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EXCEL 

  1בסיס  –אקסל 

  

  – למדו במפגשנש םיאשונה

קביעת , שורה/הסרה של עמודה/הוספה, כתובת תא, שינוי כיוון הדף, מבנה הגליון, סרגלי הכלים –אקסל 

, הרשת בגליון- העלמת קוי, סדרות, העתקת תא ,העברת תא, מברשת העיצוב, עמודה/גובה של שורה/רוחב

  .הוספת גבולות לטבלה

  

  שינוי כיוון הדף 

  .או להיפך" גליון מימין לשמאל"> --" פריסת עמוד"בלשונית 

 C5 –לדוגמה . השורה לאות העמודה' הינו השילוב בין מס כתובת תא

  

  הוספת עמודה

  .מתווספת עמודה מימין>--הוסף>--ימניקליק עכבר > --)Cלדוגמה (העמודה -הצבת הסמן על אות

  

  הוספת שורה

  .מתווספת שורה מעל>--הוסף>--קליק עכבר ימני> -- )5לדוגמה (השורה -הצבת הסמן על מספר

  

  שורה/ מחיקת עמודה 

  "מחק"בוחרים ב>-- באותו תפריט עם קליק עבר ימני

  

  קביעת רוחב עמודה

  .אישור>--'רושמים מס>--"רוחב עמודה">--עכבר ימניקליק > --)Cלדוגמה (העמודה -הצבת הסמן על אות

  

  גובה שורהקביעת 

  .אישור>-- 'רושמים מס>--"גובה שורה">--קליק עכבר ימני> -- )5לדוגמה (השורה -הצבת הסמן על מספר

  -הקלדה בתוך תא

מעל התאים " עודף"יגלוש הטקסט ה, אם אין טקסט בתא הסמוך. מקלידים לתוך כל תא בנפרד •

 .הסמוכים

מתקבל סמן >-- קליק כפול בעכבר>-- לעריכת טקסט קיים בתא יש להציב הסמן על התא שבו הטקסט •

 .ניתן לתקן את הטקסט בתוך התא, המקלדת

 .Deleteיש להציב הסמן על התא ולהקיש על מקש  –למחיקת תוכן התא  •
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EXCEL 

  

  : לדוגמה. ניתן להעתיק בעזרתה עיצובי תאים – מברשת העיצוב

  ).$(הגדרתי בעיצוב מטבע מסוג דולרי  C5את תא 

  .יהיו באותו עיצוב C8-ו C6,C7אני רוצה שגם התאים 

העיצוב המבוקש >--"בית"מברשת העיצוב בסרגל ה"קליק על סמל >--יש להציב הסמן על התא המעוצב

  –עלינו להחיל את העיצוב שהעתקנו על התאים הנוספים .  נשמר זמנית בזכרון

  ).דולרי(שבדוגמה וסימון כל התאים המיועדים לעיצוב דומה  C6העברת הסמן אל תא 

  

  :י"גליון עתאים ממקום למקום ב/ לגרור תא ניתן - העברת תא ממקום למקום

    .גרירת התא בעזרת העכבר>-- )  כיוונים -הסמן הופך לחץ ארבע(הצבת הסמן על גבול התא 

  

) +צורתה " (ידית האחיזה"ניתן להעתיק תוכן ועיצוב של תאים בעזרת  – שמוש בסדרותו תאשכפול 

  . שבפינה השמאלית התחתונה של התא

  

  – העלמת קוי הרשת בגליון

  ".קוי הרשת"ליד  V-הסרת סימון ה>--בלשונית פריסת עמוד

  

  לאחר הכנסת הנתונים לטבלה המיועדת – לטבלה גבולותהוספת 

ניתן לבחור בגבול >--גבולות"כפתור >-- "בית"נבחר בסרגל >--"מיסגור"לנסמן את התאים המיועדים 

  .המתאים

  

  

  

  


