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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

 

 הסבר בהרחבה:

נלחץ על 
אפשרות זו 
כדי לפתוח 
דף עבודה 

חדש 

 שורת הכותרת .1 . סרגל כלים לגישה מהירה4
כפתורי . 5

 סגירה ומזעור

שורת .2
 /התפריטים
 כרטיסיות

משטח . 7
מקום -העבודה

 תוכן המסמך

 שורת המצב. 9

 פס. 8
גלילה

סרגל . 6

רצועת  .3
הכלים 

 . הסתרת13.
רצועת הכלים  
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 תרגול

 1תרגיל 

ordWאת תוכנת הפתחו .1

 רצועת הכלים מזערו את, ביתלחצו על תפריט  .2

 רצועת הכלים, קבעו את הוספהלחצו על תפריט  .3

 כלפי מטה ומעלהמשטח העבודה את  פס הגלילהגללו בעזרת  .4
(נסו לבצע זאת גם בעזרת גלגלת העכבר)

 רמת גודל התצוגהושנו את   המחווןהזיזו את שורת המצב ב .5

בחלון             משמאל למחוון) מספר עם האחוז(ה רמת התצוגה שנבחרהלחצו על .6
 100%שיפתח בחרו בגודל 

את חלון התוכנה בלחיצה על  סגרו .7

הקלדת טקסט  2תרגיל 

ordWאת תוכנת הפתחו .1

 גודל תצוגת המסמך רמתשנו את  .2

 :מלאו את פרטיכם האישיםבכל שורה  .3

 שמכם •

 מספר ת.ז. •

 כתובתכם •

 צבע אהוב •

 תחביב •

 חלומכם לעתיד •

 תפקידכם בבית •

 מיקומכם במשפחה•
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 בדקו בשורת המצב וכתבו: כמה מילים וכמה עמודים מכיל .4

 ___________________________המסמך

את חלון התוכנה  מזערו והגדילו .5

 שמירת קובץ -קובץתפריט 

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

 אליו בעתיד.

 שמירת קובץ בשם

 קובץתפריט על  צולח .1

 שמור בשם .2

 מסמכים.-שמירת הקובץ: מחשב זה  מיקוםממנו נוכל לבחור את יופיע המסך  .3

 (כדי שנוכל למצוא אותו בקלות) נקליד את שם הקובץ .4

 לאישור הפעולה נלחץ על שמור .1

 שוטפת של המסמךשמירת 

לאחר ששמרנו את המסמך בפעם הראשונה, נוכל להשתמש בפעולת השמירה בדרך 

 מקוצרת:

 שמור -קובץנלחץ על  .1

 גישה מהירהאו נלחץ על           בסרגל .2
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 תרגול

 תרגיל 3 שמירת טקסט

 :הקובץ שהקלדתם בתרגיל הקודםשמרו את  .1

 בדרך הבאה: "מסמכים"בתיקיית  "פרטים אישים": שמרו אותו בשם .2

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

 מסמכים) -(מחשב זה "מסמכים". פתחו את תיקיית 3

 .. בדקו האם הקובץ ששמרתם, קיים בתיקיה4

 תרגיל 4 

ordWאת תוכנת הפתחו  .1

 הקלידו את הטקסט הבא: .2

 אם תלמד/ ר. קיפלינג

 -אם תלמד לתת

 כמו שאתה לוקח,

 -אם תדע להקשיב

 לפני שתתווכח,

 -אם תשקול שנית

 לפני ש"תתרתח"...

 אם לעיתים תוותר

 ותהיה זה שסולח,

 -אם תשתדל מעט

 גם אחרים לשמח,

 אז תדע סוף סוף

  -וידעו כולם

 שגדלת באמת

 ובגרת, בן אדם!
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 אם תלמד" בשם מסמכיםשמרו את הקובץ בתיקיית " .3

 תרגיל 5 

ordWאת תוכנת הפתחו  .1

 הקלידו את הטקסט הבא: .2

 תרגם דידי מנוסי / האילן

 רה את ביתך,ָק אני המסיק ּבַ 

 ואני אבוקה בלילות חשיכה,

 ואני הוא הצל ביום קיץ לוהט,

 ואני המשען לישיש הצועד.

 המניב את הפרי המבחר,ואני 

 וה בו גרונך הניחר.ולמען תר

 -ובצאתך לפרנס משפחה מחכה

 אני חץ וקשת ואני החכה.

 כי אני הקורה שהקימה בקתה,

 ואני השלחן ואני המטה.

 ואני הוא הסף ואני המשקוף,

 ואני הידית שהפכה למנוף.

 ואני הגלגל ואני הקרון

 ואני הארון 

 למסע האחרון.

 העובר והשב: משום כך אדוני

 אל תפגע בי לשוא!

 "שמושי העץ" בשם "מסמכיםשמרו את הקובץ בתיקיית " .3
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 תרגיל 6 שמירת שינויים 

  Wordאת תוכנת ה ופתח.1

את הטקסט הבא:  ודיהקל .2

 לא כל בן משפחה הוא חבר שלך,

 "חשוב" :שם ב ,"מסמכים" את הקובץ בתיקיית רושמ .3

 התוכנהאת  רוסג .4

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

 המשפט: המשךאת  ודיהקל .6

 אבל יש חברים שהופכים להיות יותר ממשפחה

 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

, המקשים, או שילוב של שניהם.)גרירה/לחיצה(העכבר

בצע שוב פעולה שבוטלה /בטל פעולה אחרונה

בסרגל הכלים לגישה             בטל הקלדה פקדעל  צושביצענו, לחכדי לבטל פעולה אחרונה 

מהירה.

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

1יל תרג

( -את תוכנת וורד )שולחן העבודה ופתח .1

: המילים הבאותאת  ודיהקל .2

שיעור מחשביםאנחנו ב

תוכנת וורדלומדים את 

.ןאות וומחקיחד  מיליםאת כל ה נוסמ .3

(סרגל הכלים לגישה מהירה)           בטל פקדבאמצעות  המיליםאת  ושחזר .4

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

?קרהמה , פעמיים                 בטל  פקדעל צו לח .6
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קבוצת גופן -3פרק 

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

!לסמן את הטקסט לפני עיצובו זכרו שעליכם

עיצוב גופן באמצעות רצועת הכלים

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 

, מרקר)זרחן( צהוב.Tahomaגופן: 

כך: שאר הטקסטעצבו את .4

David, צבע כרצונכם, גופן: 14גודל 

3תרגיל 

משולחן העבודה.השלמת משפטים" הקובץ "את  ופתח .1

השלימו את המשפטים. .2

 22לגודל  וליהגדואת הכותרת  נוסמ .3

לשורת הכותרת.  אפקטי טקסטמסגנון מוכן  ובחר .4

.כותרת בצבע סגולהאת  וצבע .5

.את הכותרת ושיהדג .6

:יצירתיות פירושה

להמציא, לנסות, לגדול, לקחת סיכונים,

.לשבור חוקים, לעשות טעויות וליהנות 

(לו קוק-מרי(
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כל שורה בצבע שונה. וצבע .7

לשורה האחרונה. השתקפות וזוהראפקט  יפוהוס .8

במסמכים. את הקובץ רושמ .9

את הקובץ. גרוס .10

4תרגיל 

 word את תוכנת  ופתח.1

)ללא המסגרת(: . הקלידו את הקטע הבא2

כמה שעות צריכים לישון?

אלה המומלצים:מחקרים אחרונים אומרים שהתשובה לשאלה זו מבוססת למעשה על גיל, 

שעות יכול להיות מספיק.  11שעות למרות  17עד  14חודשים(  3)עד  תינוק שזה עתה נולד:
.שעות 19ולא יותר מ 

.שעות 18שעות ומקסימום  10חודשים(: לפחות  11עד  4ילדים )

שעות 14עד  11ילדים )גיל שנה וחצי(: 

שעות 13עד  10שנים(:  5-3שלב טרום בית הספר )

שעות 10-9שנים(: שינה מומלצת של  13-6פר )בית הס

.שעות שינה 10-8שנים(:  17-14) –גיל העשרה 

שעות שינה 9-7שנים(:  25-18מבוגרים צעירים )

שנים(: כמו המבוגרים הצעירים 64-26מבוגר )

 5שעות לישון אידיאלי. אבל זה לא צריך להיות פחות מ  8-7ומעלה(:  65מבוגרים אחרים )
.שעות 9ותר מ שעות או י

. עצבו את שורת הכותרת כך:3

Tahomaגופן  •

16גודל  •

 צבע אדום. •

זוהר(-)אפקטי טקסט זוהר כתום •

:.עצבו את שאר הטקסט כך4

14גודל  •
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מודגש •

.שמרו את הקובץ בתיקיית "מסמכים"5
"שעות שינהבשם " 

. סגרו את התוכנה6

קבוצת לוח -4פרק 

מברשת עיצוב

 נוספיםא להעתיק מכלול עיצובים הקיימים בטקסט לטקסטים וה עיצוב מברשתתפקידה של 

במסמך. 

להעתיק ממנו את העיצוב. כםשברצונ את הטקסט נוסמ .1

סמן העכבר שינה את צורתו.לב כי  מושי       פקדעל  צולח .1

ברצונכם אם את העיצוב )תיק להע ותרצ האליש מילהה בתוך לחיצה בודדתצו לח .2

להעתיק את העיצוב לשורה שלימה, גררו את סמן העכבר לאורך כל השורה(.

מברשת עיצוב -5 תרגיל

את הקטע הבא: ודיהקל .1

 מציאות

.לא נמצאת במה שהוא חושף בפנייך ,המציאות של אדם אחר

אלא במה שהוא אינו מסוגל לחשוף בפנייך.

 אם תבין אותו, לפיכך,

אלא למה שהוא לא אומר" ,אומראל תקשיב למה שהוא 

)ג'ובראן חליל ג'ובראן(

 את שורת הכותרת: ועצב .2
, צבע כחול, אפקט טקסט         צל וזוהר כתום.מודגש ▪

את עיצוב שורת הכותרת לשורה האחרונה. וקיהעת .3
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מברשת עיצוב  -6תרגיל 

חדש Wordמסמך  ופתח.1

את הקטע הבא: ודיהקל.2

.16גודל  כחול,, צבע Tahomaבסוג גופן  ואת המילה 'עולם' ועצב נוסמ •

16, גודל אדוםצבע  Tahomaסוג גופן ב ואת המילה 'אדם' ועצב נוסמ •

16, גודל ירוקצבע  Tahomaסוג גופן ב ואת המילה 'קטן' ועצב נוסמ •

לשאר המופעים של מילה זו. עולםאת העיצוב של המילה         מברשת העיצובע"י  וקיהעת •

לשאר המופעים של מילה זו. קטןאת העיצוב של המילה  וקיהעת •

מקלדתה /העתק פקדשכפול באמצעות 

את הטקסט הרצוי נוסמ .1

(C+Ctrlלחצו על צירוף המקשים   -)באמצעות המקלדת      העתק פקדעל  צולח.2

את הטקסטק בו תרצו להדביאת הסמן במקום  וביהצ .3

(V+Ctrlלחצו על צירוף המקשים   -)באמצעות המקלדת   הדבק פקד על צולח .4

מקלדתה /גזור פקדהעברה באמצעות 

את הטקסט הרצוי נוסמ .1

(X+Ctrlלחצו על צירוף המקשים   -באמצעות המקלדת)      גזור פקדעל צו לח .2

אליו תרצו להעביר את הטקסטאת הסמן במקום  וביהצ .3

(V+Ctrlלחצו על צירוף המקשים   -)באמצעות המקלדת   הדבק פקדעל  צולח .4

עולם/ ר' נח מלכוביץ

 -האדם הוא עולם קטן

.הרי הוא קטן ,אם הוא חושב שהוא עולם

.הרי הוא עולם ,ואם הוא חושב שהוא קטן

12



גזור הדבק -7תרגיל 

אותם:  ודיהקל, רשימת מילים כםלפני .1

.העורב, דובים, מרגליות, מים, בלבומצאת, 

את רשימת הפתגמים הבאה: ודיהקל .2

יגעת  תאמין •

הלך הזרזיר אצל  •

ולא יער לא •

פה מפיק  •

עד נפש הגיעו •

אחד בפה ואחד  •

בכל פתגםאת המילה החסרה  ימוהשל אינם שלמים, םהקלדתשהפתגמים  .3

הדבק-גזורבאמצעות פעולת  (1)מתוך מחסן המילים שהקלדתם בסעיף 

העתק הדבק -8תרגיל 

תמיד בשמחהאת המילים:  ודיהקל .1

אותן לשורה הבאה וקיהעת .2

 מעט את המילים בשורה החדשה וליהגד .3

וליוהגדאת השורה החדשה לשורה נוספת  וקיהעת .4

פעמים 6על פעולות ההעתקה וההגדלה  רוחז .5

כל שורה בצבע שונה וצבע .6

שמרו את העבודה בשם "תמיד בשמחה" .7

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

 תמיד בשמחה

תמיד בשמחה

תמיד בשמחה

תמיד בשמחה
13



 עיצוב פסקה 3פרק 

טקסט מסוים יחשב כפסקה באם חלק חשוב בעיצוב מסמך, בצורה יעילה, הינו עיצוב הפיסקה. 

 ,כלומר פיסקה יכולה להיות מספר שורות Enter לאחריו עברנו שורה על ידי הקשה על מקש

 .Enterאם לחצנו אחריה על  -ואפילו מילה אחת שורה בודדת

+Enter Shiftנלחץ על צרוף המקשים  -כאשר נרצה לרדת שורה מבלי ליצור פסקה חדשה

 קבוצת פיסקה

 תרגיל 1 עיצוב פסקה

 את השיר הבא ודיהקל .1

 )rEnteבין בית לבית  Enter+Shift תוך בית בשיר(ירידת שורה ב 

 ארבעה חברים נפגשו במטבח/לאה נאור

 חַאְרָּבָעה ֲחֵבִרים ִנְפְגׁשּו ַּבִּמְטּבָ 
 .ָצפֹון ְוָדרֹום, ַמֲעָרב ּוִמְזָרח

 תֵהם ָרצּו ְלָהִכין ֲארּוָחה ְמׁשּוַּבַח 
 .ְלָכל רּוחֹות ַהָׁשַמִים ְּבַיַחד

  ָצפֹון
 ,ְמָלְפפֹוןֵהִביא 
  ַמֲעָרב

  ,ֵהִביא ֵעיָנב
  ָדרֹום

 .ֵהִביא ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום
  ִמְזָרח

 .ַרק ֵהִציץ ּוָבַרח

 ,ַאְרָּבָעה ֲחֵבִרים ִהְתַּפְזרּו ָּבעֹוָלם
 .ׁשּוב א ִיָּפְגׁשּו ְלעֹוָלם

 .ַּבְּזִריָחה צֹוֶפה ֶזה, ַּבְּׁשִקיָעה ִנְרָּדם ֶזה, ַּבָּדרֹום ֶזה ֶזה ַּבָצפֹון,
 .ֵהם א ְמַדְּבִרים ֵמָאז ַעד ַהּיֹום ַרק ִּבְגַלל אֹוָתה ֲארּוָחה

ור טקסט לימין, ייש
למרכז, לשמאל, 
 לשני הצדדים.

תבליטים, מספור, 
 מספור מדורג.

 מרווח בין שורות

הגדלה/הקטנת  כיוון פיסקה
 כניסה

 הצללה לטקסט

 גבולות

 מיון

ת 
בי

1 
ת 

בי
2 

ת 
בי

3
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והוסיפו לה הצללה  את הכותרת ומרכז .2

תו כניס ילוהשני והגד יתאת הב נוסמ .3

 סמנו את הבית השלישי והגדילו כניסתו פעמיים .4

 שורות1.5 שלהפסקאות מרווח  לכל וקבעסמנו את כל הקטע ו .5

 " וסגרו את הקובץ.ריםארבעה חבשמרו את הקובץ בשם " .6

 חמשת הטעמים 2תרגיל 

:)Enter +Shift(ירידת שורה בתוך פסקה  את הטקסט הבא ודיהקל.1

 חמשת הטעמים
 חריף, מר, מתוק, חמוץ ומלוח. 

לכל טעם יש את האיבר אליו הוא נכנס ועליו הוא משפיע. 

 הטעם החריף נכנס לריאות, 
 הטעם המר נכנס ללב, 

 הטעם המתוק נכנס לטחול, 
 הטעם החמוץ נכנס לכבד והטעם המלוח נכנס לכליות.

מאחר שהטחול הוא זה שאחראי על הצ'י (האנרגיה), 
 ך לקבל מקום גדול יותר בתזונה. הטעם המתוק צרי

 אולם, 
טעם מתוק אשר יחזק את הגוף אינו הטעם המתוק המקובל 

 שוקולד וכדומה, אלא כזה שמקורו טבעי  ,כמו סוכר
 .כמו פירות, ירקות, קטניות ואגוזים

 1.0הטקסט יהיה  כלכי הרווח בין השורות של  וקבע2.

 2תה של פסקה כניס ו את ליהגד.3

מרכזו את הכותרת .4

 משמאל לימין  השורה האחרונהאת כיוון הכתיבה של  ושנ.5

 את הקובץ ווסגר רושמ.6
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 משל הקווים 3תרגיל 

 הקלידו את הקטע הבא: .1

משל הקווים

 למתמטיקה מורההיה היה 

מתנצחים ומעליבים זה את זה.  המורה הגיע יום אחד לכיתה וראה את תלמידיו צועקים,

 '.מ 1הוא ניגש ללוח, לקח גיר וצייר קו באורך 

 הוא ביקש מהתלמידים להציע הצעות כיצד לקצר את הקו בכל דרך שהיא. 

 רובם הציעו למחוק מימין, משמאל, אחד הציע לקפל...

 !ואז הדגיש המורה: לקצר את הקו מבלי לגעת בו

אתגר לא קל. הם התקשו למצוא פתרון.  התלמידים נדהמו, חשבו, היה זה

המורה ניגש אל הלוח וצייר מעל הקו הקיים עוד קו, ארוך יותר מהקו שביקש לקצר. 

 המורה הוסיף: כדי ל"הקטין" מישהו, אינך צריך לפגוע, 

 או להעליב אותו... פשוט עליך להגדיל את עצמך !

את שורת הכותרתמרכזו  .2

עצבו את הכותרת כך: .3

18 -גודל .1.1

Narkisim-גופן .1.2

 של המשל הגדילו את הכניסה .1

 ס"מ 1.5של  מרווח בין שורות הגדירו .2

 את השורה האחרונה ישרו לשמאל .3

 סמנו את כל הקטע והוסיפו גבולות חיצונייםאתגר:  .4

 .את הקובץ שמרו וסגרו .5
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תבליטים 

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

קריא ומסודר. להוספת תבליטים לטקסט הוא בכך שתוכן המסמך הופך 

 לפסקההוספת תבליט 

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

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

תבליטים על חלקו הימני של לחצן  צולח .1

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

 אוטומטי.

 התאמה אישית של תבליט

 ניתן לבחור ממגוון תבליטים ולבצע התאמה אישית של תבליט ממאגר של גופנים,

 ותמונות.תווים 

 . תבליטים על החץ השמאלי בלחצן  צולח •

 .הגדרת תבליט חדשבאפשרות  ומתוך החלון שנפתח בחר •

 וצג חלון ממנו ניתן לבחור תבליט של תו, גופן או תמונה ולראות תצוגה מקדימה של התבליטים.

על לחצן צו לח•

 שהיו בשימוש לאחרונה.יוצג חלון ממנו ניתן לבחור קבוצת גופן ולראות את הסימנים 
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 .אישורעל  נלחץלאחר שבחרנו את הסימן הרצוי 

 תמונה וגופןבדרך זהה נוכל להוסיף תבליט מסוג 

 ,Webdings, Windingsמומלץ להשתמש בקבוצות גופן: 
Windings 2, Winding 3

 קבוצות אלה מכילות מאגר רחב של סימנים ציוריים. 

 תרגיל 4 תבליטים

 מסמך חדש ופתח .1

 הקלידו כותרת: מעגל השנה .2

 תבליט של עיגוליפו בשורה חדשה הוס .3

 תשרי, חשוון, כסליו וכו' (כל חודש בשורה נפרדת)את שמות החודשים:  ודליהק .4

 )  (לחיצה על החץ משמאל .ספריית התבליטיםאת תבליט העיגול לתבליט אחר מתוך  ושנ .5

 כםאת הטקסט כרצונ ועצב .6

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

 שמרו את הקובץ .8

 תרגיל 5 המטלות שלי

 המטלות שלימו בכותרת: קובץ חדש ורש ופתח .1

 הגדרת תבליט חדש) -(            סימןמסוג  לרשימהתבליט  ובחר.2

 כם לבצע בחודש הקרובמטלות שעלי 5 מורש .3

את הקובץ רו שמ .4

 תרגיל 6 רשימת קניות

 פתחו קובץ חדש ורשמו בכותרת : רשימת קניות .1

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

 טיפ!
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 לחם, חלב, גבינה לבנה, פריכיות אורז, ממרח חרובים, מעדן סויה, שוקולד מריר 

לרשימה        הוסיפו תבליט של  .3

 שמרו את הקובץ .4

 מספור ומספור מדורג

רמה אחת -לפסקההוספת מספור 

 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

 את הסגנון הרצוי., נבחר יוצג חלון עם סגנונות המספור

 תרגיל 7 הוספת מספור ברמה אחת

 .הקלידו את הטקסט הבא:1

 מרק ירקות איטלקי מלא כל טוב

 (רווח שורה וחצי        )מצרכים: 

 כפות שמן זית 1.2

 כוס שעועית לבנה½ .2

 קצוץ בצל 3.1

 שיני שום, פרוסות דק 4.2

 עגבניות 5.4

 גבעולי סלרי חתוכים 6.2

 כוסות מים 7.6

 כוס פסטה (קונכיות ) 8.3/4

 גזרים, קלופים וחתוכים לקוביות 9.2

 תפוחי אדמה 2 .10

 קופת רסק עגבניות .11
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 )2.0(רווח הכנה: 

 מחממים בסיר גדול את השמן ומאדים את הבצל.  .1

 מוסיפים את העגבניות ומערבבים.  .2

 מוסיפים את השעועית והמים.  .3

 מוסיפים את שאר הירקות והפסטה ומבשלים כשעה.  .4

 מספר רמות -מספור מדורג

מספור מדורג נועד למספור פיסקאות עם תתי סעיפים ולכן יש צורך במספר רמות ולא רמה 

 . 1.1ורמה שנייה היא סעיף  1לדוגמא, רמה ראשונה היא סעיף  .אחת בלבד

 ניתן לקבוע את הרמה (ראשונה, שנייה, שלישית וכו') על ידי:

במקלדתTab או ע"י לחיצה על        הגדל כניסה סימון הפיסקה ולחיצה על פקד

 מקדמת את הפיסקה רמה אחת קדימה.       כל לחיצה על 

 )Shift + Tab(או         הקטן כניסהעל מנת להזיז את הפיסקה רמה אחת אחורה יש להקיש 

 :הדרך הקלה ביותר ליצור מספור מדורג

 נקליד את הרשימה הרצויה .1

 ונוסיף לה מספור אוטומטינסמן את הרשימה  .2

נבחר את סוג הרשימה המדורגת הרצויה        .3

 (לחיצה על החץ תציג את האפשרויות)

 )מספור ברמה שניה( תת רשימה נלחץ            בכל שורה בה נרצה .4

כדי להוסיף מספור ברמה שלישית וכדו')   (נלחץ פעמיים

 טיפ!
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 תרגיל 8- רשימה מדורגת

:את הרשימה הבאה ודיהקל .1
 תבליט, לחצו על  2מספרים ורמה  1(כדי להגדיר מספור מדורג עם רמה 

 תבליט) -2מספרים רמה  -1הגדירו רמה  -הגדרת רשימה מדורגת חדשה-בחרו

 בגדים
 בגדי חורף .1

 מעיל •
 סוודר •
 צעיף •
 כפפות •

 בגדי קיץ .2
 כובע שמש •
 סנדלים •

 תרגיל 9

 (המונה חלק ממשרדי הממשלה) את הרשימה הבאה ודיהקל.1

)  חזרה לרמה קודמת       (זכרו: מעבר לרמה הבאה

 משרדי ממשלה )1

 משרד ראש הממשלה )א

 משרד החוץ )ב

 משרד הביטחון )ג

 משרד האוצר )ד

 תקציב המדינה •

 רשות המיסים בישראל •

 משרד החינוך )ה

 משרד המשפטים )ו

 הסניגוריה הציבורית•
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http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/
http://www.mod.gov.il/
http://www.mof.gov.il/
http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
http://www.justice.gov.il/mojHeb/


 משרד הבריאות )ז

 משרד הפנים )ח

 משרד הכלכלה והתעשייה )ט

  משרד התחבורה )י

 המשרד לביטחון הפנים )יא

 משטרת ישראל •

 שב"ס •

 משרד העלייה והקליטה )יב

 "משרדי ממשלה חלקי"שמרו את הקובץ בשם  .2

 תרגיל 10

 הקלידו את הרשימה הבאה: .1
 רשימת קניות:

 מאפיה: .1
 מאפים .א

 לחם דגנים •

 שוקולדעוגת  •

 מאפה גבינה •
 מכולת: .2

 חלב .ב

• 3%

• 5%
 גבינות .ג

 צהובה •

 מלוחה •

 צפתית •
 חנות בגדים: .3

 חולצה .א
 חצאית .ב
 שמלה .ג
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http://www.health.gov.il/
http://www.moin.gov.il/
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
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 פיג'מה .ד
 חנות נעליים: .4

 סנדלים .א
 חומות 
 שחורות 

 נעלי בית .ב
  אישה 38מידה 
  גבר 44מידה 
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חלק א' -תוספות למסמך 4פרק 

תמונות, , סמלים, WordArtמסוג צורות,  םמאפשרת להוסיף למסמך אובייקטיהוספה כרטיסיית 

.סמלים ועודמודלים תלת ממדיים 

צורות הוספת 

 הוספהלחצו על כרטיסיית  .1

צורותלחצו על החץ בלחצן  .2

.לקטגוריותיוצג חלון עם מבחר צורות שונות, מחולק  .3
 ועמדו על דף העבודה הצורה הרצויהלחצו על  .4
ך לסימן פלוס שחור       , גררו את הסמן ליצירת הצורה על השקופית.והפיסמן העכבר  .5

תוך כדי הגדלת והקטנת הצורה Ctrlלחיצה על מקש 
להקטין ולהגדיל את הצורה כך שמיקומה בדף לא ישתנה  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 פרופורציה להקטין ולהגדיל את הצורה  תאפשר

ויחסי גובה ורוחב

כרטיסיית "עיצוב צורה"

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

 .הוספת צורות1 .1

)במקום להוסיף מכרטיסיית הוספה( צורות נוספתבקבוצה זו ניתנת אפשרות להוסיף 

 טיפ!

.
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.סגנונות צורה2 .2
קבוצת סגנונות צורה כוללת כלים לאפשרויות עיצוב סגנון הצורה מתוך גלריית סגנונות או 

בהתאמה אישית של מילוי, מתאר ואפקטים.
3.

4.

5.

 

 תרגיל 1 הוספת צורה בסיסית

 פתחו מסמך וורד חדש .1

 הוסיפו צורת שמש .2

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

4. לחצו על כרטיסיית עיצוב צורה
5. בחרו במילוי הדרגתי- הדרגתיים נוספים- מעברי צבע מוגדרים מראש 

בחרו בגוון הדרגתי בגווני צהוב   .6
7. לחצו על מתאר צורה-שנו את גווני המתאר לצהוב 

שילוב צורות 2ל יתרג

הבא:באופן העץ באמצעותן את  ובצורות וצייר והשתמש .1

 צורת ירח יפוהוס .2

 צורת ירח נוספת והפוך אותה לכיוון המגביל. יפוהוס .3

 מעל צורות אלה צורת ענן. יפוהוס .4

 ללא מתאר( -לצורות את המתאר )מתאר צורה וריהס .5

 את העץ בצבע מתאים וצבע .6

בחירה מסגנונות מוכנים, לחיצה 
 על החץ תפתח סגנונות נוספים

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

צבע   אפשרות לקבוע הגדרות למסגרת הצורה כגון
 קו, עובי קו, סגנון קו 

צל,   צורה כגוןל אפקטיםאפשרות לקבוע 
 השתקפות, זוהר, קצוות רכים וכדו'.
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משאיתיצירת  –סגנונות צורה  3תרגיל 

צרו ציור משאית מצורות .1

 צבעו כרצונכם .2

 את הקובץ. רומש .3

כתיבה בתוך צורה: תהליך
לחצו על הצורה, כך שתופיע מסגרת סביבה .1
 הקלידו את הטקסט הרצוי .2

  WordArtוורדארט הוספת 

 .שניתן להוסיף למסמך דקורטיבי ומעוצבוורדארט הוא טקסט 

, םהיתרון בוורדארט  בשונה מטקסט רגיל הוא: שניתן למקם אותו בקלות על אובייקטי

 צורה. טלגרור אותו ואף לערוך אותו באופן זהה לאובייק

וורדארט למסמך תתבצע באופן הבא: טהוספת אובייק

 "וורדארט"להוסיף  כםעל המיקום שבו ברצונ צולח .1

על  צולח)בחלקה השמאלי של הכרטיסייה(  בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט .2

 וורדארט סגנון מהתפריט שיפתח, בחרו 

תפתח תיבת טקסט, הקלידו בתוכה את הטקסט הרצוי  .3

WordArtעיצוב 

 WordArtבחלק סגנונות  -כלי הציורשתמש  בכרטיסיית נ וורדארטעל מנת לעצב את ה

 במסמך. וורדארט המופיעה באופן אוטומטי לאחר ההוספה או הבחירה של 

 

 חשוב לדעת!

מילוי הטקסט צבעשינוי 

קו המתאר של הטקסט צבעשינוי   

שימוש בעיצובים קיימים

 כגון : הוספת אפקטים
השתקפות, זוהר מסגרת משופעת וכו'
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 קיימת גם האפשרות          בפקד "אפקטי טקסט"

דרך אפשרות זו ניתן להמיר את צורת הטקסט לצורות מגוונות וליצור טיפוגרפיה מיוחדת 

הוספת וורדארט 4תרגיל 

פתחו מסמך וורד חדש ועמדו עם סמן העכבר במרכז הדף .1

וורדארט     טוהוסיפו אובייק הוספהלחצו על כרטיסיית  .2

הקלידו בתוך תיבת הטקסט שנוספה: "ברוכים הבאים"  .3

 הוסיפו לטקסט שהקלדתם אפקטי טקסט והמרה  .4

לחצו על הטקסט ועמדו על המסגרת שלו, עד לקבלת סמן בצורת ארבעה חיצים .5

גררו ושנו את מיקום הטקסט על הדף.

עיצוב שלט לדלת 5תרגיל 

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 , צורה : ברוכים הבאים +שם משפחתךהקלידו בתוך ה .4

 (ולהקלידיש ללחוץ על הצורה  -)כדי להקליד בתוך הצורה לוי.

כםכרצונ– טקסטצבע ליפו הוס .5
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 זוהר(-)אפקטי טקסט           אפקט זוהרלטקסט  יפוהוס .6

המרה(-)אפקטי טקסט           מתאימה המרה טקסטל בחרו .7

 סידור

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

, קבוצה זו מאפשרת להעביר את הצורות קדימה, סידורשהוסבר לעיל, בין היתר קיימת קבוצה 

צורות לפחות. 2אחורה כשהמטרה לשנות בסדר בין 

לדוגמא, שינוי סדר:

שינוי סדר 6תרגיל 

.word-פתחו את תוכנת ה .1

 הוסיפו צורת שמש וצורות עננים וצבעו. .2

(.Ctrlהעתיקו והדביקו פעמיים את הצורות)העזרו במקש  .3

 את הצורות המשוכפלות בשורה. מקמו .4

סדרו כי בכל סדרה, צורות שונות ימוקמו קדימה/אחורה. .5

 צרו סידרה נוספת כרצונכם. .6
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 הוספת סמלים

ולהוסיף גיוון ועניין למסמך שלנו. הסמל מסייע לנו להעביר מסרים באופן חזותי

סמליםנבחר באפשרות  -הוספהנלחץ על כרטיסיית  -כדי להוסיף סמל למסמך

יפתח החלון הבא:

 

.הוסףנלחץ על הסמל הרצוי ונבחר באפשרות 

לחיצה על הסמל תפתח את כרטיסיית "תבנית גרפיקה"-כרטיסייה זו דומה מאד לכרטיסיית 

"עיצוב צורה" ודרכה נוכל לערוך את הסמל לשנות צבע, מתאר, אפקטים ואף להמירו לצורה 

(המרת הסימן לצורה תאפשר לערוך אותו בכרטיסיית "עיצוב צורה") 

חלוקה לקטגוריות:

כל קטגוריה מכילה 
 סמלים שונים

מילוי צבע, מתאר 
 והוספת אפקטים

בחירת עיצוב לסמל 
 מסגנונות מוכנים

המרה 
לצורה
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הוספת סמלים 7תרגיל 

והוסיפו סמל במקום המילה המסומנת הפתגמים הבאיםהקלידו את  .1

ישמח לבב אנוש"=        ישמח לבב אנוש ייןלדוג' "

o  בראשו עיניוהחכם

o  עיןעין תחת 

o  כובעבוער העל ראש הגנב

o לשוןמוות וחיים ביד ה

o  חי מאריה מת כלבטוב

o  שנשפך חלבאין בוכים על

o מן האחד שנייםטובים ה 

עצבו את הסמלים כרצונכם, בעזרת כרטיסיית "כלי גרפיקה" .2
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חלק ב' -תוספות למסמך 5פרק 

מסוג צורות  םמאפשרת להוסיף למסמך אובייקטיההוספה כרטיסיית בפרק הקודם הכרנו את 

., מודלים תלת ממדייםתמונותכגון:  נוספים ם, בפרק זה נלמד להוסיף אובייקטיוכדו'

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

עיצוב תמונה

לאחר הוספת תמונה למסמך תופיע כרטיסיית "תבנית תמונה" 
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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 

קבוצת סגנונות תמונה

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

קבוצת סידור

מכילה כלים המאפשרים להגדיר מיקום וגלישת טקסט לתמונה, לסדר וליישר  סידורקבוצה 

מספר אובייקטים גרפיים.

גלישת טקסט

גלישת מכיוון שתמונה הינה אובייקט נפרד המתווסף למסמך, ניתן לקבוע אפשרויות שונות של 

  במסמך ביחס לתמונה. הטקסט

 על לחצן צולח .1

.ו את הגלישה הרצויהבחר .2
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סגנונות תמונה -1תרגיל 

את תוכנת וורד ופתח .1

הקלידו את המשפט הבא:  .2
מגיעים רחוק"-ביחדמגיעים מהר, כשהולכים -"כשהולכים לבד

עצבו את המשפט .3

 למסמך נוף והוסיפו תמונה הוספהלחצו על כרטיסיית  .4

5. סמנו את התמונה, לחצו על כרטיסיית "תבנית תמונה"
 לפני הטקסט–גלישת טקסט לתמונה  וקבעו

גלריית הסגנונותמסגרת מתוך  ובחר .6

 לירוק גבול התמונהאת  ושנ .7

 זוהראפקט השתקפות ואפקט לתמונה  יפוהוס .8

את הקובץשמרו  .9

את התוכנה סגרו .10

קבוצת התאמה-2תרגיל 

עמוד ריק(-עמוד חדש )הוספה ופתח .1

הוסיפו תמונה כרצונכם .2

לפני הטקסט–גלישת טקסט לתמונה  הגדירו .3

בהירות לתמונה  פוהוסילחצו על        ו .4

לגוון כתום צבע התמונהאת  ושנ .5

אומנותיאפקט לתמונה הוסיפו  .6

מעל התמונה משפט/ טקסט המתאים לה ועצבו אותו כרצונכםהקלידו  .7

את הקובץ שמרו .8

חיתוך בהתאם לצורה -3תרגיל ! אתגר

למסמך תמונה יפוהוס .1

לפני הטקסט–גלישת טקסט לתמונה הגדירו  .2
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חתכו את התמונה לצורת לב באופן הבא: .3

 לחצו על החלק התחתון של לחצן חתוך        (בצד השמאלי של כרטיסיית תבנית תמונה)

.מתפריט הצורות שיפתח, בחרו בצורה לב -"חתוך בהתאם לצורה"בחרו באפשרות  ▪

את המסמך. רושמ .4

הוספת תמונות מקוונות 

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

לאחר שהוספנו את התמונה, נסמן אותה ונעצב אותה ע"י כרטיסיית "תבנית תמונה". 

זכויות יוצרים בתמונות מרשת האינטרנט 

זכויות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה הגדרה: 
 מפני 

בעת  שלו )ויקיפדיה( ירוחנ ןקניי שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא

ינטרנט, גם כאשר אנו משתמשים ב חיפוש תמונות בא

חשוב לוודא האם התמונה מותרת לשימוש חופשי, או מוגנת בזכויות יוצרים.

בד"כ יופיע כיתוב על סוג הרישיון של התמונה, מתחת לכל תמונה שנוסיף 

מ"תמונות מקוונות"

   הרצויה   הקטגוריה   על   לחיצה -  לקטגוריות   המחולק   חלון   יפתח     על  בלחיצה
   הוסף הרצויה ונלחץ   על     נבחר   בתמונה   - תפתח מאגר   תמונות  

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

 יוצגו   -  וללחוץ   על   אנטר
 מרחבי   תוצאות     של   תמונות

   רשת   האינטרנט

 חשוב לדעת!
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 4תרגיל 

פתחו את תוכנת וורד  .1

הקלידו: "היונה פורשת כנף ,היונה דואה במרחב ועיניה כלות")שיר היונה, שמרית אור(  .2

לחצו על כרטיסיית הוספה ובחרו באפשרות  .3

והוסיפו תמונה של יונה  "ציפורים"בחרו בקטגוריית  .4

5. סמנו את התמונה, לחצו על כרטיסיית "תבנית תמונה" וקבעו לתמונה גלישת טקסט –לפני הטקסט 

מסגרת של אליפסה משופעת  -"גלריית הסגנונות"מ בחרו .6

לגוון תכלת  גבול התמונהשנו את  .7

של "קצוות רכים"  אפקטהוסיפו לתמונה  .8

.את הקובץ שמרו .9

הוספת מודלים תלת ממדיים 

 -ניתן להוסיף למסמך, אובייקט תלת ממדי שניתן לסובב אותו ולראות אותו מכל צדדיו
אפשרות זו קיימת רק כאשר המחשב מחובר לרשת האינטרנט 

 הוא אובייקט בעל שלושה ממדים -אובייקט תלת ממדי

שלו .אורך רוחב וגובה. בשונה מאובייקט שטוח שניתן לראות רק צד אחד 

בעבר ניתן היה לראות את כל הממדים רק באובייקטים פיזיים. אך עם

התקדמות הטכנולוגיה, אנו יכולים ליצור תחושה של עומק ותלת ממד גם 

 באובייקטים שטוחים. השימוש בתלת ממד הוא רחב מאד בעולם הרפואה,

 ההנדסה, האדריכלות והקולנוע והוא מסייע לנו ליצור הדמיה והמחשה ולתת

תחושה של אובייקט ריאליסטי.

 חשוב לדעת!
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לחצו בכרטיסיית הוספה על  .1

 )מכיוון שהמודלים כבדים, יתכן והטעינה תערך מס' דקות(בחלון שיפתח בחרו בקטגוריה הרצויה  .2

בחרו במודל הרצוי מתוך הקטגוריה ולחצו על  .3

ניתן לסמן מס' מודלים בו זמנית וללחוץ על הוסף, בסוגריים יופיעו מספר המודלים שיתווספו. 

 "כלים של מודלים תלת ממדיים"בלחיצה על המודל תפתח כרטיסיית 

תרגיל 5 פרסומת לגן חיות

פתחו את תוכנת וורד  .1

והוסיפו אובייקט וורדארט  הוספהלחצו על כרטיסיית  .2

בחרו סגנון כרצונכם  .3

הקלידו: "גן החיות שלנו" ועצבו את הטקסט  .4

 לחיצה   וגרירת   העיגול  ,
 תאפשר   לצפות   במודל   מכל  

   צדדיו  

לחיצה וגרירת העיגול, 
תאפשר לצפות במודל 

 מכל צדדיו

      

 של   כל   צדדי   תצוגה  
 ,  לחיצה   על   המודל

   תוסיף   הרצויה   האפשרות
   למסמך   אותו  

   של   אזור   מסוים   במודל  . הגדלה
   תוסיף בחירה   באפשרות   זו  

   מגדלת   למודל ,  לחיצה   על   זכוכית
 זכוכית   המגדלת   וגרירה פנימה    ,
  , תקטין   את   המודל   בכיוון   שנבחר

 תגדיל   -    וגרירה   כלפי   חוץ לחיצה
   .  את   המודל
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לחצו על  .5

בחרו בקטגוריית "חיות"  .6

הוסיפו מודלים של חיות, הגדילו, הקטינו ושנו את כיוון התצוגה שלהם,  .7

כך שתתקבל מעין פרסומות לגן החיות.   הוסיפו לצד כל תמונה כיתוב על החיה 

העשרה
 SmartArt 

מסייע לנו להציג את המידע בצורה חזותית ומאורגנת. קיימים אובייקטים  ארט, יקט סמרטיאוב
  דיאגרמות, רשימות גרפיות ותרשימים ארגוניים.בצורת 

כדי להוסיף אובייקט סמארט ארט

הוספהלחצו על כרטיסיית  .1

בחרו באפשרות  .2

הבא:יפתח החלון  .3

 
 

אישורנבחר בקטגוריה הרצויה ובתרשים הרצוי מתוך הקטגוריה ונלחץ על  .4

לאחר שהתרשים יתווסף למסמך, נסמן אותו בלחיצה .5
SmartArtתפתח כרטיסיית  כלי 

סוגי 
הקטגוריות

תצוגה מקדימה 
של האובייקט 

 הנבחר

שינוי צבעי 
התרשים 
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להקליד יהיה תפתח חלונית בתוכה ניתן ,הצורהבלחיצה על  הקלדה בתוך הצורה: .6

ניתן להקליד גם ישירות בתוך הצורה. .7

עיצוב(-SmartArt)הראשונה מימין בכרטיסיית כלי  הוסף צורה -עיצובדרך לשונית  .8
 נוכל להוסיף ולהסיר צורות מהתרשים

.הקיימת הצורה אחרי שורה/רמה באותה צורה הוספת -אחרי צורה הוסף •

 הקיימת. הצורה לפני שורה/רמה באותה צורה הוספת-לפני צורה הוסף •

 הקיימת. הצורה מעל שורה/לרמה צורה הוספת-מעל צורה הוסף •

 .הקיימת הצורה מתחת שורה/לרמה צורה הוספת-מתחת צורה הוסף •

 אפשרות פעילה רק בתרשים מסוג הירארכיה. -הוסף עוזר •

 SmartArt  תרגיל

(Enter +CTRLעמוד ריק או  -)הוספה עמוד חדש ופתח .1

כתבו בכותרת: עונות השנה .2

, בחרו באפשרות הוספהלחצו על כרטיסיית  .3

הקלידו בתוכו: סתיו, חורף, אביב, קיץ", מחזורהוסיפו תרשים מסוג " .4

במקלדת Delete ניתן למחוק צורה מיותרת בתרשים, ע"י סימון הצורה ולחיצה על 

(      -עיצוב-SmartArtשנו את צבעי התרשים )כרטיסיית כלי  .5

כל שורה שייכת 
לצורה אחרת 

 בתרשים

סתיו

חורף

אביב

קיץ
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מבנה ארגוני תרגיל 

(Enter +CTRLעמוד ריק או  -)הוספה עמוד חדש ופתח .1

כתבו בכותרת: מבנה ארגוני .2

מסוג "הירארכיה"     הוסיפו תרשים                   .3

הקלידו את שמות בני משפחתכם הקרובה .4

SmartArtמכרטיסיית כלי  עיצובלשונית כדי להוסיף צורות לחצו על  .5

"הוסף צורה"ובחרו באפשרות 

(      -עיצוב-SmartArtשנו את צבעי התרשים )כרטיסיית כלי  .6

כדי להוסיף צורה ליד את הצורה 
נלחץ על  העליונה

הוסף צורה לפני, כדי למחוק צורה 
מיותרת, נסמן אותה ונלחץ על 

Delete במקלדת 
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העשרה
הסר רקע מתמונה

כדי להסיר רקע או חלק מתמונה:

נסמן את התמונה הרצויה   .1
2. נלחץ על            (הלחצן הראשון מימין בכרטיסיית תבנית תמונה)

פתח כרטיסייה חדשהית  .3

 

 

הסרת רקעתרגיל 

ת נוף למסמךתמונ יפוהוס .1

לפני הטקסט–גלישת טקסט לתמונה הגדירו  .2

 הוסיפו תמונה נוספת של בעל חיים או כלי תחבורה כלשהו.. בהתאם לתמונת רקע. .3

הסירו לתמונה את הרקע. .4

מעניינת מעל תמונת הרקע.מקמו את התמונה בצורה  .5

את המסמך. רושמ .6

 סימון אזורים
שיישארו שנרצה 

 בתמונה

לחיצה על כפתור 
זה תהפוך את סמן 
העכבר לעט סימון, 

 ממנו נוכל לסמן.
סימון אזורים 

שנרצה שיוסרו 
 מהתמונה

הסרת כל השינויים 
 מהתמונה

אחרי לפני
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טבלאות 6פרק 

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

.טבלאות, בקבוצת הוספההאפשרות להוסיף טבלה נמצאת בכרטיסיית 

להוסיף טבלה בשתי דרכים עיקריות:ניתן 

 .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-יוצג חלון עם ריבועים שחורים המאפשרים את בחירת ממדי הטבלה על .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

לאחר הוספת הטבלה תוצג הטבלה עם העמודות והשורות שנקבעו ועם ידיות גרירה וסימון של 
טבלה. 

לאחר יצירת טבלה ובלחיצה בתוך הטבלה תתווספנה כרטיסיית "עיצוב טבלה" וכרטיסיית 
"פריסה"

של  סימון וגרירהידית 
 הטבלה

, באופן שינוי גודל הטבלהידית 
יחסי, בהתאם לגובה ורוחב 

 הטבלה
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עיקריות:ניתן לנוע בין תאים שורות ועמודות בשלוש דרכים 

הצבת סמן העכבר בתא המבוקש. -סמן העכבר .1
 פי כיוון החיצים במקלדת.-הזזת סמן הכתיבה מתא לתא על -מקשי חיצים .2
מקדם את סמן הכתיבה לתא הבא.  Tabמקש  -Shift + Tabוצירוף המקשים  Tabמקש  .3

יחזיר את סמן הכתיבה תא אחד אחורה. Shift + Tabצירוף המקשים 

1תרגיל 

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

טלפון ישירתפקידשם

03-5798585אחראי רכשישראל ישראלי

03-5798589מזכירה'יץיעקובובמרים 

השאירו הקובץ פתוח כהמשך לתרגיל הבא. .5

פריסה לשונית

לשונית פריסה מכילה את הפקודות הקשורות למבנה הטבלה, פריסתה וגודלה, כל הכלים 
שנלמד בפרק זה נמצאים בכרטיסיית "פריסה" 

מאפייניי טבלה

 ביחס לטבלה, כיוון טבלה ועודניתן לקבוע הגדרות כלליות לטבלה כגון: יישור, גלישת טקסט 

 .וכן מאפיינים נוספים ביחס לשורה, לעמודה ולתא

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

-הקצה הימני של קו המתאר של השורהעל  ,העכברעמדו עם סמן 
. סימן של פלוסויתווסף  בכחולהקו יצבע  .מעליה תרצו להוסיף שורה נוספתש

לחיצה על הפלוס תוסיף שורה.

דרך נוספת

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

לסימון. שורה מתחתלהוספת        לחצןעל  צוהסימון ולח שורה מעללהוספת         לחצןעל  צולח

מחיקת שורה, עמודה, תא וטבלה

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

 לחצןעל  צולח .2

חלון עם אפשרויות מחיקה יפתח .3

את האפשרות הרצויה ובחר  .4

1המשך לתרגיל כ 2תרגיל 

 בין השם הפרטי לתפקיד  "מחלקה" הוסיפו עמודה נוספת .1
 שורה נוספת לטבלה והזינו את הפרטים הבאים בהתאמה לעמודותהוסיפו  .2

03-5798597 אישור תקציבים גזברות ליאורה סלומון

3. יישרו את הטבלה למרכז (פריסה- מאפיינים-טבלה-גלישה למרכז)
4. עמדו בתא האחרון ולחצו על  Tab מה קרה? 

מחקו את השורה שהתווספה   .5
6. שמרו את הקובץ 
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מיזוג תאים

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

פעולה הפוכה מפעולת המיזוג -פיצול תאים

 לפצל כםשברצונ ים/את התא נוסמ .1

את אופן הפיצול הרצוי מתוך החלון ובחר .2

 .אישורעל  צולח .3

שינוי רוחב עמודה/תא בודד

התאמה ידנית
ניתן לשנות את רוחב העמודות ע"י גרירת הקוים האנכיים ימינה או שמאלה.

אם נסמן תא שלם )שלוש לחיצות עם סמן העכבר בתא(, ניתן יהיה לקבוע רוחב עבור התא 
עצמו.

אוטומטית של רוחב עמודותהתאמה 

לחצו על לחצן. 1

2 .

פי אורך הטקסט המקסימלי שבכל -רוחב העמודות ייקבע על התאם אוטומטית את התוכן
עמודה.

הטבלה תתפרש מהשוליים הימניים ועד השוליים השמאליים.  התאם אוטומטית את החלון
בכל פי אורך הטקסט -רוחב העמודות ייקבע, באופן יחסי, על

תווים יהיה  4עמודה. לדוגמא, רוחב עמודה עם טקסט באורך 
תווים. 8קטן יותר מרוחב עמודה עם טקסט באורך 

רוחב העמודות יהיה שווה, בהתאם לשוליים הימניים והשוליים רוחב עמודה קבוע
השמאליים, ללא תלות באורך הטקסט בכל עמודה.
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יישור טקסט בתא

-)לשונית פריסה לחצני היישורידי -על אנכיתאו  אופקית בתא בצורה הטקסטליישר את ניתן 

 קבוצת יישור(

אופקי/אנכי שינוי כיוון טקסט

.כל לחיצה נוספת תשנה את הטקסט לכיוון נוסף            כיוון טקסט לחצןעל  צולח

ערי בירה -3תרגיל 

:את הטבלה הבאה.צרו 1

מחקו את השורה של יוון .1

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

מזגו את התאים של השורה הראשונה  .3

יישרו את הטקסט בכל תאי הטבלה למרכז  .4

שמרו את הקובץ .5

אלפון -4תרגיל 

CTRL+ Enter)עמוד ריק או  -פתחו עמוד חדש )הוספה .4

 שורות 10 -עמודות ו 5 בגודלטבלה צרו  .5

עיר בירהשם המדינה

וינהאוסטריה

טהרןאיראן

בואנוס אירסארגנטינה

וושינגטוןארצות הברית

אדיס אבבהאתיופיה

אתונהיוון

עמאןירדן
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את כותרות הטבלה: שם, משפחה, כתובת, טלפון, עיר ודיבשורה הראשונה הקל .6

 גופן וגודלאת שורת כותרת הטבלה: סוג  ועצב .7

 חבריכםאו  כםרות בפרטים של קרובי משפחתואת הש ומלא .8

 שורה בראש הטבלה יפוהוס .9

 משפחתיאלפון  והקלידו:אותה  ומזג .10

 אותהו מזג ,עמודה נוספת לטבלה יפוהוס .11

 "שמרו על קשרתיבה אנכי "בעמודה הנ"ל בכיוון כ הקלידו .12

 .כםהטבלה כרצונתוכן את  עצבו .13

 שמרו את השינויים בקובץ  .14

יצירת תפזורת 5תרגיל 

 שורות 7 -עמודות ו 7 בגודלטבלה  יפוהוס .1

את הטבלה כך שתאי הטבלה יהיו ריבועים ע"י ידית שינוי גודל הטבלה וסדר .2

 כם ושבצו בטבלה.תפזורת מילים כרצונ ינוהכ .3

 .את כל הטבלה נומס .4

 Tahomaאת גופן האותיות לכתב  ושנ .5

 אדום. גווןאת צבע האותיות ל ושנ .6

חי צומח דומם -6תרגיל 

 .word -פתחו את תוכנת ה .1

 (הוספת טבלהשורות. )ע"י חלון  23 -עמודות ו 8צרו טבלה בגודל  .2

 סדרו את הטבלה כך שתאי הטבלה יהיו מלבנים ע"י ידית שינוי גודל הטבלה. .3

בשורה הראשונה הקלידו את הכותרות: אות, חי, צומח, דומם, בן, בת, משפחה, ארץ, מקצוע. .4

 מלאו את תאי הטבלה, העזרו בדוגמא מטה. .5

 סמנו את כל הטבלה. .6

 Davidשנו את גופן האותיות לכתב  .7

46



שנו את צבע אותיות הכותרות לגוון חום. .8

  אים.את הטקסט במרכז הת ומרכז .9

סגנונותלשונית 

עיצוב הטבלה יעשה דרך כרטיסיית "עיצוב טבלה" 
הכרטיסייה מכילה אפשרויות עיצוב שונות כגון עיצוב טבלה בעזרת סגנונות, עיצוב בהתאמה 

ועוד. יםאישית של גבולות, הצללת תא

החלת סגנון על טבלה

על תא בטבלה. דועמ .1

להצגת כל הסגנונות מגלריית הסגנונות:        לחצן ההרחבהעל  צולח .2

את הסגנון הרצוי מתוך מבחר האפשרויות.  ובחר .3
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אפשרויות סגנון טבלה

רצה שהסגנון יכיל הצגת שורת נבהתאם לסגנונות. במידה ו למבנה הטבלהניתן לקבוע הגדרות 

אפשרויות וכל לעשות זאת בקבוצת נכותרת, שורה ראשונה, שורה אחרונה, רצועת עמודות וכו', 

.סגנון טבלה

עיצוב טבלה בהתאמה אישית

ניתן לקבוע הגדרות עיצוב של הצללה וגבולות, בהתאמה אישית, ממבחר גוונים וצורות.

צביעת תאי הטבלה -הצללה

 לעצב. כםשברצונים /את התא ובחר •

 לחצןשל  תחתוןה ץעל הח צולח •

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

עיצוב קווי המתאר של הטבלה-סגנונות גבול

עיצוב גבולות הטבלה נעשה דרך קבוצות גבולות בכרטיסיית "עיצוב טבלה"

עיצוב בעזרת פקד גבולות

כאשר נרצה לשנות את כל הגבולות, מבלי לשנות כל גבול בנפרד

נשתמש בלחצן גבולות

.נבחר את סוג הקו הרצוי, צבע ועובי. 1

סימון כל אחת 
מהאפשרויות תשנה את 

עיצוב סגנון הטבלה 
 בהתאם

 צבע הקו

 עובי הקו

סגנון הקו בחירה מסגנונות 
 מוכנים מראש
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הטבלה או רק את התאים להם נרצה לשנות את הגבול. נסמן את כל 2

נלחץ על החץ התחתון של  .3

. נבחר אלו גבולות נרצה לשנות בטבלה4

סדר יום 7תרגיל 

שורות 5עמודות ו 7טבלה בגודל  צרו .1

"שמות הימים"בתאי השורה הראשונה את הקלידו  .2

 הצללה בצבע ירוק לשורה זו הוסיפו .3

סדר יומכם בתאי הטבלה את הקלידו .4

צבע כחול ,קו עבהעצבו את גבולות הטבלה ב .5
בקצה העליון        את כל הטבלה )לחיצה על סמנו את צבע ועובי הקו,  בחרו )עשו זאת באופן הבא:

"כל הגבולות"( ובחרועל          לחצו (של הטבלה

בראש הטבלה הוסיפו שורה .6

, עצבו את הטקסט כרצונכם)לשונית פריסה( "סדר יום שבועי" :שורה זו והקלידו בה מזגו .7

)לשונית פריסה(        את הטקסט למרכז התא מרכזו .8

את הקובץשמרו  .9

למכירה 8תרגיל 

שלהלן באופן הבא: טבלהאת ה רוצ

 !!!               

 .                      
2+3           

-    :      0504121315

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

 0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

0
5
0
4
1
2
1
3
1
5

בחירה ב"כל הגבולות" 
שנה את כל גבולות ת

הטבלה לסגנון הקו 
  שבחרנו
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שורות 2עמודות ו  10 גודלבצרו טבלה  .1

את תאי השורה הראשונה מזגו .2

כםאת התוכן כרצונ ועצב,)כפי שמופיעים בדוגמה( בשורה הראשונה את פרטי המכירה הקלידו .3

בעמודה הראשונה, של השורה השנייה את מס' הניידהקלידו  .4

לוח, או לחצן ימני בעכבר( )מכרטיסיית העתקעל  צוולח המספראת  נוסמ .5

הדבקאת תאי השורה השנייה ולחצו על סמנו  .6

(          פריסה )לשונית לכיוון אנכי. שנו את כיוון הטקסט .7

כחול כההשל הטבלה ל שנו את צבע קווי המתאר .8

בשם "סלון למכירה" את הקובץ רושמ .9
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כותרת עליונה ותחתונה 7פרק 

 העל עצמ תשל כל עמוד במסמך וחוזרבחלק העליון והתחתון  המופיע נהותחתו הכותרת עליונ

בכל עמוד. שטח הכותרת נפרד משטח הטקסט במסמך ועל כן מעוצב ומוגדר בנפרד. ניתן להוסיף 

מספר עמוד, תאריך ושעה וכדומה כך שיופיעו לאורך המסמך. את  סמלים, תמונה, כיתוב,

הוספהניתן למצוא בכרטיסיית  הותחתונ האפשרויות השימוש בכותרת עליונ

 "כותרת עליונה"על לחצן  צולח. 1
יוצג תפריט לבחירת האפשרות הרצויה:    

טקסט אזור הכותרת יסומן בקו מקווקו,  ב"ערוך כותרת עליונה"לאחר בחירה 
 שימו לבלאפור )לא פעיל( והטקסט בכותרות יהפוך לפעיל. יהפוך המסמך 

זמנית.-כי לא ניתן לערוך את הכותרות ואת הטקסט במסמך בו

כרטיסיית  כותרת עליונה וכותרת תחתונה

כאשר נערוך את הכותרת העליונה/התחתונה תופיע במסמך כרטיסיית " כותרת עליונה וכותרת 
תחתונה". הכרטיסייה כוללת אפשרויות שונות כגון הוספת תמונה, הוספת מספר עמוד, הוספת 

תאריך ושעה, לעיצוב והגדרת הכותרות. 

בחלק העליון ביותר לחיצה כפולה ניתן לערוך ולהוסיף כותרת עליונה ע"י 
 צולחלמצב הקלדת טקסט,  ורלחזכדי לצאת ממצב כותרת עליונה ו .של הדף

לחיצה כפולה באזור המסמך.

בחירה מסגנונות 
 קבועים מראש

אפשרות לערוך את 
 הכותרת

 חשוב לדעת!

 חשוב לדעת!
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הסבר על הפקדים המופיעים בכרטיסיית "כותרת עליונה ותחתונה":

הוספת מספר עמוד

 מספר עמודעל  צולח .1
.יוצג חלון עם האפשרויות השונות .2

הוספת תאריך ושעה

 תאריך ושעהעל לחצן צו לח .1
:לקביעת תבנית של תאריך ושעה ,יוצג חלון עם אפשרויות שונות .2

ובחרו בתבנית מהרשימה את ההגדרות הרצויות וקבע.3

.אישורעל  צולח. 4

הוספה של פרטי מחבר המסמך, שם הקובץ 
ומיקום הקובץ

 תמונה לכותרתאפשרות להוסיף  -תמונות 
 ו,השימוש הנפוץ באפשרות זו הינהעליונה. 

שנרצה שיופיע בכל עמודי הוספת לוגו 
המסמך.

מיקום מספר  בחירת
מתוך תבניות  העמוד

 קבועות מראש

מספר התבנית  עיצוב
 בהתאמה אישית

, ניתן שפת תבנית תאריך ושעה
לשנות לעברית/אנגלית

סוג לוח שנה תאריך לועזי/עברי 
ירחי

אפשרות לקבוע כי התאריך והשעה 
מסמךיתעדכנו באופן אוטומטי בפתיחת 
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אפשרות לעבור בין כותרת עליונה לכותרת 
תחתונה של אותו עמוד.

העמודים  אפשרות לעבור בין כותרות
לאורך המסמך כולו. השונים

אפשרות להגדיר כותרות שונות לעמוד 
כאשר העמוד  נצרכתהראשון. אפשרות זו 

שער או תוכן ענייניים. ואהראשון ה
מודים אפשרות להגדיר כותרות מסוימות לע
זוגיים. -זוגיים וכותרות מסוימות לעמודים אי

אפשרות זו יעילה במקרה שפריסת המסמך 
הינה כמו ספר פתוח ואז נדרש להגדיר 

זוגיים.-כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי
אפשרות לקבוע האם טקסט המסמך יוצג או 

לא יוצג בזמן עריכת הכותרות.
המרחק בין הקצה העליון של העמוד, לקצה 

העליון של הכותרת העליונה 

המרחק בין הקצה התחתון של העמוד, 
לקצה התחתון של הכותרת התחתונה

 חזרהתצוגת עריכת הכותרות ו סגירה של 
לעריכת המסמך.

כאשר רוצים להוסיף לכותרת העליונה מספר רכיבים: טקסט, תאריך ושעה, 
נוסיף את הרכיב הראשון,  במקלדת. Tab תמונה וכדו', נשתמש במקש 

וכו'  Tabנוסיף את הרכיב השני ושוב   Tabנקיש 

תרגול

1תרגיל 

 ( +EnterCTRL עמוד ריק או -)הוספה עמודים  3 יפוחדש הוס וורד קובץ ופתח .1

הקלידו בה: "תרגול כותרת עליונה")לחיצה כפולה בראש העמוד(  כותרת עליונההוסיפו  .2

 חשוב לדעת!
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תשיתעדכן אוטומטי תאריך יפוהוס  ,במקלדת Tabלחצו על ועמדו בכותרת  .3

"תרגול  בוכתו Tabלחצו על  ,בצד ימין מספר עמוד יפוהוס             לכותרת תחתונה רועב .4

כותרת תחתונה"

התחל מ:( -עיצוב מספרי עמודים-)מספר עמוד 2את מספרי העמודים כך שיתחילו במספר  ושנ .5

ובדקו האם הכותרות מופיעות בכל העמודים. גללו את העמודים )בעזרת גלגלת העכבר( .6

 2יל תרג

פתחו קובץ חדש .1

 ראש העמודבלחיצה כפולה ב ,לתצוגת כותרת עליונה והכנס .2

ישרו למרכז ממשלת ישראל הקלידו .3

 משרד המדע הטכנולוגיה והחלל"": רדו שורה והקלידו .4

ירושלים 3קלרמון גנו : ודיתחתונה הקלהכותרת ב .5

מיושר למרכז. -בתחתית העמוד מספר עמוד בשורה מתחת יפוהוס .6

.לחיצה כפולה באזור המסמךב את תצוגת כותרת עליונה רוסג .7

 (CTRL+ Enter עמוד ריק או -)הוספהעמודים  2 יפוהוס .8

לב! העיצוב מופיע בכל העמודים מושי

סגרו את הקובץ .9

 3יל תרג

קובץ חדש ופתח .1

תמונות הקשורות לנושא המחשבים )עכבר, מקלדת, מסך, מארז המחשב(  4 יפוהוס  .2

עמוד ראשון ריק( –בחמישה עמודים )בכל עמוד תמונה אחת 

כותרת עליונה ותחתונה יפוהוס  .3
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 כותרת שונה לעמוד ראשון וריהגד .4

 :הכותרת העליונה בעמוד הראשון תהיה .5

תאריך שיתעדכן אוטומטית יפואדום, הוס והדגשה וצבע יפו, הוס20, בגודל rialAסוג גופן "המחשב" 

 16, גודל כם, סוג גופן כרצונממורכז "חלקי המחשב" הכותרות בשאר העמודים: .6

מספרי עמודים מיושרים לשמאל יפולכותרת תחתונה והוס רועב .7

ת עמודפריס

 גודל, חלוקה לטורים ועודשוליים, כיוון, כולל  עמוד במסמךהלפריסת ניתן לקבוע הגדרות שונות 

.פריסההגדרות פריסת העמוד קיימות בכרטיסיית 

הסבר על הפקדים בכרטיסייה:

ניתן לבחור בין  של המסמךאפשרות לבחירת גודל השוליים  -שוליים

שוליים מותאמים אישיתמצבי שוליים שונים או ב

ב.העמוד בין עמוד לאורך או לרוחאפשרות לבחירת כיוון  -כיוון עמוד 

: ניתן לבחור גודל נייר, גודל הנייר של המסמךאפשרות לבחירת  –ודלג

מעטפות תוויות וכדומה.

חלוקת טקסט העמוד לטורים. -טורים

 .מעברי עמוד שונים ומעברי מקטע אפשרות להוספת -מעברים

השורות במסמך.להוספת מספור לצד  אפשרות -מספרי שורות
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אפשרות להוספת מעברי שורה בין הבהרות במילים. -מיקוף

המרחק בין הפסקה  -הגדרות כניסה ומרווח לפסקה לדוג' "כניסה לפני"

לשוליים השמאליים

 4יל תרג

.פתחו את הקובץ "עולם הפוך"1

תרגול פריסת עמוד" -"עולם הפוך -. הוסיפו כותרת עליונה2

. מרכזו את הכותרת העליונה3

. שנו את כיוון העמוד לרוחב4

. שנו את השולים ל: שוליים צרים5

טורים 2. חלקו את השיר ל6

. עצבו את הטקסט בשיר כרצונכם.7

. שמרו את הקובץ.8

 5יל תרג 

פתחו מסמך חדש .1

יונה "ערי בירה"הוסיפו כותרת על .2

הקלידו את הרשימה הבאה: .3

ירושלים-ישראל .4

וינה –אוסטריה 

קייב –אוקראינה 

רומא –איטליה 

דאבלין –אירלנד 

טירנה  –אלבניה 
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סופיה –בולגריה 

מינסק –בלארוס 

 בריסל –בלגיה 

לונדון –בריטניה

ברלין –גרמניה 

קופנהגן –דנמרק 

אמסטרדם –הולנד 

בודפשט –הונגריה 

חלקו את הרשימה לשלושה טורים .5

שנו את שולי המסמך ואת כניסת הפסקה לפני .6

האם זה השפיע על מבנה הטורים?______________

לחצן עמודים מרובים/עמוד אחד.  -תפריט תצוגה

6יל תרג

פתחו מסמך חדש .1

.לתצוגת כותרת עליונה והכנס .2

פעולה בשורה חדשה(לב! כל מו בראש העמוד: )שייפו הוס .3

מיושר לימין -שיעור מחשבים •

מיושר למרכז. -"העורך: שמכם הפרטי + משפחתכם"•

(.לא לשכוח גלישת טקסט, והקטנת התמונה)מיושרת לשמאל -התמונ •

מיושר למרכז. -מספר עמוד הוסיפו בכותרת תחתונה  .4
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סגרו את הכותרת עליונה/תחתונה .5

הוסיפו כותרת תרגול, עצבו כרצונכם. .6

עמוד ריק( עמודים )הוספה  2 יפוהוס .7

הוסיפו בכל עמוד תמונה. .8

שנו את כיוון העמוד לרוחב. .9

שנו את השולים ל: שוליים צרים .10

.עמודים מרוביםלחצו על אפשרות  .11

את הקובץ. סגרו .12
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 8פרק 

סגנונות

שימוש בסגנונות חוסך זמן בעיצוב המסמך ומאפשר ליצור בקלות מראה אחיד ומקצועי למסמך, 

תוכן "מהווה חלק מאפשרויות מתקדמות בעריכת מסמך כגון בניית בעזרת סגנונותעיצוב 

."ענייניים

קבוצת סגנונות-בית כרטיסייתאת אפשרויות העיצוב והגדרת הסגנונות נמצא ב

קיימים שימוש בסגנונות

תרצו להחיל סגנוןאת הקטע עליו  נוסמ .1

 בחרו בסגנון הרצוי מגלריית הסגנונות .2

1תרגיל 

פתחו מסמך וורד .1

הקלידו את הקטע הבא .2

ויקיפדיה/מחשב
ומר על פי כל ,תוכנה המסוגלת לעבד נתונים על פי אלקטרונית מכונה הוא מחשב

 .נתון מראש פקודות רצף

:תחשב כמחשב עליה לקיים שני תנאים מכונהכדי ש

.מסוימת פקודות למערכת היטב-מוגדרהיא מגיבה באופן  •

.שהיא סדרת פקודות שנכתבה מראש, תוכנית ביכולתה לבצע באופן עצמאי •

קיימים סגנונות עיצוב מוכנים 
המתאימים לכותרות, 

. לכותרות משנה ולטקסט רץ
תפתח סגנונות    לחיצה על  

נוספים

הטקסט יראה עם הסגנון דכיצ עיצוב הסגנון:

למה מתאים הסגנון: כותרת  /שם הסגנון
 ראשית, משנית וכדו'
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כותרת ראשית סגנון – "גלריית הסגנונות"סמנו את הכותרת והגדירו לה מ .3

תכותרת משניוהגדירו להם סגנון  הסמנו את השורה הראשונה והשניי .4

לשורה השלישית, צרו סגנון חדש באופן הבא: .5

)מספיק לעצב רק מילה אחת מהשורה(עצבו כרצונכם את השורה השלישית  .א

 "גלריית הסגנונות"סמנו את הטקסט שעיצבתם, בחרו מ .ב

קראו לסגנון החדש בשם "מחשב" .ג

)אם לא מצאתם את סמנו את יתר הטקסט בקטע והחילו עליו את הסגנון החדש שיצרתם  .6
הסגנון, לחצו על לחצן ההרחבה  (

סיכום סגנונות 2תרגיל 

"צר"סיפור קפתחו את הקובץ  .1

עצבו אותו באופן הבא: .2

פסקה ראשונה: .א

 " סוג כתב  -"כולםהמילהDavid צבע גופן כחול, מודגש16, גודל ,

 " סוג כתב  -"מישהוהמילהDavid צבע גופן אדום, נטוי18, גודל ,

 " סוג כתב  -" אף אחדהמילהDavid תחתי, צבע גופן ירוק, קו 20, גודל

 " סוג כתב  -"כל אחדהמילהDavid צבע גופן סגול22, גודל ,

גלריית "בחרו מ -וצרו לה סגנון חדש בשם "כולם"" שעיצבתם כולםסמנו את המילה " .3
"הסגנונות

וצרו לה סגנון חדש בשם "מישהו"שעיצבתם  "מישהו"סמנו את המילה  .4

בשם "אף אחד"וצרו לה סגנון חדש שעיצבתם  "אף אחד"סמנו את המילה  .5

וצרו לה סגנון חדש בשם "כל אחד"שעיצבתם  "כל אחד"סמנו את המילה  .6

החילו את הסגנון המתאים, על כל אחת מהמילים בקטע כך: .7

והחילו עליה את הסגנון בכל המופעים שלה בסיפור,  "כולם"סמנו את המילה  .א
, "כל אחד" בצעו זאת גם למילים "מישהו", "אף אחד""כולם" מ"חלונית הסגנונות". 

בהתאמה לסגנון.

שינוי סגנון קיים: .8
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את המילה "כולם" בשורה הראשונה עצבו מחדש .א
צבע: אדום 22גודל  Brush-Guttman Yadסוג גופן: 

עדכנו את הסגנון שלה באופן הבא: .ב
בחרו  -ב"חלונית הסגנונות"על הסגנון "כולם"  לחצו לחצן ימניאת המילה, סמנו 

שימו לב שהעיצוב  -ת כולם כך שיתאים לקטע הנבחר""עדכן אבאפשרות הראשונה 
של כל המופעים של המילה כולם בקטע, התעדכנו בעיצוב החדש.

עדכנו את הסגנון שלה ב"חלונית הסגנונות". -עצבו מחדש את המילה" אף אחד" .9

שמרו את הקובץ בשם "סגנונות לסיפור קצר"  .10

העשרה

חלונית שינוי סגנון

בוסס על יהאם הסגנון החדש  "שינוי סגנון" ניתן לקבוע הגדרות מתקדמות בעיצוב  כגו'בחלונית 
(, האם להוסיף את Enterהסגנון הקיים, האם הסגנון יוחל על הפסקה הבאה )ברגע שנלחץ על 

אוטומטית יעודכןהסגנון לתבנית והאם הסגנון 

על הסגנון אותו תרצה לשנות. בגלריית הסגנונות לחיצה ימנית צולח .1

 שינויבאפשרות ובחר ,מתוך התפריט שנפתח .2

ולקבוע הגדרות עיצוב מתקדמות את שם הסגנון לשנות ותוכל ,בחלון שנפתח .3

הגדרות  -עדכן אוטומטית
העיצוב החדשות יחולו על כל 

 הטקסט במסמך המקושר לסגנון
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כרטיסיית עיצוב

תבניות מוכנות לעיצוב המסמך ומאפיינים חשובים  "ערכות נושא" כרטיסיית עיצוב מכילה
לרקע העמוד 

ערכות נושא

ערכת "כאשר נבחר למסמך  -המכילות צבעים, גופנים ואפקטים מוכנותערכות נושא הם תבניות 

ישתנו כל הפקדים הקשורים לעיצוב המסמך, בהתאמה לערכת הנושא שבחרנו כולל  "נושא

מה שיאפשר לנו לשמור  -בכרטיסיית בית "צבעי הגופן"ו "אפקטי הטקסט""גלריית הסגנונות", 

על אחידות בעיצוב המסמך ולקבל מראה מקצועי ומרשים

שינוי ערכת הצבעים

לבחירת הצבעים במסמך תפקיד חשוב בקביעת המסר אותו נרצה לשדר: רשמי, ילדותי, עליז, 

שינוי ערכת הצבעים, דרך כרטיסיית עיצוב ישפיע על כל פקדי העיצוב  חדיש, מקצועי ועוד.

בתוכנה

 נלחץ על: ערכת הצבעיםכדי לשנות את 

נבחר בערכת הצבעים הרצויה, מתוך הרשימה:

3תרגיל 

 פתחו מסמך חדש והקלידו: .1

כשם שאתה יכול לסבול שאין פרצופו של אדם אחר דומה לפרצופך," .2

)ר' מנדלה מקוצק( "כן עליך לסבול דעותיו של אחר שאינן דומות לדעותיך

מהתבניות המוכנות  "אפקטי טקסט". הוסיפו לטקסט 3

.הצבעים והגופנים ישתנו בהתאם 2
 לערכת הנושא שבחרנו

ערכת "נבחר את .1
הרצויה מתוך  "הנושא

 הרשימה
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4. הוסיפו צורה של סמיילי, בחרו לה סגנון מוכן (כרטיסיית "עיצוב צורה"(

שנו את ערכת הצבעים לגווני "ירוק כחול"  -. לחצו על כרטיסיית עיצוב5

.לחצו על "אפקטי טקסט", שימו לב שהגוונים השתנו -. חזרו לכרטיסיית בית5

.חרו אפקט בגוון חדש. ב6

. לחצו על הסמיילי, בחרו בכרטיסיית "כלי עיצוב", שימו לב שגווני הסגנונות של "סגנונות 7

בחרו סגנון חדש -הצורה" השתנו   

. השאירו את הקובץ פתוח כהמשך לתרגיל הבא.8

רקע עמוד

בחלק השמאלי של כרטיסיית "עיצוב" מופיעים פקדים לעיצוב רקע העמוד

 סימן מים

:יפתח החלון הבא         " סימן מים"נלחץ על  .1

 בחירה מתבנית קיימת

 הגדרת "סימן מים" אישי
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בבחירת "סימן מים מותאם אישית" יפתח החלון הבא:

צבע עמוד

.בחירת צבע רקע לעמוד, מתוך גלריית הצבעים

 גבולות עמוד

בלחיצה על           יפתח החלון הבא:

 

נקליד בשורת הטקסט, את הטקסט שנרצה 
 כסימן מיםשיופיע 

תצוגה מקדימה של "סימן 
 המים" במסמך

 וחזרה למסמך אישור

נסמן את האפשרות הרצויה, סימן מים 
 טקסט/תמונה

 נבחר פריסה אלכסונית/אופקית

בחירה של מאפייני 
הגבול. מומלץ 

לבחור באפשרות 
בחירה  תיבה

 -ללאבאפשרות 
תסיר את הגבול

הגדרת גבול 
עמוד, מתוך 

מבחר גרפיקות

 הקו הגדרות סגנון
וצבע גבול עמוד

תצוגה מקדימה 
של גבול העמוד
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3כהמשך לתרגיל  4תרגיל 

 גרפיקההוסיפו מסגרת לעמוד מסוג  .1

 לירוק בהיר צבע הרקעשנו את  .2

5תרגיל 

הבא: טקסטאת ה ודיהקל .1

 לכבוד

 שר הביטחון

 שלום וברכה,

 פגישה עם מנכ"ל משרד הביטחוןהנדון: 

 תערך פגישה סודית בירושלים עם מנכ"ל משרד הביטחון. 2017לפברואר  30 -ביום ראשון  ה

 "המלך דוד"הפגישה תערך במלון  

 הודעה נמסרה לשב"כ.

 יש להשמיד מכתב זה לאחר קבלתו.

סימן מים למסמך "סודי ביותר" יפוהוס .2

 לעמודמסגרת אדומה  יפוהוס .3

 לאפור בהיר צבע העמודאת  ושנ .4

 .דחוףאת סימן המים לכיתוב  ושנ .5

חיפוש והחלפה של טקסט 

בטקסט אחר באופן גורף על ניתן לחפש מילה או מילים במסמך או להחליף טקסט מסוים 
. ביתנמצאים בכרטיסיית חפש והחלף . לחצני חיפוש והחלפהידי שימוש ב

 חיפוש

ניתן לחפש טקסט מסוים במסמך. שימו לב, פעולת החיפוש במסמך, מתבססת על חיפוש 
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עם אותו רצף אותיות ועל כן אם הערך אינו מופיע במסמך  על פי רצף האותיות שהזנתם

הוא לא יעלה בתוצאות החיפוש. )כולל סימני רווח, פסיק וכדומה(  דה החיפוששהזנתם בש

סמנו מילה במסמך שברצונכם לחפש.  .1

. חפשלחצו על לחצן  .2

 לחיפוש מתקדם:

  חפשלחצו על החץ של לחצן  .1

בחרו את אחת האפשריות לחיפוש:  .4

 .כל המקומות בהם מופיע ערך החיפוש במסמך יודגשו -סימון קריאה 
במסמך: חיפוש במסמך אפשרות למקד את אזור החיפוש  -חפש ב

 חיפוש בכותרות עליונות ותחתונות או חיפוש בתיבות טקסט במסמך.  ראשי,
אפשרות לעבור ברצף לכל מקום במסמך בו מופיע  -חפש את הבא 

ערך החיפוש. כל לחיצה על הלחצן מעבירה את הסמן למקום הבא במסמך בו מופיע 
ערך החיפוש. 

ר הצגת אפשרויות חיפוש מתקדמות יות 

 החלפה

גורפת במסמך.  החלפת טקסטניתן לבצע 

   חיפוש   מתקדם   באפשרות   בחרו  2.

  יוצג   חלון   עם   אפשרויות   חיפוש :

   את   מילת   החיפוש   הרצויה .   ידו הקל  3.

  על   לחצן      לחצו  1.

   עם   אפשרויות   ההחלפה :יוצג   חלון  

   כפי     הזנת הערך   שיוחלף
   שמופיע   כעת   במסמך

 הזנת   הערך   שיופיע  
   הערך   המוחלף .   במקום
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הזינו את הערך שיוחלף ואת הערך שיופיע במקום המוחלף.  .2

בחרו את אחת האפשרויות הבאות:  .3

אפשרות להחליף ערך אחד בכל פעם. כל לחיצה על לחצן  -החלף 
תחליף את המופע החלף תחליף ערך אחד על פי הסדר במסמך. כל לחיצה על  החלף

הבא ברצף המסמך. 

אפשרות להחליף את כל הערכים בבת  -החלף הכל 
אחת. 

אפשרות לסייר בין מופעי המילה להחלפה. כל  -חפש את הבא 
יעבור הסמן למיקום הבא של מילה להחלפה. לאחר  חפש את הבאלחיצה על לחצן 

. החלףבר למופע ניתן ללחוץ על המע

בסיום החלפת הערכים במסמך תופיע הודעה על מספר המופעים שהוחלפו 
במסמך: 

ניתן להגיע לחלונות החיפוש וההחלפה על ידי קיצורי מקלדת: 
Ctrl+F- בחלונית הניווט.חלון חיפוש מעבר ל

Ctrl+H- חלון ההחלפהמעבר ל.

חיפוש והחלפה 6תרגיל 

 ""כך תבטלו דוחות חנייהפתחו את המסמך  .1

כמה מילים  על ידי קפיצה ממילה למילה. עיריהבמילה עירייה החליפו את המילה  .2

הוחלפו?

 בבת אחת. דוחבמילה  דו"חהחליפו את המילה  .3

במסמך.חניה בדקו כמה פעמים מופיעה המילה  .4

 טיפ !
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7תרגיל 

בין מספר למספר הקישו  (14 )סוג גופן אריאל, גודל הקלידו את המספרים הבאים .1
רווח אחד בין קבוצת מספרים ארבעה רווחים:

17 8 12 15 38     12 20 19 36 12    44 12 22 14     42 22 12 14 30     12 20 19 36 12 

35 12 24 14  

 רוצים לגלות מהי האמרה שמאחורי המספרים? .2
בצעו החלפה אוטומטית למספרים וגלו את האמרה  חיפוש והחלפהבעזרת 

שמסתתרת

א 
=

ל 20
=

8

ב 
 =

מ 10
=

15

ג 
=

נ 26
=

36

ד 
=

ס 38
=

40

ה 
=

ע 17
=

30

ו 
=

פ 12
=

28

ז 
=

צ 22
=

24

ח 
=

ק 44
 =

35

ט 
=

ר 1
=

14

י 
=

ש 19
=

4

כ 
=

ת 42
=

46

הסתירו  חיפוש והחלפהכתבו ביטוי כלשהו באותיות רגילות ובעזרת 

  אותו ע"י לוח האותיות והמספרים הנ"ל.
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 הגהה ותיקון שגיאות אוטומטי

לביצוע הגהה על מסמך. )הסימונים אינם מופיעים בהדפסה(. בכלי איות ודקדוקניתן להשתמש 

 :דוגמא לשגיאת איות

: דקדוקדוגמא לשגיאת 

בדיקת איות ודקדוק בעזרת תפריט מקוצר

על המילה המסומנת כשגיאה לחיצה ימנית צולח .1

  יוצג תפריט מקוצר עם אפשרויות שונות: .2

עבור המילה הנבחרת בלבד. ,אפשרות לדלג על תיקון המילה – התעלם

עבור כל המופעים במסמך. ,אפשרות לדלג על תיקון המילה -התעלם מהכל

כך שלא תסומן כשגיאה  ,אפשרות להוסיף את המילה שנבחרה למילון באופן קבוע – הוסף למילון

.בעתיד

8תרגיל 

פתחו עמוד חדש למסמך הקודם .1

פעולות 
אפשריות 

 לתיקון השגיאה

מילים אפשריות 
 לתיקון השגיאה
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(��שגיאות הכתיבהקלידו את הפתגמים הבאים )הקפידו על  .2

"שלח לחמיך על פני המיים, כי ברוב הימים טמצענו" •

"ים אין אני ליא מי לם"א •

תקנו את המילים עם השגיאות בדרך הבאה: .3

לחצו לחצן ימני על המילים תחתיהם מופיע קו אדום, בחרו מהרשימה את צורת הכתיבה 

הנכונה.

הדפסה

הדפס-קובץ כרטיסייתתחת  ותמופיעכל אפשרויות ההדפסה 

 

:בהרחבה הסבר על האפשרויות

של תצוגה מקדימה 
 המסמך להדפסה

קביעת הגדרות 
הדפסה והגדרות 

 מדפסת
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שליחת משימת ההדפסה למדפסת לאחר 
.קביעת הגדרות ההדפסה

בעזרת )מספר עותקים להדפסה  קביעת
(החיצים

ומאפייניי מדפסתהגדרת מדפסת 
אפשרות לבחור מדפסת רצויה מתוך רשימה 

וגישה לקביעת הגדרות מתקדמות של 
המדפסת שנבחרה.

האם יודפסו כל העמודים  אפשרות לבחור

במסמך/תוכן שנבחר/עמוד נוכחי וכו'

( 15-3: ')לדוג להדפסה ניתן להזין טווח עמודים

(3,5,8,9,12: ')לדוגאו עמודים שאינם רציפים 

בחירת הדפסה בצד אחד/ הדפסה דו צדדית

קביעת סדר ההדפסה במקרה של ריבוי 
עמודים )קבוצות רציפות או קבוצה נפרדת 

לכל עמוד(

הדפסה לאורך/לרוחבב העמוד קביעת כיוון

קביעת גודל הנייר במדפסת
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השוליים הרצויים במסמךקביעת 

קביעת פריסת העמודים בהדפסה

הדפסה 9תרגיל 

הדפס( -)קובץ להגדרות הדפסהרו עב.1

הגדרות הדפסה: וקבע. 2

הדפסת שלושה העתקים •

הדפסה של כל העמודים •

הדפסה בשני הצדדים •

כיוון הדפסה לאורך •

5Aסוג נייר  •

.צרשוליים מסוג  •

עמוד אחד לגיליון •

לאורך המסמך בתצוגה המקדימה.גלול  .3
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9פרק 

טאבים

abT  .עצירת הסמן למקום מסוים =

מהמקום בו ) 7.1ברירת המחדל הסמן יקפוץ מרחק קבוע במקלדת  abTהמקש על  אם נלחץ

. מופיע(הסמן 

יצירת נקודות עצירה לטאבים

המשמש ליישור  –יש לוודאות שהסרגל , ישנה אפשרו לקבוע את גודל הקפיצה מנקודה לנקודה

להופעת  , קבוצת הצגההבכרטיסיית תצוג לבחורהסרגל אינו פתוח יש אם טקסט במסמך מופעל, 

.  הסרגל

.פיסקה←על החץ הקטן הנמצא בלשונית הבית  לחצו .1

טאבים.  –הפסקה, בתחתית החלונית יש לחצן נפתחת חלונית 
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 טאבים –על לחצן הטאבים נפתחת חלונית חדשה  חצול .2

לול יש ללחוץ על קבע ולאחר מכאן אישור. ום, היישור והמסלאחר בחירת המיק .3

: על מנת להסיט אב בלתי רצוי

 .ולבחור בנקה מקום העצירהאת לבחור ו יםלחלונית הטאבלהיכנס חזרה יש 

יש לבחור מיקומי 

ב הרצויאעצירת הט

בחירת יישור הטקסט 
לאחר קפיצת הטאב

בחירת המסלול-  מה 
יהיה במקום הקפיצה: 
שטח ריק, מקווקו או 

קו ישר
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1תרגיל 

פתחו מסמך וורד .1

עצבו את  , ordWתוכנת ב שער :כותרתהקלידו  .2
הכותרת כרצונכם.

וכן ענייניםו כותרת תיפו עמוד נוסף והקלידהוס .3

הקלידו:זו מתחת לכותרת  .4

שער

ענייניםתוכן 

תצורו

ותתמונ

תבליטים ומספור

טבלה

ת.סמנו את הטקסט המוקלד, לא כולל הכותר .5

מסלול רו והגדיס"מ,  12.5הוסיפו טאב לאחר  .6
נקודות.

הסמן אחרי המילה שער ולחצו על עמדו עם  .7
.1 פו את הספרהסיהו, המקש טאב

.  2הספרה  פו אתהוסי, טאב ילים תוכן עניינים ולחצו על המקשמן לאחר המעמדו עם הס .8
דות.לחזרו על שלב זה לכל המילים המוק

תוויות -דברי דואר

 –מכתבים המקושרים לטבלת נתונים  /דואר מאפשרת לנו ליצור קבצי מדבקות דברי כרטיסיית

 י המדבקות / המכתבים.וך קבצקשר לתאנשי קשר ,קישור זה מאפשר עדכון מהיר של כל אנשי ה

 לדוג' להזמנות לחתונה, ברכות וכדו'.

מדבקות:  –אופן יצירת תוויות 

.נת אקסל, עדיף בתוכם הפרטיםש ליצור קובץ של טבלה עי .1
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, ובחירה התחל מיזוג דוארדואר על  דברי בכרטיסייתתוויות, נלחץ ור על מנת ליצ .2

.אשף מיזוג דואר -רונהרות האחבאפש

. פתחת חלונית מיזוג דואר ובה יש לעבור שלב, שלבנבצידו השמאלי של המסך  .3

מבנה החלונית: 

בחירת  לק עליון:ח

לב בו הפעולה לש

 אנו נמצאים.

 :חלק תחתון

פשרויות מעבר א

 לשלב הבא/הקודם

 בו אוחזים השלב
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פירוט שלבים:

: 1שלב 

 בחירת סוג מסמך: תוויות.

: 2 שלב

.הנוכחיתמש במסך הש -רת המסמך הפותחבחי •

ת... כניסה לאפשרויות תווי •

נפתח חלון: אפשרויות תווית  •

וגמא ראש, לדגדלים מוכנים מאו לבחור  תווית חדשהשה ע"י לחיצה על ודל תווית חדור גניתן ליצ

על אישור., לסיום לחיצה בעמוד 30
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:3שלב 

תוויותחיבור הקובץ ל/קישור

 ו נתוניםאם הוקלדלשימוש ברשימה קיימת כגון:  אפשרות זו מתאימה -תבחירת רשימה קיימ •

, נבחר את הגיליון העיון, ונבחר את הקובץ הרצויעל  נלחץבמידה ובחרנו באפשרות  .באקסל

הרצוי ואישור.

הטקסט הרצוי. ולהקליד את חדשה הקלד רשימה-בבחור אפשרי ל •

.סדר את התוויות שלך - 4שלב 

סמך יציג את קווי הרשת של הטבלה, יש להיכנס לפריסה בלשונית כלי הטבלאות כדי שהמ

   .רשתהצג קווי באפשרות  ולבחור

בכל  ע"י המקלדת יישאר זהה-בנו לבדל כיתוב שכתכיש לכתוב את הנתונים בתווית הראשונה 

 .וכל כיתוב שהוספנו משדה מיזוג ישתנה בהתאם לטבלההתוויות 
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 בחירת הכותרות שבטבלה –הוספת נמענים תהליך 

חלונית קטנה עם רשימת ונפתחת  שדה מיזוג ףהוסלחצו על אר, י דוכרטיסיית דברעל  לחצו

פן הבא: השמות יופיעו על התוויות באו, הכותרות שבטבלה ויש לבחור את הכותרות הרצויות

פת רווח או שורה חדשה, כניסה לפריטים נוספים, סימון חה<< וכו) הוסלדוגמא >> שם<< >>משפ

השדה וכו' 

 .התוויותש ללחוץ על עדכן את כל נה יאשולאחר עיצוב התווית הר

«Record Next» -וכל התוויות תהינה מעוצבות בהתאם לתווית הראשונה בתוספת המילים 

  נתונים שבטבלה.תתעדכנה ע"פ הכל התוויות ויות שלך, סקור את התו 5י לחיצה על שלב ע"  

ך: המסך שנקבל יראה כ 
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אינו מכיל את כל הנמענים שבטבלה אלא רק מה  תקבל הינו רק דוגמא לתוויותדף התוויות שמ

. שניכנס בעמוד אחד

ה זו נפתח רדים ע"י לחיצעריכת מסמכים נפ -ים ומזגסי ע"מ ליצור את כל התוויות יש ללחוץ על

קובץ חדש בוורד עם כל דפי התוויות.  

יצירת תוויות מקושרות -2תרגיל 

מסמך וורד פתחו .1

.בר לעיל, העזרו בהסתוויות בעמוד 30 צרו .2

תוויות משולחן העבודה.הספח נמ תוויות השתמשו בנתוני .3

עצבו כרצונכם. .4
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מדבקות איחולים-2תרגיל 

פתחו מסמך וורד .1

.וליםחמדבקות איליצירת  ל החלונית מטה,לפי הנתונים ש-חדשהת , הגדרת תווייותותוצרו  .2

דוגמא
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מדבקות לספרי לימוד-3תרגיל 

פתחו מסמך וורד .1

.לספרי לימודמדבקות ליצירת , ונכםצרכ יותותוצרו  .2

דוגמא
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 Word מטלת סיכום

 פסקהעיצוב -חלק א'
 שמכם" + מטלת סיכוםבשם : "תכם אותו בתיקיי רוחדש, ושמ wordמסמך   ופתח .א

( ישראל ישראליטלת סיכום )לדוגמא: מ

  את הקטע הבא: ודיהקל .ב
לירידת שורה בן פסקאות.( -  ♥ מושי)

למה צריך חברים

חשובים לרובנו לפחות כמו משפחה, אם לא יותר.  –חברים, כך מצאו מחקרים חדשים 
 נפשית ובריאותית?  -. אז במה יכולים החברים להועיל לנו חברים אינם מותרות

חברות עם אנשים משפרת את הבריאות שלנו. מחקרים מצאו כי אנשים עם חברים נרפאים 
, בעלי סיכויים נמוכים יותר לסבול מהתקף לב או מאובדן זיכרון, ומתאוששים ממחלותיותר 

 .מהר יותר מדיכאון

חברות מקלה על החיים. היא מאפשרת לנו להתמודד טוב יותר עם לחץ, על פי פרופ' שלדון 
 Coan James פרופ'פי כהן, ולחלוק עם אחרים את טרדות ומעמסת החיים על 

 .יברסיטת וירג'יניהמאונ

 מצאו ד"ר 52גברים ונשים מעל גיל  6500חברות גם דוחה את המוות. במחקר עדכני על 
 Steptoe Andrew  ועמיתיו כי תחושת בדידות ובידוד חברתי אובייקטיבי העלו את הסיכון

 .למוות

(https://www.hac.ac.il)

:תעצבו את הקטע בהתאם להנחיות הבאו

  : קטעה לכל .ג

 DAVIDסוג גופן   •

 14גודל  •

 הטיה •

כחול :צבע גופן •
 :לכותרת .ד

 הדגשה  •

 קו תחתי   •

 16גודל גופן  •

 הזרחהמרקר/ •
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 (םשל המילה חברי עיםהמופ לכלמברשת העיצוב העתיקו ע" ) יפוהוס "חברים" הלמיל .ה

זוהר )אפקטי טקסט( •

צל •
 את שורת הכותרת. ומרכז .ו
  ס"מ. 4-הטקסט ב לפני ב'  פסקהשל  הכניסת וליהגד .ז
 ס"מ( 1.5) מרווח בין שורותקבעו  .ח
 תאריךמשמאל  "שמכם+ת.ז." הקלידומימין  כותרת עליונה יפוהוס .ט
 מספר עמוד. תחתונהבכותרת  יפוהוס .י

  את השינויים שמרו .יא

תבליטים ומספור   -חלק ב' 

ים בהתאם לדוגמא:יטפו מספור ותבלהוסיוהקלידו את הרשימה  .א

אמיתי חבר .א
 אוהב •
 מכבד •
 מקשיב •
 משתף •
  מתעניין •
בשמחתך שמח •

חבר מזויף .ב
 במאכז •
 ודו שומר סאינ •
ורח בעת צרהב •
 תחרותי •
 ועוד •

וצורה הוספת תמונה–' גחלק 

 .למסמךד ריק הוסיפו עמו .א

:והקלידו בתוכו כרצונכם WordArtהוסיפו  .ב

.לא קונים בכסף או במתנותחברות אמת 

ובקבלה של בנתינה , בטיפוח של יחסים הדדיים, תתייבהשקעה אמ ות אמת קוניםחבר
 .אהבה וידידות אחד לשני

 .טטקסתוכן המה לימתא תמונה יפווסה .ג

הטקסט". מאחורישל התמונה ל" גלישת הטקסטאת  וקבע .ד
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ת לב.לצורנה התמו חתכו, השתקפות, מסגרת משופעת: אפקטיםלתמונה  יפוהוס .ה

.קסטורה מתאימה לתוכן הטיפו צוסה .ו

פעמים. 2שכפלו את הצורה  .ז

 .ו לכל צורה אפקטהוסיפ .ח

הוסיפו לטקסט , המשוכפלות ותצורלאחת מה "חברות אמת" :טקסטת האהוסיפו  .ט

.רהקט המפא

טבלה  -' החלק 

 ד ריק נוסף למסמךיפו עמוסהו .א

 שורות. 5 -עמודות ו 4טבלה בת  יפוהוס .ב

  :להלןתוכן האת בטבלה  ודיהקל .ג

 .טבלהה  עלמ שורה יפוהוס .ד

 :בה  הקלידוזו ו שורה ומזג .ה

אמיתי?  מיהו חבר"
"כוןהקיפו בעיגול נכון או לא נ

  .את תוכן התא ומרכז  .ו
  לתא זה. תכלת)צבע( בצבע  הצללה וקבע .ז
., גבול פנימי מקוקוחולכבצבע  עבה גבול חיצונילטבלה  יפוהוס .ח

.פטמשללא נכון בהתאם -נכון או ה-תא הכל שורה, לבעו הצללה קב .ט

 .לטבלה ה מימיןעמודהוסיפו  .י

.וון טקסט אנכיקבעו כי, הלוואי ואהיה חבר אמיתי"": והקלידו הו את תאימזג .יא

:עצבו את הטקסט בטבלה .יב

David  גופן •

 צבע כחול •

הזדמנות אני אומרת  בכל המבחנים, בכל 100רונית מקבלת .1

 .חברה אמיתית, לכן אני לה שאני ממש אוהבת אותה
לא נכוןנכון

קר אותו ומביא לו שקובי לא מרגיש טוב, אני מבבכל פעם .2

 תי.ו, לכן אני חבר אמישמח אותשיעור בית ומ
לא נכוןנכון

ינה ממזאני אד חלשה בלימודים, לשילת אין חברות, היא מ.3

 .חברה אמיתיתלכן אני  ,בביתי ד למבחניםותה ללמוא
לא נכוןנכון

ולא  טובים שליהחברים הה אני משחק רק עם סקהפב.4

 אמיתי. לכן אני חבר ,ם נוספיםתף חברימש
לא נכוןנכון

יוני מספר לי את הסודות הכי כמוסים שלו, הוא סיפר לי .5

ביא לו ממתקים ומשדל אותו לבוא איתו, שהו זר משמי

 מיתי.ספרתי את הסוד לאמא שלו, לכן אני חבר א

לא נכוןנכון
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טאבים  -' וחלק 

 (4עמוד מס' ) ד ריק נוסף למסמךיפו עמוסהו .א

 חברות שאלון: קלידו כותרתה .ב

:(טאביםס"מ ) 13לאחר את השאלות הבאות כולל הוספת מסלול קו  קלידוה .ג

. ___________________________________ י בשבילי הוא:חבר אמית

 _________________________ ?ע לבטא חום כלפי אחריםה יודהאם את

 ___________________________________________________ .

. __________________________ עצות? פונים אליך לבקשתחבריך ם הא

. _______________________________ ? סודות דע לשמוריום אתה הא

 __________ אדוגמפרסומת? סה לעזור לחבריך בעת מצוקה, גם בלי נהאם ת

 ___________________________________________________ .

ץ.וסגרו את הקוב את השינויים שמרו .ד

תוויות  -' זחלק 

" + חלק ב'-מטלת סיכוםבשם : "תכם אותו בתיקיי רוחדש, ושמ wordמסמך   ופתח .א
 שמכם

( ישראל ישראלי חלק ב'-טלת סיכום)לדוגמא: מ
 (.6.67רוחב )-בעמוד 30צרו תוויות,  .ב
ו כרצונכם.ים, ועצבהוסיפו איחולים לחברכם הקרוב .ג

חה!בהצל
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