

 ממדי.-משופעת וסיבוב תלת

 סגנונות תמונה -5תרגיל 

 עמוד ריק)-עמודים-(הוספה דף חדשהוסיפו  .1

 פרחהוסיפו תמונה של  .2

3. לחצו על התמונה, בחרו סגנון לתמונה מכרטיסיית "תבנית תמונה" 

 של התמונהצבע המסגרת שנו את  .4

לתמונה  אפקט צלהוסיפו  .5

 את הקובץשמרו  .6

 את התוכנה סגרו .7
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 6תרגיל 

 תחו מחדש את תוכנת הוורדפ .1

 את הטקסט הבא: הקלידו .2

הגדולה ביותר שלנו אינה בלעולם לא ליפול, אלא בלקום בכל פעם התהילה "

 )קונפוציוס" (שאנו נופלים

אותו       הדגישוהגופן,  גודל וצבעשנו את  .3

 )"תמונות"בתוך תיקיית -"שונות"מתיקיית או מתוך        מתאימה ( הוסיפו תמונה .4

 אותה הגדילואת התמונה (בלחיצה עליה) וסמנו  .5

 סגנון לתמונהבחרו   .6

 אפקט השתקפותהוסיפו לה  .7

 לעמודהוסיפו מסגרת רשות:  .8

 "לא ליפול"את הקובץ בשם  שמרו .9

 .את התוכנהסגרו  .10
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 צורותהוספת  5פרק 

צורות הוספת 

 הוספהלחצו על כרטיסיית  .1
 צורותלחצו על החץ בלחצן  .2
 לקטגוריות:יוצג חלון עם מבחר צורות שונות, מחולק  .3

 ועמדו על דף העבודה הצורה הרצויהלחצו על  .4
לסימן פלוס שחור      ך והפיסמן העכבר  .5
 .של העכבר הלחצן השמאלילחצו על הדף עם  .6

 תרגיל 1 הוספת צורות

 תוכנת הוורדאת פתחו  .1

 מסמך ריקבחרו באפשרות  .2

 צורת שמשהוסיפו  .3

 תרגיל 2 

 עמוד ריק)-עמודים-(הוספה  ף חדשדהוסיפו  .1

 את הצורות הבאותצרו  .2

 צורותאת הקובץ בשם  שמרו .3
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שינוי גודל צורה 

ניתן להקטין ולהגדיל את הצורה ת את גודלה של התמונה. ניתן לשנו בדיוק באותו האופן בו
. בלחיצה על הצורה יופיעו ידיות ולהזיזה באמצעות ידיות האחיזה הממוקמות סביב הצורה

האחיזה. 

כיווני -חץ דועם סמן העכבר על ידית האחיזה הרצויה עד לקבלת  דועמ :לגרירת ידיות האחיזה

גרירת ידיות האחיזה  ותה.צורה תקטין אכלפי פנים הגרירת ידיות האחיזה           בצבע לבן

 ותה.תקטין אוץ חכלפי 

תוך כדי הגדלת והקטנת הצורה Ctrlלחיצה על מקש 
 מיקומה בדף לא ישתנהלהקטין ולהגדיל את הצורה כך ש תאפשר

 כתוצאה משינוי גודלה.
(למעטאת אחת מידיות האחיזה רו גרותוך כדי  Ctrlלחצו על 

לב כי מרכז הצורה נשאר קבוע  מושיידית האחיזה של סיבוב). 
 .בדףומיקום הצורה אינו משתנה 

הצורהתוך כדי הגדלת והקטנת  hiftSלחיצה על מקש 
 תוך שמירה על פרופורציהלהקטין ולהגדיל את הצורה  תאפשר

 ויחסי גובה ורוחב

ידיות אחיזה 
יקטינו  פינתיות

ויגדילו את 
הצורה באופן 
יחסי בהתאם 
 לגובה ורוחב

 רוחב הצורהידיות אחיזה של 
 יקטינו ויגדילו את רוחב הצורה

 סיבובידית אחיזה של 
הידית מאפשרת לסובב 
את הצורה בזווית שונות 

 מעלות 360על ציר של 

יקטינו  גובה הצורהת אחיזה של ידיו
 ויגדילו את גובה הצורה

 טיפ!
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 צורההזזת 

 סמן בצורת ארבעה חיצים יופיע צורהעם סמן העכבר מעל ה נעמוד צורהלהזיז את ה כדי

 נזיז אותה למקום הרצוי.ו צורהנלחץ על ה

 צורהסיבוב 

 החץ המסתובב  נלחץ על , נסמן אותה (ע"י לחיצה)צורהכדי לסובב את ה

 ונסובב לכיוון הרצוי.(מופיע מעל העיגול האמצעי העליון ) 

 תרגיל 3 

 )כך שימוקמו במקום אחר בדף( הקודם לשהוספתם בתרגי הזיזו את הצורות .1

  (הגדילו או הקטינו) שנו את גודלם .2

 לבורת הצ את סובבו .3

 שמרו את השינויים .4

כרטיסיית "עיצוב צורה"

בלחיצה על צורה תפתח כרטיסיית "עיצוב צורה", כרטיסייה זו כוללת בתוכה כלי עיצוב ועריכה 

כדי שכרטיסיית "עיצוב צורה" תופיע, חובה ללחוץ על הצורה 

(לסמן אותה) 

. 
12

 חשוב לדעת!
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 .הוספת צורות1

 )הוספה(במקום להוסיף מכרטיסיית  נוספת להוסיף צורותבקבוצה זו ניתנת אפשרות 

 של צורה קימת. לשנות צורתהאו 

 סגנונות צורה.2

או  גלריית סגנונותכוללת כלים לאפשרויות עיצוב סגנון הצורה מתוך  סגנונות צורהקבוצת 
 ואפקטים.מילוי, מתאר בהתאמה אישית של 

 זכרו! כדי להחיל סגנון על צורה יש לסמן תחילה את הצורה ורק לאחר מכן ללחוץ על הסגנון הרצוי

  מילוי צורה
בצבע אחד, בתמונה, במילוי הדרגתי של מספר צבעים  ניתן למלא צורה באופנים שונים:

 ומרקם.

 מילוי צורהן חצעל החלק השמאלי של ל צולח .1
 יוצג חלון עם אפשרויות למילוי צורה:

, לחיצה על החץ בחירה מסגנונות מוכנים
תפתח סגנונות נוספים

מילוי הצורה .1
, מתוך צבע אחדב

מגוון הצבעים 
 המוצע

מילוי הצורה .2
תמונהב  

מילוי הצורה .3
מילוי הדרגתיב  

מילוי הצורה .4
רקםמב  

ממאגר הצורות  בחירת צורה

 נוכלתפתח תפריט ממנו  לחיצה על החץ
א. לשנות צורה של צורה קיימת ב. לערוך 

 את נקודות הצורה
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 מילוי בצבע אחד .1

 .לבחור ממגוון הצבעים, המוצגים בחלון, על ידי בחירת הצבע הרצוי למילוי הצורהניתן 
 תפתח צבעים נוספים.                             לחיצה על 

 לחיצה על אפשרות זו תפתח את החלון הבא: -תמונה מילוי .2

 מילוי הדרגתיהעשרה:   .3

ליצירת  משתלבים ביניהםמאפשר יצירת מילוי המתבסס על מספר צבעים ה מילוי הדרגתי
שילוב מילוי הדרגתי. ניתן לקבוע את הצבעים שירכיבו את המילוי ואת המיקום והזווית של 

 הצבעים.
 ם נוספיםיהדרגתינבחר באפשרות  -הדרגתי. נלחץ על 1

 מילוי הדרגתייפתח חלון בצד שמאל של המסך נבחר באפשרות 

 ממעברי צבע מוגדרים מראשבחירה  .1
 מוקדי, מלבני ועודקווי, , לינארי המעברבחירת סוג  .2
 אלכסוני, ימני, שמאלה וכדו' בחירת כיוון המעבר .3

 מילוי מרקם 4
 מרקמיםאפשרות לבחור מילוי ממגוון 

מילוי צורה בתמונות מקבצי 
(כדי להשתמש המחשב 

באופציה זו עלינו לוודא כי 
במחשב שמורות תמונות)

מילוי צורה בתמונות מקוונות 
מרשת האינטרנט, אופציה זו 

פעילה רק כאשר המחשב 
 מחובר לרשת

 מילוי צורה בסמלים

1

2

3 
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 4 ליתרג

•
•
• 

שהוספתם בתרגיל הקודם, באופן הבא:  1. בחרו מילוי צבע לצורת הלב 
סמנו את צורת הלב (תפתח כרטיסיית עיצוב צורה)

                 בחרו באפשרות מילוי צורה  
                 לחצו על הצבע הרצוי מהחלון שיפתח 

 באופן הבא: צורת הענןל מילוי מרקםבחרו  .2
• 
• 
• 
• 

סמנו את צורת הענן (תפתח כרטיסיית עיצוב צורה) 
בחרו באפשרות מילוי צורה  

בתפריט שיפתח עמדו עם העכבר על האפשרות  מרקם 
בחרו את המרקם הרצוי מהחלון שיפתח 

 את השינויים בקובץ שמרו .3

 מתאר צורה

צבע קו, עובי קו, סגנון קו   למסגרת הצורה כגוןאפשרות לקבוע הגדרות 

 מתאר צורה לחצןעל החלק השמאלי של  צולח .1
 יוצג חלון עם אפשרויות לעיצוב גבול התמונה:

 אפקטים של צורה

צל, השתקפות, זוהר,  ייחודיים כגון אפקטים לשדרג את עיצוב הצורה ולהוסיף לצורה ניתן
 ממדי.-קצוות רכים, מסגרת משופעת וסיבוב תלת

  לחצןעל  צולח .1

 צל, השתקפות, זוהר וכדו' המגוונות: אפקטיםמבין אפשרויות ה ובחר .2

 לחיצה על החץ לצד כל אפשרות, תציג אופציות נוספות לכל אפקט  .3

קו המתאר צבעבחירת 

 קו המתארעובי בחירת 

 קו המתארסגנון בחירת 
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 תרגיל 5 הוספת אפקטים לצורה

 פתחו מסמך וורד חדש .1

 צורת שמשהוסיפו  .2

 , שנו את צורתה ע"י גרירה פנימה של העיגול הצהובצורת השמשלחצו על רשות:  .3

4. לחצו על כרטיסיית עיצוב צורה
5. בחרו במילוי צורה צהוב 

6. לחצו על אפקטים של צורה      
7. הוסיפו לצורה אפקט של צל והשתקפות 

 כתיבה בתוך צורה

 דרכים לכתיבה בתוך צורה: 2קיימות 

 בעכבר לחצן ימניולחצו על  עמדו על הצורה הרצויה .1

 הוסף טקסטבחרו באפשרות:  .2

 הקלידו את הטקסט הרצוי -בתוך הצורה סמן הטקסט יופיע .3

 דרך נוספת:

 , כך שתופיע מסגרת סביבהלחצו על הצורה .1

 הקלידו את הטקסט הרצוי .2

 תרגיל 6 

 שיצרתם בתרגיל הקודם את צורת השמשהגדילו  .1

 שמשבתוכה את המילה  כתבו .2

 צורת שמש :בשם שמרו את הקובץ .3

 שמש
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 ניה אישיתיצירת סימ 7ל יתרג

 סימניה אישיתפתחו את הקובץ  .1

 בצעו את ההוראות הכתובות בו .2

 "עיצוב שלט לדלתמטלת בית " 8תרגיל 

חדש  wordפתחו מסמך.1

 (העמדת סמן העכבר על הצורה, יציג את שמה)(          הוסיפו צורת "מסגרת משופעת" .2

 מרקםבחרו לצורה מילוי של  .3

לדוג' ברוכים הבאים משפחת , ברוכים הבאים +שם משפחתך צורה :הקלידו בתוך ה .4

 )ולהקלידיש ללחוץ על הצורה  -(כדי להקליד בתוך הצורה ישראלי

 שהקלדתם סמנו את הטקסט .5

 עצבו אותו כרצונכם .6
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 טבלאות 6פרק 

. טבלה הינה אובייקט המידע במסמך ולהצגתו בצורה מסודרת לארגוןשימוש בטבלה מיועד 
 המתווסף למסמך ועל כן ניתן להגדיר לטבלה מאפיינים ייחודים לפריסת הטבלה ולעיצובה.

 .טבלאות, בקבוצת הוספההאפשרות להוסיף טבלה נמצאת בכרטיסיית 

 ניתן להוסיף טבלה בשתי דרכים עיקריות:

 .בחירה מתצוגה מקדימהידי -על הוספת טבלה .1
 .קביעת מספר עמודות ומספר שורותידי -הוספת טבלה על .2

 ידי בחירה מתצוגה מקדימה-הוספת טבלה על

  לחצןעל  צולח .1

 ידי סימון-ריבועים שחורים המאפשרים את בחירת ממדי הטבלה עליוצג חלון עם  .2

 קליק שמאלי בעכבר. צו, לחיםהטבלה הרצוי ממדי את בחרתםלאחר ש.3

 ידי קביעת מספר עמודות ומספר שורות-הוספת טבלה על

 על לחצן צולח .1

.הוספת טבלהבאפשרות  ובחר .2

יוצג חלון עם אפשרויות לקביעת גודל הטבלה והתאמה אוטומטית .3

 את מספר העמודות ומספר השורות הרצויות. הזינו .4

.אישור לחצו על .5

סמן העכבר מעל הריבועים  הזיזו את
. הסימונים ממדי הטבלהאת  ווקבע

של  תצוגה מקדימההכתומים מהווים 
ממדי הטבלה והיא אף מוצגת בגוף

 המסמך במקביל
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של  ידיות גרירה וסימוןלאחר הוספת הטבלה תוצג הטבלה עם העמודות והשורות שנקבעו ועם 
טבלה. ה

 מס' דרכים:ניתן לנוע בין תאים שורות ועמודות ב

 העכבר בתא המבוקש.הצבת סמן  -סמן העכבר .1
 פי כיוון החיצים במקלדת.-הזזת סמן הכתיבה מתא לתא על -מקשי חיצים .2

 לחצן שמאלי בעכבר , נלחץ עםתא הרצויבאת סמן העכבר  מקםנ: כדי להקליד בתוך הטבלה
 מקלדתה ונקליד עם מקשי

 1רגיל ת

 תוכנת וורדפתחו את  .1
 טבלה -הוספהלחצו על כרטיסיית  .2
 שורות 3עמודות ו 3הוסיפו טבלה בגודל  .3
 הקלידו בתוכה את הנתונים הבאים: .4

 טלפון ישיר תפקיד שם

03-5798585 אחראי רכש ישראל ישראלי

03-5798589 מזכירה 'יץיעקובובמרים 

עיצוב טקסט בתוך תאי הטבלה זהה לעיצוב טקסט  -עיצוב טקסט בטבלה

עיצוב גופן, עיצוב פסקה במסמך רגיל. עיצוב הטקסט יעשה דרך אפשרויות 

 .ביתהנמצאות בכרטיסיית  ואפשרויות עריכה

של  סימון וגרירהידית 
 הטבלה

, באופן שינוי גודל הטבלהידית 
יחסי, בהתאם לגובה ורוחב 

 הטבלה

 חשוב לדעת!
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 2רגיל ת

 דף חדשפתחו  .1

 שורות 7עמודות ו 7וסיפו טבלה בגודל ה .2

 (ראשון, שני, שלישי...) ימות השבוע לפי הסדרשורה הראשונה את תאי הכתבו ב .3

 )העכבר או עם חיצי המקלדתתא לתא עם  תוכלו לעבור בין(

 וג':לד היום שלכםסדר ה של כל יום את בעמודלאו מ .4

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 ארוחת בוקר ארוחת בוקר ארוחת בוקר ארוחת בוקר ארוחת בוקר ארוחת בוקר ארוחת בוקר

 התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות

 קריאה שחיה אפיה צל הנכדיםביקור א נגינה סריגה קריאה

 צהריםרוחת א צהריםרוחת א צהריםרוחת א צהריםרוחת א צהריםרוחת א צהריםרוחת א צהריםרוחת א

 קריאה שחיה הליכה צל הנכדיםביקור א נגינה סריגה קריאה

 ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב

 שם "סדר יום"את הקובץ בשמרו  .5

כרטיסיית "עיצוב טבלה", "פריסה"" 

בלחיצה בתוך הטבלה יתווספו כרטיסיית "עיצוב טבלה", "פריסה"
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כרטיסיית פריסה

כרטיסיית "פריסה" מכילה את הפקודות הקשורות למבנה הטבלה, פריסתה וגודלה. 

 סימון בטבלה

 כדי לבצע פעולות בטבלה, יש צורך לסמן את השורות/העמודות
, בחרו את הדרך הנוחה לכם ניתן לסמן שורות, עמודות, תאים וטבלה בשלוש דרכים עיקריות

 ביותר:

 שימוש בלחצן בחר .א
 על תא בעמודה או בשורה רצויה דועמ .1

2. לחצו על לחצן בחר         (הראשון מימין בכרטיסיית פריסה) 
3. בחרו את אפשרות הסימון הרצויה, בהתאם לתא בו נמצא סמן הכתיבה 

 סימון ע"י גרירה .ב
את העכבר לכיוון הסימון  ררווג, השורה או הטבלה הרצויה בתא בתחילת העמודה דועמ

 הרצוי.

 שימוש בסמן העכבר .ג

את סמן העכבר מימין לשורה הרצויה עד להופעת סמן חץ לבן  וזיהז -סימון שורה שלמה .1

 על המקש השמאלי של העכבר. צוולח

דה הרצויה עד להופעת סמן חץ את סמן העכבר לראש העמו וזיהז -סימון עמודה שלמה .2

 על המקש השמאלי של העכבר. צוולח שחור קטן 

את סמן העכבר לפינה הימנית של הטבלה עד להופעת סמן  וזיהז – סימון טבלה שלמה .3

 על המקש השמאלי של העכבר. צושל ארבעה חיצים  ולח
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 הוספה ומחיקה של תאים, שורות, עמודות וטבלה

מאפשרות לשנות את ממדי הטבלה  הוספת ומחיקת תאים, שורות, עמודות וטבלהאפשרויות 

 בכל שלב במהלך העבודה.

) או על       ( מיקומו של סמן הכתיבה בטבלההוספה של תאים שורות או עמודות מתבססת על 

 לפני פעולת ההוספה. סימון שורה או עמודה

 הוספת שורה
 !בגרסה החדשה של הוורד ניתן להוסיף שורה בדרך פשוטה וקלה

 -הקצה הימני של קו המתאר של השורהעל  ,עמדו עם סמן העכבר
. סימן של פלוסויתווסף  בכחולהקו יצבע  .תרצו להוסיף שורה נוספתמעליה ש

 לחיצה על הפלוס תוסיף שורה.

 דרך נוספת

 (או עמדו עם סמן העכבר על התא) את תאי השורה שמעליה או מתחתיה תרצה להוסיף שורה נוסמ

לחצו בכרטיסיית "פריסה"  על לחצן        להוספת שורה מעל הסימון ולחצו על 

 לסימון. שורה מתחתלהוספת        לחצן

 הוספת עמודה

 ונלחץ על הפלוסשל העמודה  קו המתארבאופן זהה להוספת עמודה, נעמוד על 
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 דרך נוספת

 עמודהלהוסיף  ותרצ שמאלהאו מימינה שמ עמודהאת תאי ה נוסמ

לחצו בכרטיסיית "פריסה"   על לחצן       להוספת עמודה מימין לסימון ולחצו על 

 לסימון. עמודה משמאל להוספת         לחצן

לדוג' אם נרצה מס' השורות/העמודות שיתווספו לטבלה, הוא כמס' השורות שנסמן 

השורות האחרונות ונלחץ על          אם  2שורות מתחת לטבלה, נסמן את  2להוסיף 

    3נסמן  3נרצה להוסיף 

 3רגיל ת

 באופן הבא: לטבלת סדר היום שיצרתם בתרגיל הקודםשורות,  2הוסיפו  .1

 של הטבלה בקצה התחתון הימניעמדו עם סמן העכבר  •

 התווספה שורה -, לחצו עליופלוס כחולן של ימיופיע ס •

 סימן הפלוס הכחולעמדו שוב בקצה התחתון ולחצו על  •

 , טקסט כרצונכםמלאו באחת השורות שהוספתם •

 מחיקת שורה, עמודה, תא וטבלה

 למחוק. כםטבלה שברצונה סמנו את בתא, בשורה, בעמודה או דועמ .1

לחצו על לחצן          (בכרטיסיית "פריסה") .2

 חלון עם אפשרויות מחיקה יפתח .3

 את האפשרות הרצויה ובחר  .4

 4רגיל ת

 שבטבלת "סדר היום" השורה הריקהאת  מחקו

 חשוב לדעת!
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 תאיםמיזוג 

 פעולה זו )וספת כותרת לטבלהבעיקר בה שימושי( תא אחדלה לטבניתן לאחד מס' תאים ב

נקראת "מיזוג תאים" והיא נמצאת בכרטיסיית פריסה.

 חובה לסמן יותר מתא אחד)כדי שהלחצן יפעל, ( למזג כםאת התאים שברצונ נוסמ .1
      לחצןעל  צולח .2

 קביעת רוחב אחיד לכל תאי הטבלה -פיזור שורות  ועמודות

 שורות הטבלה תתפרשנה באופן שווה בטווח הטבלה וגובה השורות יהיה זהה.

 עמודות הטבלה תתפרשנה באופן שווה בטווח הטבלה ורוחב העמודות יהיה זהה.

 מיזוג תאים 5רגיל ת

1. הוסיפו שורה מעל השורה הראשונה של טבלת "סדר יום" 
2. סמנו את כל התאים בשורה שהוספתם 

3. לחצו על לחצן         (בכרטיסיית "פריסה")
4. הקלידו בתא הממוזג "סדר יום" 

5. לחצו על פזר שורות                       כך שכל שורות הטבלה יהיו בגודל אחיד. 
6. שמרו את השינויים  

מידה וקיים טקסט בתאים למיזוג, כך שב פעולת המיזוג, גם תוכן התאים מתמזגב

 הוא יאוחד לתא אחד לאחר המיזוג

 חשוב לדעת!
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 מילוי תאי הטבלה -הצללה

 צללההשל תאי הטבלה בלחיצה על לחצן  צבע המילויל לשנות את נוכ

בכרטיסיית "עיצוב טבלה" 

 לעצב. כםשברצונים /את התא ובחר •

 לחצןשל  תחתוןה ץעל הח צולח •

 .ללהלהצ את הצבע הרצוי, בחרו יוצג חלון עם מבחר צבעים לבחירה •

 הסרת ההצללה

 סמנו את התאים הרצויים •

 לחצןשל  תחתוןה ץעל הח צולח •

 .ללא צבעבאפשרות  ובחר •

 הצללה 6תרגיל 

1. סמנו את שורת הכותרת "סדר יום"  
2. לחצו על          (כרטיסיית "עיצוב טבלה") 

 אדוםשל שורת הכותרת ל שנו את הצבע .3
 כרצונכםצבע מילוי מלאו את יתר התאים ב .4

 יצירת אלפון טלפונים 7תרגיל 

 "אלפון טלפונים"הקובץ פתחו את  .1

 ראות הכתובות בובצעו את ההו .2
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 ערי בירה 8תרגיל 

 :את הטבלה הבאה.צרו 1

 את השורה של יווןמחקו  .1

 ועצבו את הטקסט ערי בירה הקלידו בה: מעל השורה הראשונה הוסיפו שורה .2

של השורה הראשונה  מזגו את התאים .3

 שמרו את הקובץ .4

 עיר בירה שם המדינה

 וינה אוסטריה

 טהרן איראן

 בואנוס אירס ארגנטינה

 וושינגטון ארצות הברית

 אדיס אבבה אתיופיה

 אתונה יוון

 עמאן ירדן
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 תרגיל מסכם

 "טעם של בית"פתחו את הקובץ  .1

 שם המתכוןשורה העליונה של הטבלה את ב הקלידו .2

עצבו את השורה שהקלדתם באופן הבא:  •

מודגשצבע אדום,  18גודל   Davidסוג כתב  •

 (מאת, דרגת קושי, זמן הכנה) מלאו את הפרטים הנדרשים ביתר תאי הטבלה .3

 באופן הבא: "המצרכים הדרושים"שורת: עצבו את  .4

קו תחתי צבע אדום,  •

 )כל מצרך בשורה נפרדת( למתכון הדרושים "רשימת המצרכים"את הקלידו  .5

  לרשימה שהקלדתם הוסיפו תבליטים .6

 (בטלו את התבליטים משורה זו) "אופן ההכנה"וכתבו בה  הוסיפו שורה נוספת .7

 עצבו אותה באופן הבא: •

קו תחתיצבע אדום,  18גודל   Davidסוג כתב  •

 )הקפידו על הוראות מדויקתהוראות ההכנה (את הקלידו  .8

 להוראות ההכנה הוסיפו מספור .9

 והוסיפו לה אפקטים עצבו אותהמתאימה למתכון,  הוסיפו תמונה  .10

 מתכון + שמכם הפרטישמרו את הקובץ בשם:  .11

 עמוד ריק)-עמודים-(הוספה דף חדשהוסיפו  רשות: .12

 אותה לעמוד שהוספתם העתיקו והדביקואת הטבלה מהעמוד הקודם,  סמנו .13

 שנו את שם המתכון, והקלידו מתכון נוסף. .14

 בקובץ. שמרו את השינויים .15
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