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 הכרות עם התוכנה וסביבת העבודה 1פרק 

אלקטרונים וכוללת כלי  תהיא תוכנה ליצירת גיליונו Microsoft של חברת Excel תוכנת

היא משמשת בעיקר להצגה וחישוב של ערכים מתמטיים  ,חישוב, כלים גרפיים ועוד

 ונוסחאות. 

  כניסה ראשונית לתוכנה

 

 
 
 

 מבנה סביבת העבודה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 אזור תאי הגיליון.13

אפשרות ב בחרנ
זו כדי לפתוח 

 ןגיליו
 אלקטרוני חדש

 

 פסי גלילה.11
עמודת המספרים של .6

 השורות

 שורת הנוסחאות.9

 תיבת השם.10

 סרגל כלים לגישה מהירה.1

 שורת המצב.12

.כפתורי סגירה 4
 ומזעור

 

 שורת גיליונות.7

 .שורת הכרטיסיות2

 רצועת הכלים.8

שורת האותיות של .5
 העמודות

 שורת כותרת.3
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 אפשרויות תצוגה של גיליון עבודה

אפשרויות תצוגת גיליון העבודה מאפשרים התאמת סביבת העבודה. ניתן לשנות את 
 תצוגה כרטיסייתאפשרויות התצוגה דרך 

 
 
 
 
        

 

 שורת הגיליונות

 .שורת הגיליונותלחוברת על ידי לחיצה על ה         שלצד  להוסיף גיליונות עבודהניתן 

על ידי לחיצה עליהם בלחצן  להוסיף להם צבעאו אף  לשנות את שם הגיליונותניתן גם 

ובחירת  צבע לשוניתאו  ,והקלדת השם החדש שנה שםימני ובחירת האופציה הרצויה: 

 הצבע הרצוי.

 ניתן לשנות את סדר הגיליונות בשורת הגיליונות על ידי גרירה שלהם למקום הרצוי.

 .מחקובחירה באופציה  לחצן ימניתתבצע גם היא על ידי  ןמחיקת גיליו

 

 הוספת גיליונות 1 תרגיל 

 פתחו קובץ אקסל חדש .1

 גיליונות 8כך שיהיו סה"כ  הוסיפו גיליונות .2

 לפי הסדר הבא : את שמות הגיליונות ושנ .3

 יום חמישי  – 1גיליון  •
 יום שלישי – 2גיליון  •
 יום רביעי  – 3גיליון  •
 שבת – 4גיליון  •

 יום ראשון – 5גיליון  •
 יום שישי – 6גיליון  •
 יום שני -7גיליון  •
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 כל לשונית גיליון בצבע אחר וצבע .4

 גיליון מיותר ומחק .5

 לפי הסדר הנכון של ימות השבוע  את סדר הגיליונות ושנ .6

 

 
 העבודה ןגיליועבודה עם 

לכל תא יש גיליון העבודה מורכב מתאים הנוצרים ממבנה שתי וערב של עמודות ושורות. 

 .A1. לדוגמא, שם התא הראשון בגיליון הוא שם המורכב מאות אנגלית ומספר

 ולעצבו.ניתן להזין נתונים לכל תא, לערוך את נתוני התא, לסמן את התא 

 ניווט בגיליון

 ניווט בין תאי הגיליון נעשה במספר דרכים עיקריות:

 בעזרת מקלדת:

 מקש Enter- .מעבר לתא הבא למטה 

  מקשTab- .מעבר לתא הבא ברצף השורה 

  מקשHome- .מעבר לתא הראשון בשורה 

  מקשיםCtrl + Home- מעבר לתא הראשון בגיליון- A1. 

  מקשיםCtrl + End-  לתא הפעיל האחרון בגיליון.מעבר 

 

 בעזרת העכבר:

 מעבר לתא רצוי על ידי סימון התא עם העכבר.

 בעזרת תיבת השם:

  .Enterלחיצה על מקש -הקלדת שם התא בתיבת השם 

 הזנת נתונים 

 לתא בשתי דרכים עיקריות: נתונים להזיןניתן 

 .הנוסחאות בשורתאו הזנת נתונים  בתא ישירותהזנת נתונים  

 סמן העכבר יהפוך לסמן כתיבה וניתן להקליד נתונים. -לחיצה כפולה על תא 
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 התא יסומן בפס שחור עבה וניתן להקליד נתונים. במידה והיה  -לחיצה בודדת על תא

 נתון בתא הוא ימחק בעת ההקלדה.

 סימון התא הרצוי  -הזנה בשורת הנוסחאות  הזנת נתונים בשורת הנוסחאות 

 או לחיצה על לחצן אישור בשורת הנוסחאות . Enterעל מקש לחיצה 

 

 סימון תאים בגיליון

תא, טווח תאים, שורה או עמודה. מטרת הסימון היא לבצע פעולות כגון עיצוב,  לסמןניתן 

 הוספה, ומחיקה על אזור מסומן.

 לחיצה בודדת על התא צולח -סימון תא  

 על מספר השורה בגיליון צו לח -סימון שורה 

 על האות האנגלית של העמודה בגיליון צולח -סימון עמודה 

 את העכבר על טווח התאים הרצוי בגיליון ררוג -סימון טווח תאים 

 חלק אחד של האזור הרצוי נוסמ -סימון תאים, שורות, עמודות וטווחים שאינם רציפים- 

 את האזור הנוסף נוסמ - Ctrlאת מקש  וקיהחז

 הימנית העליונה של הגיליוןעל הריבוע, בפינה צו לח -סימון גיליון 

 1לספרה   Aבין האות

 

 

 סימון תאים עמודות ושורות 2 תרגיל 

 6-10את תחום השורות  נוסמ .1

 בנוסף לשורות המסומנות Cעמודה סמנו את  .2

   E10 -עד ל B5את תחום התאים שבין  נוסמ .3

 בנוסף לתאים המסומנים. A1, F8, H12את התאים  נוסמ .4
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 הזנת נתונים 3תרגיל 

 הפרטי. כםאת שמ  A1בתא  והקליד .1

לב  ובו את המשפט "שיעור ראשון בתוכנת האקסל", שימ ווהקליד  B2לתא  ועבר .2

 . C2לפלישת הטקסט אל תא 

לב לחיתוך  ושימ הנייד שלכם.בו את מספר  ווהקליד  C2לתא  ועבר Tabבעזרת  .3

 , את הטקסט במלואו ניתן לראות בשורת הנוסחאות.B2הטקסט שבתא 

 בו את המילים "בהצלחה". ו, והקלידY200תא ל ועבר .4

 הפרטי? כם, מה קרה לשמכםוהקלידי בו את שם המשפחה של A1לתא  וחזר .5

 " דרך שורת הנוסחאות.excelאת המילה "אקסל" במילה " ווהחליפ B2לתא ו עבר .6

 

 העתקה, גזירה והדבקת נתונים בתאים

 העתקה

 ניתן להעתיק נתונים מתא או טווח תאים לתאים אחרים בגיליון בשתי דרכים עיקריות: 

 העתקה בעזרת לחצני העתק והדבק

 להעתיק את הנתונים ואת התא או תאים מהם תרצ נוסמ .1

 העתקעל לחצן צו , לחלוחבקבוצת  ,ביתבכרטיסיית  .2

 להעתיק את הנתונים ותאים אליהם תרצהעל התא או  דועמ .3

 הדבקעל לחצן  צולח .4

 העתקה בעזרת ידית המילוי

 להעתיק את הנתונים ותאים מהם תרצהתא או האת  נוסמ .1

עד שסמן העכבר הופך לסימן  ,עם העכבר מעל הריבוע השחור של קו הסימון ועמד .2

 שחור פלוס

 להעתיק את הנתונים ואליהם תרצ ,לאורך התאים הריקים המילוי ידיתאת  רוגר .3

, שהופיעה לאחר הגרירה, מסומנת בתגית אפשרויות מילוי אוטומטיותכי  ווודא .4

  האפשרות העתק תאים
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 העברה\גזירה

 העברה בעזרת לחצני העתק והדבק\גזירה .1

 העברה בעזרת גרירה\גזירה .2

 להעתיק את הנתונים. ותאים מהם תרצהאת  נוסמ .1

עם העכבר על השוליים של התא או טווח התאים המסומנים עד שסמן העכבר  דועמ .2

 סמן ארבעה חיציםהופך ל

 להעביר את הנתונים ואל התא אליו תרצ ,את נתוני התא וגרר .3

 

 

 סטודנטים -גזירה והעתקה 4תרגיל 

  את הנתונים הבאים: ודיהקל .1

 

כך שתופיע עוד  יובלאת השורה של  ו בעזרת ידית המילויקיהעת .2
 שלוש פעמים בסוף הטבלה

ידי שימוש -ניתן לקצר את פעולות ההעתקה, גזירה והדבקה על 
 בקיצורי מקלדת:

 
Ctrl + C= העתק 

Ctrl + X= גזור 

 Ctrl + V=הדבק  

 חשוב לדעת!
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 לסוף הטבלה חייםאת השורה של  וריהעב .3

 משהבמקום הציונים שמופיעים ל טלאת הציונים של  וקיהעת .4

 G1של הטבלה בעמודה  העתק רוצ .5

 על ידי גרירה 20לשורה  שהתווספהאת הטבלה  וריהעב .6
 

 הוספה ומחיקת נתונים של שורות, עמודות ותאים

הינם פעולות נפוצות במהלך העבודה השוטפת  ,הוספה ומחיקה של שורות, עמודות ותאים

 .תאים, בקבוצת ביתבכרטיסיית  אפשרויות אלו נמצאות

 

 

 ציונים - 5תרגיל 

 הקובץ ציונים:פתחו את  .1

 

 "תמר כהן"של התלמידה  השורהאת  ומחק .2

 התלמיד "דן מידן"בשורה של  התוכןאת  ומחק .3

 )          את המחיקה (ביטול פעולה אחרונה ובטל .4

בעמודה זו  ו". מלאביולוגיהאחרי העמודה " "יחידות 3מתמטיקה " –עמודה  יפוהוס .5

 התאימו את רוחב העמודה לרוחב הטקסט.ציונים כרצונכם. 

 .90שנו את הציון בפיזיקה של צירה יהלומי ל  .6
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 6תרגיל 

 את הטבלה הבאה : וצר .1

 

 את המילה "תעשייתי" אחרי המילה "חשמל". 6בשורה  והוסיפ .2

 את המילה "כללי" לאחר המילה "ניקיון". 3בשורה ו הוסיפ .3

 "פרסומת". –את המילה "פרסום" ל  ושנ .4

  130 -את הוצאות המים בחודש מאי ל ושנ .5

 בה את הנתונים הבאים  :ו והזינ 4לשורה  3שורה בין שורה   והוסיפ .6

 120  300  270קופת חולים   

 את הנתונים הבאים : ווהקליד 8שורה אחרי שורה  והוסיפ .7

 700   560   800הלבשה     

לרוחב הטקסט  (ע"י לחיצה כפולה על הגבול  A,B,C,Dאת רוחב הטורים ו התאימ .8

 בין האותיות של העמודות). 
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 עיצוב תאים, עיצוב מספר 2פרק 

לשדרג את אופן הצגת הנתונים בגיליון ולהפוך אותו למקצועי יותר.  מאפשר עיצוב תאים

כוללות התאמת גובה ורוחב של שורה ועמודה, עיצוב גופן, אפשרויות  התאים עיצובאפשרויות 

 יישור שונות, כגון גלישת טקסט ומיזוג תאים, הגדרת סוג נתון ועוד.

 

 התאמה אוטומטית של גובה שורה ורוחב עמודה

 את השורה או העמודה לעיצוב. נוסמ .1

 (כרטיסיית בית)          לחצןעל  צולח .2

  :לשינוי גודל תאיוצג חלון עם אפשרויות 

 

 

 עיצוב גופן

והן נמצאות בכרטיסיית  האופיסבאקסל זהות לאפשרויות בשאר תוכנות  גופן עיצובאפשרויות 

  .גופןבקבוצת  בית

 

    

 צבע מילוי

 :גופןקבוצת בית, את אפשרויות המילוי ניתן למצוא בכרטיסיית 

 לעצב. כםאת התאים שברצונ נוסמ .1

  צבע מילויעל החלק השמאלי של לחצן  צולח .2

 עיםיוצג חלון עם מבחר צב

 

  

 

 

 ניתן להתאים את גובה השורה או רוחב העמודה בצורה אוטומטית באופן מהיר. 

עם סמן העכבר על הקו בין שתי האותיות האנגליות של  ועמדלדוגמא, שינוי רוחב עמודה: 

 כיווני-העמודה הרצויה עד לקבלת סמן בצורת חץ דו

   )                                            ( לב כי כעת, רוחב  מוהעכבר. שי לחצו לחיצה כפולה על

 בצע גם על שורות.את הפעולה הנ"ל ניתן ל העמודה מותאם אוטומטית לאורך הטקסט בתאים.
 חשוב לדעת!
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 גבולות

 :גופןקבוצת בית, ניתן למצוא בכרטיסיית  עיצוב גבולותאת אפשרויות 

 לעצב. כםהתאים שברצונ נו אתסמ .1

  לחצןבחלק השמאלי של  ובחר .2

 התאים גבולות לעיצובתוצג רשימה עם אפשרויות שונות 

 

 גבולות בהתאמה אישיתהגדרת 

  גבולות נוספיםבאפשרות  ובחר .1

 יוצג חלון לבחירת אפשרויות עיצוב גבולות:

 

 

 

 

 

 

 רצוי וצבע גבול סגנון ובחר .2

עם העכבר את  נוהרצויים או סמ לחצני הגבולותעל  צו, לחםלהחלת ההגדרות שקבעת .3

 .באזורי הסימון של התצוגה המקדימההגבולות הרצויים 

 .אישורעל  צולח .4

 

 בעיצוב גבולות בהתאמה אישית: סדר הפעולותלשמור על  חשוב 

  קביעת הגדרות סגנון, צבע ורוחב. .1

 .התצוגה המקדימההחלת העיצוב על  .2

 

כי התצוגה המקדימה משקפת את הגדרות העיצוב  ווודא לפני לחיצה על אישור

 ם.שקבעת

אפשרויות 
סגנון, לעיצוב 

של אפשרויות  תצוגה מקדימה צבע ורוחב גבול
 העיצוב הנבחרות

בחירת לחצני הגבולות 
 קווי המתאר הרצויים

 חשוב לדעת!
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 יישור

את הטקסט בתאים בצורות שונות. חשוב לזכור כי אפשרויות היישור של הטקסט  ליישרניתן 

מתייחסות לגבולות השונים של התא ולא של השורה. את אפשרויות היישור ניתן למצוא 

  יישורקבוצת  ,ביתבכרטיסיית 

 

 

 

 

 גלישת טקסט

גובה השורה יגדל כאשר אורך הטקסט רחב יותר מרוחב העמודה, ניתן להגדיר ש -גלישת טקסט

 והטקסט יגלוש למטה, ללא שינוי ברוחב העמודה

 את התאים הרצויים. נוסמ .1

 הלחצן יהפוך לפעיל  גלישת טקסט לחצןלחיצה אחת על  צולח .2

 לחיצה נוספת על הלחצן צו, לחגלישת טקסטלהסרת אפשרות  .3

 :טקסט גלישתתצוגת הטקסט לפני הפעלת 

 הסמוכים למרות שהוקלד בתא אחד.הטקסט הארוך מכסה את התאים 

 

 

 :גלישת טקסטתצוגת הטקסט לאחר הפעלת 

 ,הטקסט גלש למטה ומוצג בתא שבו הוקלד

 נה בהתאם.שתגובה השורה ה

 

 מרכזומזג 

אפשרות לסמן שני תאים ומעלה, לאחדם לתא אחד ולמרכז את הטקסט בפעולה  -מרכזומזג 
 אחת. בלחיצה על החץ משמאל של הלחצן יוצגו אפשרויות נוספות למיזוג:
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 םקורסי 1 תרגיל

 :"קורסים"הקובץ את  פתחו .1

 

 

 

 

 

לרוחב הטקסט (ע"י לחיצה כפולה על הקווים שבין  ,A,B,Cאת רוחב הטורים  ימוהתא .2

 האותיות של העמודות).   

 לכותרות העמודות בטבלה ירוקצבע רקע  קבעו .3

 צבע רקע שונה לכל שורה קבעו .4

 את התאים.  ושורה חדשה בתחילת הטבלה ומזג יפוהוס .5

 . Davidגופן מסוג בחרו ". קורסי מחשביםכותרת ממורכזת " ודיהקל .6

קוים  קו כפול, צבע ירוק כהה –לטבלה: גבול חיצוני  גבולות ואת תוכן הטבלה, וקבע נוסמ .7
 קו דק.  צבע ירוק בהיר –פנימיים 

 

 

 סדרות

סדרה היא רצף של ערכים עם קשר חוקיות ביניהם. בתוכנת האקסל ניתן למלא סדרות מסוגים 
 שונים בצורה מהירה ופשוטה.

 סוגי סדרות

התוכנה מזהה רצף מספרים עם הפרש קבוע ביניהם, כגון:  – סדרה מספרית •
 וכדו'. 5מספרים עוקבים, זוגיים ואי זוגיים, כפולות 

התוכנה קולטת רצף תאריכים על פי ימים, חודשים או שנים, כגון:  – סדרת תאריך •
 וכדו'.  01/02/2001, 01/01/2001או  01/01/2001,01/01/2002

כנה מכיל רצפים שונים של טקסט עם קשר מאגר הסדרות בתו – סדרת טקסט •
 ביניהם, כגון: ימות השבוע, חודשי השנה וכדו'.

ניתן להזין סדרה חדשה למאגר הסדרות בתוכנה, כגון:  – סדרה מותאמת אישית •
 רשימת שמות מסוימת, רשימת קניות וכו'.
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 יצירת סדרה מותאמת אישית

 -מתקדםבחלון שיפתח נבחר  -אפשרויות -קובץכדי ליצור סדרה אישית, נלחץ על 

  נבחר ב -נגלול כלפי מטה

בין מילה למילה.  אנטראת המילה הראשונה בסדרה, נלחץ על  ערכי הרשימהנקליד בחלון : 

 הוסף ואישורלאחר שסיימנו ליצור את הרשימה נלחץ על 

 

 

 

 

 

 

 רותסד 2תרגיל 

 את טבלת הסדרות הבאה: וערכ .1

 

 

 " צרו את הסדרות הבאותסדרה מותאמת אישית"  .2

 העבריים חודשי השנה •

 עונות השנה •

 צבעים  •
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  מספר

 כגון: מספר, מטבע, תאריך, אחוז וכדומה סוג הנתוןניתן לעצב את הטקסט בתאים על פי 

 .מספר, קבוצת ביתאת אפשרויות העיצוב לסוג נתון ניתן למצוא בכרטיסיית 

 

 

 אפשרויות מתקדמות לעיצוב תאים   

 למספר, יישור, גופן, מילוי וגבול דרך הלשוניות מתקדמות הגדרותניתן לקבוע 

 עיצוב תאיםבחלון 

 

 

 

 

 

 רכש -3תרגיל 

 :"רכש"פתחו את הקובץ  .1

 
 .בעמודת המחיר סוג נתונים "מטבע" וקבע .2

לאחר הנקודה ספרה אחת  וכן$  סוג 7-5ולשורות ₪, מטבע מסוג  4-2שורות ל בנפרד וריהגד .3
 העשרונית.

  ללא ספרות לאחר הנקודה העשרונית.ו        לעמודת הכמות מפריד אלפים וריהגד .4

ממוזגים לתא אחד, וכן התאים  D2- D4 מזגו את התאים כך שהתאים  -בעמודת המכס .5

D5- D7  .יישור טקסט בתאים הממוזגים: מרכוז אופקי ואנכי .ממוזג לתא אחד  

  .אחוזים ןהממוזגים סוג נתו לתאים וקבע .6

 . %30 ובתא התחתון 20בתא הממוזג העליון יש להקליד % .7

 . גלישת טקסטיהיה במצב  תאריך רכישהכי תא  וריהגד .8

 . ך בתבנית ארוכהתאריסוג נתונים תאריך לעמודת  וריהגד .9

  .שעהסוג נתונים שעה לעמודת  וקבע .10

  את התאים. ושורה חדשה בתחילת הטבלה ומזג יפוהוס .11
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 .Tahomaכותרת ממורכזת בגופן מודגש וצבעוני: "טבלת רכש". גופן מסוג  ודיהקל .12

 צבע רקע כחול.   את שורת הכותרות: יישור למרכז אופקי ואנכי, ועצב .13

 כם, קבעו גבולות כרצונכם.צבע רקע ליתרת הטבלה על פי בחירת וקבע .14

 
 ירקנייה - 4תרגיל 

 :הקלידו את הטבלה הבאה .1

  
 לרוחב הטקסט  A,B,C,Dאת רוחב הטורים  ימוהתא .2

 .סוג נתונים "מטבע"מחיר קבע בעמודת ה .3
 סוג $  7-11ולשורות ₪, מטבע מסוג  6-2לשורות  וריהגד .4
יש לקבוע מפריד אלפים, ללא ספרות לאחר הנקודה  כמותלעמודת ה .5

  .העשרונית
תאים על פי הדוגמא. יישור טקסט בתאים היש למזג מע"מ בעמודת ה .6

 הממוזגים: מרכוז אופקי ואנכי . 
  .אחוזים ןהממוזגים סוג נתו לתאים וקבע .7

 .28%ובתא התחתון  14%בתא הממוזג העליון יש להקליד  .8
  .שעהסוג נתונים  ת הרכישהשעלעמודת  וקבע .9

 צבע רקע צהוב לכותרות העמודות בטבלה קבעו .10

  את התאים. ושורה חדשה בתחילת הטבלה ומזג יפוהוס .11

 . Davidגופן מסוג בחרו ". ירקניהכותרת ממורכזת " ודיהקל .12

 . כפולקו צבע כתום  –קוים פנימיים  ,קו עבה צבע חום –גבולות לטבלה: גבול חיצוני  וקבע .13
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 5תרגיל 

את הנתונים הבאים: והאקסל והקליד תוכנת את ופתח .1

 

 בעמודת המחיר סוג נתונים "מטבע", ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית. וקבע .2

 סוג $. 5-7ולשורות ₪, מטבע מסוג  2-4לשורות  והגדיר .3

, ללא ספרות לאחר הנקודה העשרונית מספרלעמודת הכמות סוג נתונים מסוג  והגדיר .4

 ועם מפריד אלפים. 

בעמודת המכס יש למזג תאים על פי הדוגמא. יישור טקסט בתאים הממוזגים: מרכוז  .5

 אופקי ואנכי. 

, ללא ספרות לאחר הנקודה אחוזיםלשני התאים הממוזגים סוג נתונים  וקבע .6

 העשרונית.

 .30%, ובתא התחתון 20%בתא הממוזג העליון יש להקליד  .7

 .גלישת טקסטיהיה במצב  תאריך רכישהכי תא  והגדיר .8

 .תאריךסוג נתונים תאריך לעמודת  והגדיר .9

 עיצוב תאריך שונה לכל שורה.  וקבע .10

 סוג נתונים שעה.שעה לעמודת  וקבע .11

 יש לקבוע תבנית עיצוב של שעה שונה לכל שורה.  .12

 את התאים. ושורה חדשה בתחילת הטבלה ומזג והוסיפ .13

 .Tahomaכותרת ממורכזת בגופן מודגש וצבעוני: "טבלת רכש" גופן מסוג  והקליד .14

 את שורת הכותרות: מרכוז אופקי ואנכי, מודגש, צבע רקע כחול.  ועצב .15

 .כםצבע רקע ליתרת הטבלה על פי בחירת וקבע .16

 קו בודד ירוק. –חול, גבול פנימי קו כפול כ –גבולות לטבלה: גבול חיצוני  וקבע .17
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 נוסחאות וחישובים 3פרק 

 מהי נוסחה?

נוסחה הינה פעולת חישוב (חיבור, חיסור, כפל וכדומה) הנעשית על שני נתונים או יותר. ניתן 
 לבצע חישובים בתוך התאים שבגיליון תוך שימוש בנתונים שהוזנו לתאים.

משנה את סטטוס התא מסטטוס הזנת נתונים לסטטוס הקשת סימן "=" בתא  -התחלת נוסחה

 רצה להזין נוסחה חובה להזין את הסימן "=".ננוסחה ולכן בכל פעם ש

או ללחוץ על  Enterלקבלת התוצאה בסיום בניית הנוסחה ניתן להקיש על מקש  -סיום נוסחה

 בשורת הנוסחאות.                 אישור לחצןה

 מבנה נוסחה

לבנות נוסחה יש להשתמש במבנה חישובי הכולל נתונים עם שילוב של אופרטור על מנת 
. את הנתונים נשלוף מתאי הגיליון ואת האופרטורים נזין דרך מקשי (פעולת תחביר) מתמטי

 המקלדת:

 סימן במקלדת פעולת חישוב
 + חיבור
 - חיסור
 / חילוק

 * כפל
 ^ חזקה

 8, הערך B2נמצא בתא  5לדוגמא, נרצה להכפיל בין שני נתונים המוזנים בתאי הגיליון: הערך 

 .D2ואת התוצאה נרצה לראות בתא  C2נמצא בתא 

 

 

 .)D2לראות את התוצאה ( תרצוהתא שבו סמנו  .1

 .סימן  שווה "="ה על הקישו .2

 ).B2את התא עם הנתון הראשון ( סמנו .3

 סימן כוכבית *.ה על הקישו .4

 ).C2להכפיל ( תרצואת התא עם הנתון השני אותו  סמנו .5

 או על הלחצן אישור          בשורת הנוסחאות, לקבלת התוצאה. Enterעל  לחצו .6

 ערכים לחישוב

 תא התוצאה

18



 
 

 
 

 העתקת נוסחה

 לחיצה בודדת על התא עם הנוסחה הקיימת. לחצו .1

עם העכבר על הפינה השמאלית התחתונה של התא המסומן עד שסמן העכבר  עמדו .2

  .לפלוס שחורהופך 

 את העכבר לתאים הסמוכים הרצויים גררו .3

 

 אני והמחשב 1תרגיל 

 .Aטבלה ובה נוסחאות בעמודה כם לפני
 אותן כמות שהן (בלי הסימן שווה) ווהציג Aשבעמודה  את הנוסחאות וכתב .1

 .Bבעמודה  םאת הפתרון שמצאת ו(ללא עזרת המחשב) וכתב וחשב. 2
 תוך הצגת הפתרון של המחשב Cכל נוסחה בעמודה  וכתב. 3

 נקודות 0אחרת כתוב  Dבעמודה  נקודות 2 -תשובה זהה של "אני" ו"המחשב" מזכה ב    

 

 חישוב גילאים – 2תרגיל 

 פתחו את הקובץ "חישוב גיל" .1

 עדכנו את התאריך הנוכחי, לתאריך של היום .2

 .תאריך קצראת התאריכים בתבנית  ועצב .3

 .365 -ל לחלקתאריך לידה (= למספר הימים)  פחות: תאריך נוכחי ילדיםאת גיל ה וחשב .4

 
נפנה אל התאים כאשר נזין נוסחה המתבססת על נתונים מתוך תאים בגיליון 

=  (שהם הנתונים 3+4, ולא   A1+A2=לדוגמא: נכתוב תוך כדי הזנת הנוסחה. 

). היתרון באופן זה הוא שבמקרה של שינוי בנתונים A2 -ו A1בתאים 

ון הנוסחה מתעדכנת באופן אוטומטי כיון שהיא פונה אל התא ולא אל הנת
 הספציפי.

D C B A  

 1 נוסחאות אני המחשב נקודות

    23-12*2 2 

   (30/6)+10 3 

     22*5-(3*5) 4 

   -5+9*2/3 5 

   20*5-(100/25) 6 

   2^3 7 

   40/2/2/2/2 8 

   2*3^2 9 

 חשוב לדעת!
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 מאפים – 3תרגיל 

 "מאפים" הקובץאת  פתחו .1

 לטבלה. גבולות, הוסיפו תואם לטקסטעצבו את הטבלה כך: רוחב תאים  .2

 של הכמות במחיר. תוצאת המכפלהשתחשב את  נוסחה הקלידו D3בתא  .3

 הנוסחה לשאר התאים.העתיקו  .4

 שתחשב את הסך לתשלום. הקלידו נוסחהבתא של סך לתשלום  .5

 .כמות תמלאו נתונים בעמוד .6

אחרי הנקודה  שתי ספרותהתאים יכללו ₪, בעיצוב מטבע  מחיר וסה"כאת התאים  ועצב .7

 העשרונית.
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 הפנייה מוחלטת (קיבוע תא)

, ניתן לקבע תא בודד במקום להזין אחדעם נתון קבוע  ת חישובומספר פעוללבצע  כאשר נרצה

 .F4ידי לחיצה על מקש -אותו מספר פעמים. קיבוע התא נעשה בזמן בניית הנוסחה על

 תהליך חישוב ובניית הנוסחאות:עת ניתן להיעזר בטבלה זו ב

 חישוב ע"י שער הדולר
 
  

מחיר 
 בדולר

* 
שער 
 הדולר

 מחיר בש"ח =

  100 ₪ = 4 * 25 $ :לדוגמא
        

 
  

מחיר 
 בש"ח

/ 
שער 
 הדולר

 מחיר בדולר =

 25 $ = 4 / 100 ₪ :לדוגמא
            

 חישוב אחוזי מע"מ
 
  

מחיר לפני 
 מע"מ

* 
אחוז 
 מע"מ

= 
אחוז המע"מ 

 בש"ח

 17 ₪ = 17% * 100 ₪ :לדוגמא
           

 חישוב אחוזי הנחה 
 מחיר עלות 

100  ₪ 
* 

אחוז 
  הנחה

= 
אחוז הנחה 

   בש"ח
  ₪ 20 = 20% * ₪ 100 :לדוגמא

 

 מוצרי חשמל  – 4תרגיל " קיבוע תא" תרגול

 "מוצרי חשמל" הקובץאת  פתחו .1

 .)שער הדולר( A16- 4.5 בתא  לידוהק .2

 .)מוכרהרווח ל( A17 - 0.20בתא הקלידו  .3

 .)שיעור המע"מ( A18 -  0.17הקלידו בתא  .4

 של כל אחד מהמספרים.הנ"ל את התיאור  B16, B17, B18בתאים  הקלידו .5

 )A16(יש להסתמך על התא  בקיבוע תא, על ידי שימוש המחיר בדולריםאת  Cבטור  וחשב .6

 מחיר בש"ח). X למוכר. (הרווח בקיבוע תאע"י שימוש  מוכרהרווח לאת  Dבטור  וחשב .7

 מחיר בש"ח). X(אחוז המע"מ  .בקיבוע תאע"י שימוש  המע"מאת  Eבטור  וחשב .8

 .המחיר הסופיאת המילים:  F1הקלידו בתא  .9

 + מע"מ).  למוכראת המחיר הסופי (מחיר בש"ח + רווח  Fבטור  וחשב .10

 לב לסכומים המשתנים בגיליון בהתאם. מושי 2.5 -את שער הדולר ל ושנ .11
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 מכוניות  - 5תרגיל 

 "מכוניות" הקובץאת  פתחו .1

 בתוך הטבלה. קווים דקיםמסביב ,  קו עבהאת גבולות הטבלה  ועצב .2

 15000בין סובארו לסיטרואן ורשום בה :  מיצובישי  שורה יפוהוס .3

 לכותרות העמודות בטבלה.  צבע רקע אדום קבעו .4

 בכותרות הטבלה לצבע לבן. צבע האותיותאת  ושנ .5

 שער הדולר)  x(מחיר בדולרים מחיר בש"חהאת  וחשב .6

 המע"מ) x(מחיר בש"ח  תוספת מע"מאת  וחשב .7

  (מחיר בש"ח + תוספת מע"מ) סה"כ לתשלוםאת  וחשב .8

 

 פונקציה

המופעלת על תאים נבחרים. בתוך האקסל קיימת  ,הינה תבנית קבועה לחישוב פונקציה

המכילה קטגוריות לסוגי פונקציות שונים. לכל פונקציה יש שם באנגלית.  ספריית פונקציות

 היתרון בשימוש בפונקציות הוא קיצור בזמן עבודה וסיכוי קטן לטעויות חישוב.

 סכום אוטומטי sumפונקציית 

הנמצא בכרטיסיית  סכום אוטומטיניתן לחבר בין ערכים בתאים בצורה מהירה, על ידי לחצן 

  נוסחאות.

 

 

 משכורות – 6תרגיל 

 "משכורות" הקובץאת  פתחו .1

 "סכום אוטומטי" תיפונקציע"י  לכל עובד ותססה"כ הכנאת  וחשב .2

 .תשלום לעובדיםסך חשבו  .3
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 הפונקציותשימוש בפונקציה בעזרת אשף 

 בצורה יעילה וקלה. אשף הפונקציותניתן לבחור את הפונקציה ולהפעילה דרך 

 לראות את התוצאה. תרצושבו סמנו  את התא  .1

 נוסחאותעל כרטיסיית  לחצו .2

 הוספת פונקציהעל לחצן  לחצו .3

 יוצג חלון לבחירת הפונקציה הרצויה  .4

 בחרו את הקטגוריה הרצויה. .5

 את הפונקציה הרצויה. סמנו .6

 אישור.על  לחצו .7

 יוצג חלון עם אפשרות לסימון טווח התאים לחישוב

(ע"י לחיצה וגרירה בתאים  את טווח התאים הרצוי בגיליון סמנונכון,  אינואם טווח התאים שמופיע בשדה 

 אישורלחצו על  .הרצויים)

 פונקציות נפוצות

 פעולת הפונקציה שם הפונקציה

SUM- נבחר.הטווח התאים  סכוםהפונקציה מחזירה תוצאת חישוב של  סכום 

AVAREGE- טווח תאים נבחר. ממוצעהפונקציה מחזירה תוצאת חישוב של  ממוצע 

COUNT-  ספירה

 (ערכים מספריים בלבד)

בטווח תאים נבחר. הפונקציה   מספר התאיםהפונקציה מחזירה את 

 נתון מספרי בלבדסופרת תאים עם 

COUNTA-  ספירה

 (ערכים מספריים וטקסט)

של טווח תאים נבחר.  מספר התאיםהפונקציה מחזירה את 

 נתון מספרי ונתון טקסט.הפונקציה סופרת תאים עם 

MIN- בטווח תאים נבחר. הערך הנמוך ביותרהפונקציה מחזירה את  מינימום 

MAX- בטווח תאים נבחר. הערך הגבוה ביותרהפונקציה מחזירה את  מקסימום 
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 ציונים במחשבים - 6תרגיל 

 "ציונים במחשבים" הקובץאת  פתחו .1

 .ממוצעעבור כל תלמיד ע"י פונקציה לחישוב  הציון הסופיאת  וחשב .2

 ממוצע ציונים עבור כל מבחן ועבודה. וחשב .3

 בכל מבחן ועבודה.  הנמוך ביותרמהו הציון  חשבו .4

 בכל מבחן.  הגבוה ביותרמהו הציון  חשבו .5

 .2, עבודה 1: מבחן ניםציוהאת  לישראל ישראלי ומחק .6

 .2, עבודה 1, עבודה 2: מבחן הציוניםלחיים ברכה את ו מחק .7

 ) COUNT. (הלכל תלמיד כמה מבחנים ועבודות עש וחשב .8

 ) COUNT( .מבחן ועבודהכל בנבחנו  יםכמה תלמיד וחשב .9

 

 האימונים בשחיי – 7תרגיל 

 "תוצאות אימונים בשחייה"פתחו את הקובץ  .1

 כמה אימונים ביצע כל שחיין במשך השבוע. ומצא Hבעמודה  .2

 כל השבוע.את מספר הק"מ שעבר כל שחיין משך ו חשב Iבעמודה  .3

לכל שחיין  המרחק הגבוה ביותרבה את  וכותרת: המרחק הגבוה, וחשב Jבעמודה  והוסיפ .4

 במשך כל השבוע.

שעבר  המרחק הקטן ביותרבה את  וכותרת: המרחק הנמוך, ומצא והוסיפ Kבעמודה  .5

 השחיין במשך כל השבוע.

 את סך המרחק שעברו כל השחיינים בכל יום בשבוע. 11חשבי בשורה  .6

 את המרחק המקסימלי והמינימלי שעברו השחיינים במשך כל יום.  ומצא 12-13ות בשור .7
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 הוצאות לבית הספר - 8תרגיל 

 הקלידו את הנתונים הבאים: .1

 

 תלמיד בכל שנה.הההוצאות של  ך כלאת ס SUM הפונקציהבעזרת  וחשב .2

  .מסך כל ההוצאותלתלמיד  10%הנחה של  וחשב .3

 ., פונקציותנוסחאותהערכים בשאר השורות, בעזרת את  וחשב .4
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  IFפונקציית  4פרק 
 מסויםהינה פונקציה לוגית המאפשרת לבדוק האם ערך בתא עומד בתנאי  IFפונקציית 

 הפונקציה, במידה ולא, תחזיר מסויםערך או חישוב  הפונקציהאו לא. במידה וכן, תחזיר 

 ערך או חישוב אחר. 

 

 :  )נכתב משמאל לימין(התנאי הלוגי יוגדר בעזרת אופרטורים השוואתיים 

 פעולת חישוב  סימן במקלדת 

 שווה  = 

 שונה  >< 

  -גדול מ > 

  -קטן מ < 

  -גדול או שווה ל =< 

  -קטן או שווה ל => 

  

 

  תרגול

  הערכת תלמיד – 1תרגיל 

 

 . ממוצע ציוניםחשבו  .2

 נכשל.  70לציון  מתחת, עובר ומעלה 70מלאו את שורת הערכה לפי הקריטריון: ציון  .3

 

   : הקובץ   הערכת   תלמיד את     פתחו   . 1
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  משקעים - 2תרגיל 

 

וחשבו בעמודה זו  את סה"כ כמות  סה"כ שנתיהוסיפו בסוף הטבלה עמודה בשם:  .2

 הגשמים בכל מקום . 

. חשבו בעמודה זו את ממוצע המשקעים מחודש ממוצעהוסיפו לטבלה עמודה בשם:  .3

 ספטמבר ועד חודש מאי לכל אחת מהערים. 

את עמודת  . ובדקו לכל אזורגשום או שחוןהוסיפו עמודה חדשה לאחר ממוצע בשם:  .4

 – אם לא, הנוסחה תרשום בתא "גשום". 40–גדול מממוצע המשקעים. אם הממוצע 

 הנוסחה תרשום "שחון." 

  

  החזרת ערך מסוג חישוב

 

 
  

   : הקובץ   משקעים את     פתחו   . 1

  

  

   תנאי   לוגי

 שיוחזר   במידה   החישוב  
     בתנאי עומד והנתון  

   החישוב   שיוחזר   במידה
 והנתון   אינו   עומד  

   בתנאי
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בזמן הגדרת שדות הפונקציה, מתבצעת בדיקה של התא המסומן עוד  

לפני אישור הפעולה. תוצאת הפונקציה מופיעה בחלון הפונקציה מצד 

  שמאל של כל שדה.

  

 

  

  תרגול

  הטבות בהייטק – 4תרגיל 

 פתחו את הקובץ "הטבות בהייטק" .1

חשבו סך הביגוד, נסיעות וחופשות המגיע לכל אחד מהעובדים במפעל ע"פ ההנחיות  .2

 הבאות: 

    

 שכר בסיס + נסיעות   (וחשבו את שכר הברוטו המגיע לעובדשכר ברוטו הוסיפו עמודת  .3

  )+ ביגוד + חופשות

 משכר היסוד, חשבו את הסכום החדש.  20מרכיב הנסיעות עלה ל % .4

בתחתית הטבלה הוסיפו שורות וחשבו עבור כל עמודה : סה"כ, ממוצע, מינימום  .5

 מקסימום. 

 . בונוס הוסיפו בסוף הטבלה עמודת .6

 :   Ifחשבו את הבונוס לעובד באמצעות הפונקציה  .7

 . היסוד משכר %14הוא יהיה זכאי לבונוס של  ₪  6000מעל אם שכר הברוטו של עובד 

 . הברוטומשכר  %30אחרת יהיה זכאי לבונוס של 

 הוסיפו עמודה חדשה וחשבו בה את המשכורת החדשה הכוללת את הבונוס.  .8

 

 

  

   חשוב   לדעת !
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  יבוא מכוניות - 5תרגיל 

 

 במכס קיימת עמלה על מכוניות מיובאות .  .2

 ממחיר הרכב. ₪  500קילו תנוכה במס של  700שמשקלה מעל כל מכונית  •

 ₪.   200מכונית שמשקלה נמוך מזה תנוכה במס של  •

 עלות הרכב כולל המס. 1 חשבו:

      מסהעלות לסך כל המכוניות בעסקה כולל . 2

 6גיל תר

  5נמצא המספר  B1,   בתא 3נמצא המספר  A1בתא 

 מה יודפס בכל אחד מן המקרים הבאים:

 

=if(b1=3,true,false)  

=if(b1>10,5,8)  

=if(al=b1,a1,b1)  

=if(a1<>b1,a1+b1,a1*b1)  

=if(and(a1>1,b1>10),a1,b1)  

=if(or(a1>1,b1>10),a1,b1)  

=if(or(2+3=a1,2+3=b1),true,false)  

=if(and(a1>2+2,b1<3+3),a1,b1)  

  

   : יבוא   מכוניות הקובץ   את     פתחו   . 1
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 עיצוב מותנה  8פרק 

בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי  מאפשר לנו להציג נתונים עיצוב מותנה

מסוים ועיצוב התא העומד בתנאי. יתרון עיצוב מותנה הוא בכך שניתן לקבל ניתוח 

 נתונים בהתבסס על עיצוב התאים .  

 
  

  הגדרת עיצוב מותנה

ניתן להגדיר סוגים שונים של תנאים: כללי סימון תאים, כללי עליונים/ תחתונים, סרגלי 

נתונים, סרגלי צבעים וערכות סמלים. את אפשרויות עיצוב מותנה ניתן למצוא בכרטיסיית 

 בית, בקבוצת סגנונות. 

  

 

  כללי סימון תאים

.., קטן מ.., שווה ל.., טקסט ניתן להגדיר תנאי בהתבסס על אופרטורים שונים כגון גדול מ

 מכיל ועוד. 

 את טווח התאים לבדיקת התנאי  סמנו .1

 . עיצוב מותנהלחצו על לחצן  .2

 . כללי סימון תאיםעמדו עם סמן העכבר על אפשרות  .3

 מתוך תת התפריט שנפתח ,בחרו באפשרות הרצויה  .4

 יוצג חלון להגדרת התנאי ולהגדרת העיצוב של תא העומד בתנאי: 

 

 הזינו את הערך הרצוי  .5

    את תיבת הבחירה וקבע את העיצוב הרצוי מתוך האפשרויות ופתח .6

  

   אופרטור

   ערך

 לתא     עיצוב
 שיעמוד  

   בתנאי
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  תחתונים\כללי עליונים

 ניתן להגדיר עיצוב לתאים מסוימים, מתוך טווח נתונים מסומן, על פי הערך שלהם .

 האחוזון העליון או התחתון, ביותר מתוך הטווח המסומן הערכים הגבוהים או הנמוכים

 הטווח המסומן.  מעל ומתחת לממוצעמתוך הטווח המסומן או 

אפשרות לעצב מספר תאים, בעלי הערכים הגבוהים/  -פריטים עליונים/ תחתונים  10

 הנמוכים ביותר מתוך טווח תאים שסומן 

אפשרות לעצב אחוז מסוים, עליון/ תחתון מתוך טווח  -פריטים עליונים/ תחתונים %10

 לקבוע את האחוז הרצוי על ידי שימוש בחיצי הבחירה. תאים שסומן. ניתן 

אפשרות לעצב תאים מעל/ מתחת לממוצע של טווח תאים  -מעל הממוצע/ מתחת לממוצע

 שסומן. 

 

  תרגול

 

 ביטוי מסתתר 6תרגיל 

 .עיצוב מותנהע"י  כםמילה או ביטוי כלשהו כרצונ וטבלה בה תסתיר והכינ .1

לב לא  ו, שימשבכל אות תהיינה תוצאות שוות והקפידכל תא בתרגיל שונה,  ובטבלה, מלא

 למלא בתרגילים שמחוץ לאותיות תוצאות זהות לתוצאות שבאותיות.

 לדוגמא: 
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(כל תלמיד פותר לחברו וחושף  כדי לראות את  המילה המסתתרת, יש לפתור את התרגילים

 את הביטוי/המילה)

 שלפנינו:בדוגמה  

 .בצהובע"י עיצוב מותנה נצבעו  12 –כל התרגילים שתוצאותיהם שוות ל  •

 .בירוקנצבעו   36 -כל התרגילים השווים ל •

 באדום.נצבעו   50-כל התרגילים השווים ל  •

 בכחול.נצבעו  25-כל התרגילים השווים ל  •

 

  עיצוב מותנה - 7תרגיל 
 

 "יבוא מכוניות"פתחו את הקובץ  .1

 יהיו במילוי ירוק עם טקסט ירוק כהה.  בצבע ירוקעיניים הגדירו כי התאים של  .2

 יהיו עם מילוי אדום עם טקסט אדום כהה.  650מעל  נסיעותהגדירו כי התאים של  .3

 הנה"ח יהיו עם מילוי צהוב עם טקסט כהה. מחלקה הגדירו כי התאים של  .4

 י אפור. יהיו עם מילו 30,000מתחת ל שכרהגדירו כי התאים של  .5

 מעל הממוצע יהיו עם מילוי צהוב טקסט אדום מודגש. שכר הגדירו כי התאים של  .6

 פריטים תחתונים עם מילוי תכלת.  %15  -הגדירו בעמודת גובה .7

  עיצוב ציונים 8תרגיל 
 

 פתחו את הקובץ "עיצוב ציונים".   1

  .90מעל צבעו במילוי כחול את כל הציונים  .2

  .50הנמוכים מ צבעו במילוי צהוב את כל הציונים  .3

  .75ל  60בין צבעו במילוי אדום את כל הציונים  .4

 וצבע טקסט לבן.  100השווים לצבעו במילוי שחור את כל הציונים  .5
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  תרשימים 5פרק 
תרשים הינו תצוגה גראפית של נתוני טבלה. היתרון של שימוש בתרשים להצגת נתונים הוא 

היכולת לראות מגמות ולהשוות בין נתוני הטבלה ובכך לבצע ניתוח רגישות מהנתונים לקבלת 

 החלטות. 

 . תרשימים, קבוצת הוספהאת אפשרויות תרשים ניתן למצוא בכרטיסיית 

  

 

 ל תרשימים: קיימים סוגים שונים ש

 

 

  כרטיסיות עיצוב, ועיצוב אובייקטים

שינוי סוג -עיצוב תרשים.1יתווספו שתי כרטיסיות  ולאחר סימונו לאחר יצירת התרשים
 וכדו' , בחירת סגנון התרשיםתרשים, בחירת מקור נתונים, החלפת שורה/עמודה

 עיצוב אובייקטים.2

  תרגול

  יםתלמיד – 1תרגיל 

 "תלמידיםפתחו את הקובץ " .1

 לטבלת הנתונים.  ממדי -תרשים טורים דו צרו  .2

 . השורה והעמודההחליפו את מיקום הנתונים של  .3

  לתלת ממדי.שנו את סוג התרשים  .4

 מסגנונות תרשים.  עיצוב התרשיםשנו את  .5

  

  

  

  

    

   תרשים
   משולב

 תרשימי  
   הירארכיה

 תרשימי  
   טורים

   תרשימי
   קו

   תרשימי
   פיזור

 תרשימי  
   עוגה

   תרשימי
   מניה

 תרשימים  
   סטטיסטיים
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 לתרשים.  צבע שונהבחרו  .6

 . פריסת התרשיםשנו את  .7

  בלבד. רוני ואורישנו את התרשים כך שיתבסס על הנתונים של  .8

  

  תוצאות סקר - 2 תרגיל

להלן תוצאות סקר של בנק הפועלים לגבי שימוש בשרותים הניתנים בטלפון,  לקוחות 

 הבנק נשאלו באיזו תדירות הם משתמשים באחד משרותי הבנק הניתנים דרך הטלפון. 

 והתוצאות היו: 

 ענו כי לפחות פעם בשבוע  %40 •

 ענו כי פעם בחודש  %29 •

 ענו כי לעיתים נדירות  %23 •

 ענו כי בכלל לא משתמשים בשרותים אלו   %8 •

-גרף עוגה מתאים להראות התפצלות של חלקים לעומת השלם שהוא ה(הכינו גרף של עוגה 

 המייצג את התוצאות הסקר.  )%100

  

  צריכת מים - 3תרגיל 

משנה לשנה מתרבים המאמצים לספק כמויות גדולות יותר של מים מהמקורות השונים 

 מכיוון שהאוכלוסייה גדלה , וכן הצריכה לנפש מתרבה. 

 
  1996-1960לפניכם תרשים המדגים את צריכת המים לשימושים השונים בישראל בשנים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

197 0 24 
5 37 

482 
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1087 
1249 1235 1216 1297 

1960 1970 1980 1990 1996 

 המים   צריכת

 חקלאות תעשיה   צריכה ביתית
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 ערכו טבלה ע"פ התרשים  .1

בלבד לפי  1960הציג בגרף עוגה את התפלגות כלל צריכת המים בשנת  .2

 השימושים השונים. 

 הוסיפו לגרף העוגה עיצוב כרצונכם.  .3

 בחר בפריסה שבה רואים את המספרים על העוגה.  .4

  

  הוספת רכיב תרשים

ניתן לקבוע הגדרות בהתאם לחלקי התרשים: צירים ,כותרות ציר, כותרת תרשים, תוויות 

נוכל לבחור                  הוסף רכיב תרשיםבלחיצה על לחצן  נתונים, טבלת נתונים וכדומה. 

 באפשרות הרצויה

 

  כרטיסיית עיצוב אובייקטים

  

 

גופנים, קווי רשת וכו'. ניתן לעצב ) התרשיםעמודות (תרשים מורכב ממספר חלקים כגון: צורות 

 .  עיצוב אובייקטים כל חלק בנפרד דרך כרטיסיית

כוללת כלים לאפשרויות עיצוב סגנון הצורה מתוך גלריית סגנונות או  סגנונות צורהקבוצת 

 ואפקטים.   מתארבהתאמה אישית של מילוי, 

  

 טקסט ניתן להגיע להגדרות המתקדמות של עיצוב צורה ועיצוב

בפינה  שיח -לחיצה על לחצני תיבת הדוידי -על בתרשים
 .WordArtסגנונות צורה וסגנונות השמאלית התחתונה של קבוצת 

  

  

  

 

   חשוב   לדעת !

35



  
  

  
  

  תרגול

  דמי כיס – 4תרגיל 

 

 צרו תרשים לטבלת הנתונים.  .2

 ,  הוצאות דמי כיסהוסיפו כותרת מעל התרשים:  .3

 . Davidצבע כחול ,מודגש, גופן  14עצבו בגודל  .4

 אופקי ראשי, כגון: חודשים.  -הוסיפו כותרת מתאימה לציר ה .5

 . למעלההציגו בתרשים מקרא  .6

 שחור עבה ליחידת הנתון הגבוהה ביותר.  מתארהגדירו  .7

 שנו את צבע הסדרה של ללי.  .8

  קלימוגרף - 5תרגיל 

 

   יקוותרשים לטבלת נתונים, השתמשו בגרף  רוצ .2

 נטוי. , צבע כתום 18, גודל טבלת כמות המשקעיםהוסיפו כותרת לתרשים:  .3

   כמות משקעים. -טמפ' ממוצעת ו: Yולציר ה  חדשים: X -הוסיפו כותרת לציר ה .4

 

   : דמי   כיס הקובץ   את     פתחו   . 1

  

   קלימוגרף : הקובץ   את     פתחו   . 1
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 מסד נתונים, מיון וסינון נתונים 

  כללי מסד נתונים

מאפשרת שימוש יעיל עם כלי מסדי הנתונים. האקסל מזהה את  מסד הנתונים כללישמירה על 

 מסד הנתונים בגיליון, באופן אוטומטי,  ומבצע חישובים, מיונים, סינונים מדויקים. 

 המעוצבת בשונה משאר תאי מסד הנתונים.  שורת כותרותחייבת להיות  .1

 בכל עמודה חייב להיות זהה  סוג הנתון .2

 באמצע מסד הנתונים.  עמודה ריקהשורה או שתהיה  אסור .3

 בגיליון אחד.  שני מסדי נתוניםשיהיו  אסור .4

  מיון נתונים

 . קריטריון נבחרעל פי  למיין את הנתוניםא האפשרות וה מסד נתוניםאחד מכלי 

 

  
 . בכללי מסדי הנתוניםוודאו כי טבלת הנתונים עומדת  .1

  בעמודה לפיה תרצו למיין )ולא עמודה שלמה( תאסמנו  .2
   מיין וסנןלחצו על לחצן  .3

 )המיון משתנה בהתאם לסוג הנתון שבתא שסומן ןקריטריו(

 בחרו באפשרות הרצויה.  .4

  מיון מותאם אישית

 . מיון מותאם אישיתניתן לקבוע קריטריונים נוספים למיון על ידי 

   

 הגדרות   המיון   הקיימות  
   במסד   הנתונים
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  מיון מרובה

 .   קריטריון נוסף על פיו ימוינו הערכים הזהים במיון הראשונימאפשר להגדיר  מיון מרובה

 

 למיון הראשוןקבעו הגדרות  .1

  הוסף רמהלחצו על לחצן  .2

  למיון השניקבעו הגדרות  .3

  אישורלחצו על  .4

 

  תרגול

  מיון נתונים – 6תרגיל 
 

 "מיון נתונים"פתחו את הקובץ  .1

 . שם משפחהלפי סדר עולה מיינו את הטבלה ב .2

 . )מיון מותאם אישית( שכרולאחר מכן לפי  מחלקהמיינו את הטבלה לפי  .3

כי התאים עם הערכים רמת גן יהיו עם  עיצוב מותנה, קבעו ע"י עיר מגוריםבעמודת  .4

 . מילוי צהובוהתאים עם הערכים תל אביב עם  מילוי ירוק

כך שהצבע הצהוב יהיה למעלה והצבע הירוק יהיה  עיר מגוריםמיינו את עמודת  .5

 למטה. 
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  מיון עובדים – 7תרגיל 
 

 "מיון עובדים"פתחו את הקובץ  .1

 עצבו את כותרות העמודות ברקע אפור בהיר ומסגרת צהובה.  .2

 לעמודת שכר. ₪ מטבע הוסיפו  .3

  מהישן ביותר.מיינו את הטבלה לפי תאריך  מיון  .4

         יהיו  7,000-גדול מכי התאים עם הערכים  עיצוב מותנהבעמודת שכר, קבעו ע"י  .5

 יהיו עם מילוי ירוק.  4,000-קטן מעם מילוי אדום והתאים עם הערכים          

 מיינו את עמודת שכר כך שהצבע ירוק יהיה למעלה והצבע האדום יהיה למטה.  .6

  סינון אוטומטי

 סינון נתונים הוא האפשרות לקבוע קריטריון מסוים שעל פיו יסוננו רשומות מסד הנתונים .

ורשומה שאינה עונה על הקריטריון שנבחר  הקריטריון הנבחר תוצגרשומה העונה על 

 תוסתר. 

  הפעלת מצב סינון

 לפני הגדרת הקריטריונים לסינון יש להעביר את מסד הנתונים למצב סינון. 

 

אפשרויות הסינון המוצגות בתפריט הסינון של כל עמודה תלוי בסוג הנתון המוזן בתאי 

 העמודה ובעיצוב התאים בעמודה. 

  

 

 

   .   בתוך   מסד   הנתונים תא   נו סמ   . 1

     מיין   וסנן . על   לחצן   צו לח   . 2

ובחר   באפשרות     . 3    סנן  . 

   :          לכל   כותרת   במסד   הנתונים יתווסף   סינון   חץ  
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  סינון לפי ערכים בעמודה

 . )נסיעות (לחצו על החץ של העמודה לפיה תרצו לסנן ערכים .1

ליד הערכים שברצונכם להציג  Vמתוך רשימת הערכים שבעמודה, סמנו   .2

 בתצוגה מסוננת. 

 

  
  

 

 

  סינון לפי סוג הנתון בעמודה

מספר, טקסט או (ניתן לקבוע קריטריון לסינון על פי פרמטרים של סוג הנתון בעמודה 

 )תאריך

 מסנני מספרים, יוגדרו מספרלנתון מסוג 

 מסנני טקסט, יוגדרו טקסטלנתון מסוג 

 תאריך, יוגדרו מסננים מסוג תאריךלנתון מסוג 

 

  סינון לפי צבע בעמודה

צבע תא, צבע גופן, סמל תא (בעמודה  עיצוב התאיםניתן לקבוע קריטריון לסינון על פי 

 )ועוד

 :     לנתון עם צבע תא או צבע גופן   :  לנתון עם סמל תא
 

 

 

 

   ערך   את   ו ד י הקל           את   חץ   הסינון   ו   ערך   לחיפוש ברשימת   הערכים ,  פתח

   החיפוש .    בתיבת   החיפוש

   לדעת ! חשוב  
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 : יוצגו רשומות עם צבע התא הנבחר   : שנבחריוצגו רשומות עם סמל התא  

    

  

  תרגול

  סינון נתונים – 8תרגיל 

  "סינון נתונים"פתחו את הקובץ  .1

 מחלקת הדרכה. סננו והציגו רק את האנשים מ .2

 את הסינון. בטלו  .3

  מרמת גן וראשון לציון.הציגו רק את האנשים  .4

 את הסינון. בטלו .5

  ₪. 1500-נמוכה מסננו והציגו את האנשים שמשכורתם  .6

 את הסינון.  בטלו .7

 יהיו עם גופן אדום.  רכש, קבעו כי התאים עם הערכים מחלקהבעמודת  .8

 . גופן אדוםסננו והציגו בעמודת מחלקה רק את הערכים עם  .9

 את הסינון.  בטלו .10

 ממסד הנתונים.  הסירו את הסינון .11

  

  סינון מוצרים - 9תרגיל 

 "סינון מוצרים"חו את הקובץ פת .2

 המחירים .  ממוצעהמצרכים ו עלותחשבו סה"כ  .3

 .  שם המוצרמיינו את הטבלה ע"פ  .4

  ""לחםבצעו סינון כך שיופיע רק המוצר  .5

 בטלו את הסינון.   .6

 ₪.   10ל  3בין בצעו סינון שיופיעו רק המצרכים שמחירם נע  .7
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 קישור בין גיליונות  6 פרק

ניתן להציג מספר גיליונות בחוברת עבודה, ולקשר בין נתוני הגיליונות, כאשר יערכו  

 הנתונים בנתוני המקור, הם ישתנו בכל קישורי הגיליונות . 

  יצירת קישור בין הגיליונות

 לחצו על הפלוס להוספת גיליון  ריק   .1

  )התא המקושר(סמנו התא בו תרצו להעתיק הנתונים  .2

 =” "לחצו על המקש  .3

  1לחצו על לשונית גיליון  .4

 בחרו את התא אותו תרצו להעתיק  .5

 לחצו על מקש האנטר לאישור העתקת הקישור.  .6

 בתא שסומן.  -2בגיליון  1כעת יוצגו הנתונים של גיליון 
  

 

  

  תרגול

  עובדים– 1תרגיל 
 

 פתחו את הקובץ "עובדים" .1
 . עובדים לפי מחלקהשנו שם לגיליון בשם:  .2
 . עובדים לפי שכרצרו גיליון נוסף ושנו שמו ל:  .3
 . 1מגיליון  1A, צרו קישור לתא 1Aסמנו תא  )עובדים לפי שכר( 2בגיליון  .4
 בשלמותה., גררו התא המקושר לאורך כל תאי הטבלה, כך שתוכלו לראותה 2בגיליון  .5

 מיינו את הטבלה לפי עמודת שכר.  )עובדים לפי שכר( 2בגיליון  .6
 מיינו את הטבלה לפי עמודת מחלקה.  )עובדים לפי מחלקה( 1בגיליון  .7
 שמרו הקובץ והשאירו פתוח לתרגיל הבא.  .8

  

     המקושר   לתא   בסמוך וזאת   בגרירת ניתן   להרחיב   נתוני   הטבלה   המועתקת  

   . המקושר     המילוי   ידית בתא
   חשוב   לדעת !
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  סכום ביניים

מאפשר לנו לחשב אוטומטית רשימות וטבלאות במהירות ובקלות .לכל טבלת נתונים ניתן 

  סיכומי ביניים.לבצע בחלקיה השונים 

 . חלוקה לרמות, קבוצת נתוניםניתן למצוא בכרטיסיית  סכום בינייםאת הלחצן 

  

  יצירת סכום ביניים

 סמנו את טווח הטבלהבדקו האם הטבלה ממוינת,  .1

  סכום בינייםעל הלחצן  נתוניםחצו בלשונית ל .2

  

 יוצג החלון הבא: 

 

 הרצויה, לדוג' ספירה.  הפונקציהבחרו את  .3

 לה תרצו לבצע סכום ביניים, לדוג' מחלקה.  כותרתבחרו  .4

 . אישורלחצו על  .5

 
 
  

  

 ,  הטבלה כותרות  
 לה   העמודה  

   הסכום   יתבצע

 ,  סכום :  קציות הנתונים   לסכום   נ פו
   ' ממוצע   וכו ,  ספירה

 עמודה   בה  
   הסכום   יופיע
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  תרגול

  עובדים - 2תרגיל  

 : 1המשך תרגיל  -פתחו את הקובץ עובדים .1

 , סמנו את הטבלה. מחלקהעובדים לפי  – 1בגיליון  .2

 :  לפי מחלקה ספירההציגו סכום  .3

 . מחלקה, לפי ספירה, פונקציית מחלקה-בפונקציית סכום ביניים: עם כל שינוי ב

 לחצו על מספרי הרמות על מנת לצפות בחלוקות השונות.  .4

 , סמנו את הטבלה. שכרעובדים לפי  – 2בגיליון  .5

 :  לפי שכר מקסימוםהציגו סכום  .6

 . שכר, לפי מקסימום, פונקציית מחלקה -בפונקציית סכום ביניים: עם כל שינוי ב

 : לפי שכר סכוםהציגו סכום של  .7

 . שכר, לפי סכום, מחלקה-בפונקציית סכום ביניים:  עם כל שינוי ב 

 

  טבלת ציר - PivotTableדוח 

טבלת ציר היא דרך אינטראקטיבית לניתוח נתונים מספריים של טבלה. היא משמשת 

לסיכום מהיר של כמויות נתונים ומציגה את הנתונים בפריסות מגוונות ונוחות, המסייעות 

  לשליפת תשובות לשאלות בלתי צפויות אודות הנתונים, כל זאת מבלי להקליד נוסחאות! 

קבוצת  הוספה,ניתן למצוא בכרטיסיית  )טבלת ציר( PivotTableאת אפשרויות 

   טבלאות.

 
  

  ת נתוניםמקמו את הסמן בתא כלשהו בטבל .1
 . PivotTableבחרו בכרטיסיית בית בלחצן  .2
 יוצג חלון עם אפשרויות להגדרת טווח הטבלה .3
 אישורהגדירו את הטווח המדויק ולחצו על  .4
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בחלקו העליון יופיעו השדות/כותרות שנפתח, יוצג חלון אשר גיליון חדש כעת ב

בהתאם לטבלת הנתונים. יש לבחור את השדות הרצויים ולארגן את הנתונים לפי 

  .בחירתכם, ע"י גרירה

            
  

לתוויות המוצגים כערכים, מסוכמים בספירה ביחס  טקסטשדות מסוג 
וערכים . לדוגמא, ברשימת שמות המכילה תווית שורה "מין", השורה

של הזכרים, וליד  ' השמותמשדה "שם," ליד השורה "זכר "יופיעו מס
 השורה "נקבה "יופיעו מס' שמות הנשים . 

 

  

  תרגול

  הערכת משקל – 3תרגיל  

 פתחו את הקובץ "הערכת משקל" .1

 .  BMI-חישוב הבטבלה שלפניכם בוצע הערכת משקל תקין / לא תקין, ע"פ  .2

 . Pivot Table -צרו לנתונים טבלת ציר .3

. )גררו את שדה שם לאזור הערכים וכן שםלפי  הערכהצרו טבלה המציגה סכום  .4

 שדה הערכה לאזור השורות.( 

 בטלו הצגת השדות הנ"ל.  .5

 )ערכים( של כל אחת מהן . גובההבנות)שורות(, לצד  שמותהציגו טבלה המתארת  .6

 בטלו את הצגת השדות הנ"ל.  .7

 .  משקלן, לצד )שורות(הבנות שמותהציגו טבלה המתארת  .8

 בטלו את הצגת השדות הנ"ל.  .9

  BMIהציגו טבלה המציגה סכום  .10

 

  

   חשוב   לדעת !
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  טפסים

 טופס נתונים מספק דרך נוחה וקלה להזין או לחפש מידע בגיליון רב נתונים. 

  הוספת פקד טופס בסרגל כלים לגישה מהירה

חיפוש דרך הטופס מתבצע באמצעות הפקד טופס, פקד הטופס מופיע בסרגל כלים לגישה 

  מהירה. אם הפקד לא מופיע, ניתן להוסיפו בדרך הבאה:

  אישור-הוסף-טופס-כל הפקודות-סרגל כלים לגישה מהירה-אפשרויות- קובץ .1

 

 
  תרגול

  חוגים – 4תרגיל  

 . "חוגים"פתחו את הקובץ  .1

 בסרגל כלים לגישה מהירה.  טופסהוסיפו את הפקד  .2

  שושנה רפאל החפשו את התלמיד .3

  מדריך) הוא חשבו לעצמכם כמה חוגים( רוניהמדריך חפשו את  .4

 . 05/05/2019 איזה חוג התחיל בתאריך בדקו .5

  עידן כהןל:  עידו כהןשנו את שם התלמיד  .6
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   הוספת הערות 7פרק 
 

  הוספת הערה

 בעכבר על תא בו תרצו להוסיף הערה.  לחצן ימנילחצו  .1

 בחלונית, לחצו על הוסף הערה.   .2

 הקלידו את הטקסט לביאור.  .3

 במסמך במקום ריקלחצו  .4

 בקצה העליון של התא צורת משולשנוספה  .5

 נעמוד עם העכבר באזור התא ולצפות בהערה .6

 
 עריכת הערה 

 לחצו לחצן ימני בעכבר על התא.  .1

 .  ערוך הערהבחלונית, לחצו על  .2

 שנו את הטקסט לביאור.  .3

  מחיקת הערה

 לחצו לחצן ימני בעכבר על התא.  .1

  מחק הערהבחלונית, לחצו על  .2

 
  הוספת הערה – 1תרגיל 

  "ביאור נתונים"פתחו את הקובץ  .1

המוכר קנה ממשווק אחד, כעת  יוםממשווקים שונים, עד הלפניכם טבלת מוצרי חשמל הנקנים 

הציעו משווקים חדשים הצעות זולות יותר. המוכר מעוניין לציין שמם של המשווקים החדשים 

 כהוספת הערה בגיליון 

 .  חיים כהנאהוסיפו הערה בשם:  B4, B6, B13בתאים:  .2

 .  אייל רוטשילדהוסיפו הערה בשם:  B10בתא  .3

 . B6מחקו את הערה מתא  .4

 .  צפת-אייל רוטשילדל:   B10שנו את הערה בתא  .5
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 הגנה על מסמכים 

 . מידעבחרו בכרטיסיית קובץ באפשרות  •
 . הגן על חוברת העבודהבחרו באפשרות  •

 . הצפן באמצעות סיסמהבחרו  •

 ולאחר מכן לחצו על אישור.  בתיבת הצפנת מסמךהזינו סיסמה  •

ולאחר מכן לחצו על אישור סיסמה אשרו את הסיסמה בתיבת  •
 אישור. 

 בכל פתיחה מחדש של הקובץ תדרשו להזין סיסמה. 
  

, ולכן וודאו אין אפשרות לאחזר סיסמאות שנשכחו Microsoft-ל •

  שהסיסמה בלתי נשכחת במיוחד.

שבהן ניתן להשתמש מבחינת אורך ,תווים או  אין הגבלה על הסיסמאות •
  מספרים, אך הסיסמאות הן תלויות רישיות.

כגון , הפצת קבצים המוגנים באמצעות סיסמה שמכילים מידע רגיש •
  אינה מאובטחת בכל המקרים.מספרי כרטיסי אשראי, 

 היזהרו בעת שיתוף קבצים או סיסמאות עם משתמשים אחרים . •
קיים עדיין סיכון שהסיסמאות יגיעו לידיהם של משתמשים לא צפויים.  •

נעילת קובץ באמצעות סיסמה אינה מגינה בהכרח על הקבצים זכור כי 
  מפני כוונה זדונית.

 

  

  תרגול

  הוצאות מדינת ישראל – 2תרגיל 

 "הוצאות מדינת ישראל" פתחו את הקובץ .1

 . הצפן באמצעות סיסמהובחרו  הגן על חוברת העבודהבחרו באפשרות  .2

 הזינו ואשרו סיסמה.  .3

 את הקובץ.  שמרו וסגרו .4

 . סיסמהפתחו את הקובץ והקישו  .5

   חשוב   לדעת !
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 אפשרויות הדפסה 
 

נוכל לשנות ולראות את  תצוגה מקדימה של מעברי עמודבאפשרות תצוגה  בכרטיסיית
 התצוגה המקדימה של ההדפסה 

 

  הדפסת גיליון עם כותרות עליונות ותחתונות

כותרת עליונה   -הוספהניתן להדפיס גיליון עם כותרות, אפשרות זו מופיע בכרטיסיית 

 קבוצת טקסט. ותחתונה ,

 
  

להוספת פריסת עמוד , הגיליון יעבור לתצוגת כותרת עליונה ותחתונה בלחיצה על פקד

 . עליונהכותרת 

 :  עבור לכותרת תחתונהעל הפקד  עיצוב, נלחץ בסרגל לכותרת תחתונהעל מנת לעבור 

  ': מספר עמוד, שעה, תאריך וכדועיצובניתן להוסיף מכרטיסיית 
 

  הדפסה תרגול

  רשויות מקומיות – 3תרגיל 

 פתחו את הקובץ רשויות מקומיות.  .1

 . תצוגה מקדימה של מעברי עמודעברו למצב  .2

 , ע"י הזזת הקו הכחול שמאלה. אחדהגדירו פריסת הדפסה לעמוד  .3

 . רגילהחזרו לתצוגה  .4

 . רשויות מקומיותהוסיפו כותרת עליונה:  .5

 מספר עמוד. כותרת תחתונה הוסיפו ל .6

  הדפס -קובץכדי להדפיס את הדף לחצו על  .7
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 תרגיל מסכם
 

 נוסחאות ועיצוב מותנה חלק א'

 המהירות), וBשל כל ילד מביתו לביה"ס (עמודה מרחק לפניכם טבלה המפרטת את ה •

 ).3לקמ"ש של כל כלי תחבורה (שורה 

 .8:00על הילדים לצאת מביתם בשעה  •

 לכל ילד להגיע לבית הספר בכל צורה שהיא. חייקכמה זמן וחשבו את הטבלה העתיקו  •

 (דרך לחלק למהירות = זמן).

 ים הנכונים בתוך הנוסחה.את הנתונע לקבשימו לב  •

כל ש כך  אדום בהיריצבעו ב לחצי שעהשכל התאים השווים עיצוב מותנה ע"י הגדירו 

 עליו להשתמש כדי להגיע בזמן לביה"ס תחבורה כלי באיזה  ידע ילד

 

 

 

 

 

 2תרגיל 

 אותו. וגיליון נוכחות בעבודה, העתיקכם לפני •
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 .כסוג שעה בתבנית קצרהות הכניסה והיציאה ודעמאת  והגדיר •

 ליום זה. דניאלאת סך השעות של  וחשב D4בתא  •

 את הנוסחה לכל העמודה באמצעות גרירה. והעתיק •

 את אותן הפעולות לחישוב סך השעות של שירה. ובצע •

 את סך השעות של שירה. G9, ובתא דניאלאת סך השעות של  וחשב D9בתא  •

 , וכן של שירה.דניאלך ביותר של רוהאאת היום  ומצא 10בשורה  •

  יצירת בסיס נתונים ומיון חלק ב'

  בסיס נתונים ( טבלה ) להלן תוך הקפדה על הכללים ביצירת בסיס נתונים. רו צ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המסגרת צהובוברקע אפור בהיר  ותכותרות העמודאת  ועצב .1

פי ל העמודותאת  וביהרח .נתון שכר  המתאימים לצד כל המטבעסימני את  יפוהוס .2

 הצורך.

  .יתר הטבלה את תכלתברקע  נוסמ .3

לפי שם  נוומייאליו את הטבלה  העתיק ,"שם משפחה"ליון חדש וקרא לו יג יפוהוס .4

 משפחה (סדר יורד).

 ומיין לפי שם פרטי.(סדראליו את הטבלה  והעתיק ,"שם פרטי"ליון חדש וקרא לו יג ףהוס .5

 עולה).

 ומיין לפי שכר.(סדר יורד).העתיק אליו את הטבלה  ,"שכר"ליון חדש וקרא לו יג יפוהוס .6

 קובץ. את ה רושמ .7
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  סינון

, העתק אליו את הטבלה וסנן כך שיוצגו רק  "שכר מינימוםלו  " וגיליון חדש וקרא יפוהוס .8

 ש"ח.  5300עובדים ששכרם פחות מ 

העתק אליו את הטבלה וסנן כך שיוצגו רק ", שכר מנהלים"לו   וגיליון חדש וקרא יפוהוס .9

 ₪ . 7500עובדים ששכרם גבוה מ 

כך  נו"  העתק אליו את הטבלה וסנ נ-שמות משפחה בלו "  וגיליון חדש וקרא יפוהוס .10

 נ " .  -שיוצגו רק עובדים ששם משפחתם מתחיל ב

 את הקובץ.  רושמ  .11

 

 סטטיסטיקה "תאונות" תרשיםיצירת  'גחלק 

בשנים  (ביום ובלילה) טבלת ובה נתונים סטטיסטיים על תאונות דרכים עם נפגעים כםלפני
1988-2002. 

 פתחו קובץ אקסל חדש ושמרו בשם " תאונות דרכים " . .1

 צרו הטבלה להלן.  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוסיפו ערך  סוג הגרף קווי. .1988-2002תרשים (גרף) להשוואת הנתונים בין השנים  ובנ .3

 .בכל נקודה

 תאונות ביום תאונות בלילה שנה
1988 4740 10567 
1989 4957 11256 
1990 5560 11936 
1991 5886 13531 
1992 6956 15303 
1993 6833 15105 
1994 6745 13407 
1995 7161 14527 
1996 8343 17062 
1997 8358 17133 
1998 8342 16995 
1999 7564 15234 
2000 6946 12979 
2001 6609 11531 
2002 6665 11825 
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 הוסיפו קווי רשת ראשיים לשני הכיוונים. .4

 הציגו את המקרא בקצה התחתון. .5

 את עיצוב הגרף לאחד העיצובים המוכנים. שנו .6

 על חוברת העבודה סיסמההגנה באמצעות צרו  .7
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