
 

 אישורלחצו על  –קבצים  עולה חלונית של שילוב .6

 מתקבל קובץ נתונים שמרכז את הנתונים מכל הקבצים .7

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

 

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

 החדשיםהפעולות שביצענו שוב אוטומטית על הקבצים 

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

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

 

  -כעת, הוסיפו עוד קבצים לתיקיה  .11

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

 התיקיה שילוב טבלאות 

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

 

 כעת, רעננו את הדוח 

 רענן הכלעברו לכרטסת נתונים ולחצו על הכפתור 

 שורות נטענו 32כעת בחלונית שאילתות וחיבורים כתוב 

 



 

  רענן – ניתוחבכרטסת  Pivot Tableרעננו את דוח  .13

  -כדי שיציג דוח מעודכן והוא ייראה כך

 

 

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

 -בצעו את התהליך הבא 

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

 

 סמנו את הכתובת בשורת הכתובת  .2

 

 והעתיקו אותה

 פתחו קובץ אקסל חדש .3

 מהאינטרנט –ממקורות אחרים  –קבל נתונים  –נתונים עברו לכרטסת 

 -תעלה החלונית הבאה

 

 והדביקו את הכתובת ואישור URLעמדו בכתובת 



 

  -תעלה החלונית הבאה  .4

 

 המרת נתוניםולאישור לחצו על  Table 0לחצו על 

 -תיפתח החלונית הבאה  .5

 

 עמדו בכותרת של המדינה וסננו את המדינות המבוקשות

 סגור וטעןלסיום לחצו על  .6

  -הטבלה תתקבל באקסל כך 

 

  -הגדירו שמות לשערים .7

 ותנו לו שם דולר D2בחרו את תא 

 ו לו שם פרנקותנ D3בחרו את תא 



 

  -פתחו גיליון חדש ובצעו בו את החישובים הבאים  .8

 

 שלבו את שער הדולר בנוסחה עם השמות שהגדרתם.

  -למחרת כדי לקבל את הנתונים המעודכנים  .9

 רענן הכללחצו על הכפתור  –נתונים עברו לכרטסת 

  בהצלחה! .10



 

 

 LibreOfficeמבית  Calcתוכנת 

 

 פקודות בסיסיות

 

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

 LibreOffice -לתוכנות האחרות הקיימות ב

   

 שמירת הקובץ נשמרת בפורמט הבא-  

 

  -הקובץ השמור נראה כך 

 

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

 הקובץ 

 

 יש לבחור את התוכנה הרצויה ואישור.



 

 הדבקת ערכים
 הערך עובר יחד עם מרכיבי הנוסחה –בהעתקת נוסחה למיקום החדש 

 אם רוצים להדביק כערכים בלבד  –לכן 

 מבצעים קודם העתק

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

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

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

 

 התבניות שלי –הגדירו שם לתבנית, קבעו קטגוריה 

 Set a default templateסמנו את הפקודה 

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

 כך שכל עמוד חדש יפתח בתבנית שהוגדר.

 שמירהלסיום לחצו על 

  פתיחת תבנית שמורה-  

 לחצו על החץ שליד הכפתור התיקיה הצהובה

 לחצו על פתיחת תבנית

 -נפתח חלון בתיקיה בה ממקומים כל התבניות 

 לחיצה כפולה.בחרו בתבנית הרצויה ולחצו עליה 

 יצוא ל- PDF 

 לחצו על כפתור זה  PDF-כדי להמיר את הגיליון ל

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

  -תרגיל 



 

  –צרו תבנית ועצבו אותו כך 

  10גודל  TAHOMAכל הגופן 

  מודגש 14גודל  TAHOMAשורת הכותרת 

 תחתון לשורת כותרתגבול 

 גובה שורות נעים לעין.

 הגדירו שהתבנית תהיה ברירת מחדל –בשמירת הקובץ כתבנית 

 

 הדפסה

  -תעלה חלונית זו  הדפסלחצו על הכפתור 

 

 

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

 לבחור את שם המדפסת הרצויה .2

 מודים שיתקבל מתחת לטבלההוסיפו מספור לע מתווה עמודבכרטסת  .3

 לסיום לחצו על אישור והקובץ יודפס .4

  -להגדרת כותרת עליונה ותחתונה  .5

  -בחרו את הפקודה  הוספהבתפריט 

  -עולה חלונית זו 



 

 

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

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

  -תוכלו לכתוב טקסט או להוסיף פקדים ע"י הכפתורים האלו 

 

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

 הוספת תאריך ושעה - 

 הוספת שם קובץ, שם גיליון -

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

 עמוד

 אישורלסיום לחצו על 

  -הגדרת שורת כותרת  

 עריכה  – Print Range -בכרטסת עיצוב  

 

 

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



 

 

 תרגיל 

 LibreOffice – Calcפתחו את קובץ טבלת נתונים הנמצאת בתיקיה 

 ארגנו את הטבלה להדפסה

 

 

 עיצוב שורות ועמודות

 

 לפקודות אלו ניתן להגיע גם על ידי לחיצה ימנית 

 Above Rows Insert –  השורה המסומנת מעלהוספת שורה 

 Below Rows Insert –  השורה המסומנת מתחתהוספת שורה 

  מחיקת שורות 

  מומלץ להשתמש בדרך מהירה יותר  –גובה שורה-  

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

 הסתרת שורות 

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

 ...סידרה 

 סמנו קבוצה של תאים > בחרו כאן את הפקודה סידרה... הקלידו תאריך אחד >



 

 

 לאיזה כיוון תמלאו את הנתונים –כיוון 

Series Type – סוג ההתקדמות, הרגיל זה התקדמות יום אחרי יום בתאריכים 

 לבחור את ההתקדמות הרצויה. Time Unitובחלק של  Dateאו לקבוע 

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

 או ביותר צעדים 1בצעד 

 לסיום לחצו על אישור.

 ונה הקפאת השורה הראש-  

 בטבלה 1הפקודה מקפיאה את שורה 

 וכך בעת גלילה שורת הכותרת נשארת מוצגת.

  



 

 מיון וסינון

 

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

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

 

 

 עיצובי טקסט
  -מברשת עיצוב  •

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

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

 אחת על כפתור מברשת עיצוב

 יצוביםכפתור נקה ע   •

 החיצים מבטלים פעולה אחרונה ומפעילים שוב את הפעולה האחרונה שבוטלה •

 

  



 

 חיפוש והחלפה 

  -לחיצה על כפתור זה מעלה את החלון הבא 

 

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

 עוברת לתא בגיליון בו קיים ערך החיפוש.

 Replaceהקלידו את הערך המחליף בסרגל  –להחלפת הערך בערך אחר 

  



 

 עיצוב טקסט וטבלה

 

 
 יישור לימין, אמצע, שמאל

 
 גלישת טקסט

 
 מיזוג תאים

 
 יישור למעלה, אמצע, למטה

 
 ₪ כפתור 

 
 כפתור אחוזים

 
 עיצוב מספר

 
 עיצוב תאריך

 
 עשרונייםהוספה והפחתת מקומות 

 

 עיצוב גבולות –גבולות לטבלה 

 סמנו את האיזור הרצוי 

 יקבע את עיצוב קו הגבול –האמצעי 

 יקבע את צבע הגבול –השמאלי 

 

  -כפתור זה מאפשר לבחור את האיזורים שיקבלו גבולות 

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

 ייםכל הגבולות / כל הגבולות החיצונ

 מפורט כאן בהמשך –עיצוב מותנה  

 כיוון טקסט מימין לשמאל / משמאל לימין 

 

 תרגיל 

 פתחו את הקובץ עיצוב טבלה

 ארגנו את הנתונים בצורה תקינה

 עצבו אותה עם גבולות וצבע 

 



 

 עיצוב מותנה

 סמנו את העמודה הרצויה 

 

  - עיצוב תנאי - לחצו על כפתור זה ובחרו

 

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

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

  -התאים עליהם יופעל העיצוב 

 

 בחלק זה מצוין הטווח עליו יופעל העיצוב

 אישורלסיום 

 

  -עיצוב תאריך 

 



 

 בחרו את העמודה של התאריכים ובחרו עיצוב תאריך

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

 לסיום אישור

  פס נתונים

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

 בחלונית הנפתחת תוכלו לבחור את הצבעים של פס הנתונים

 העיצוב הקיים בתוכנה.או לחצו על אישור כדי לקבל את 

 ערכת סמלים

 

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

 ערך מספרי  – Valueלחצו על החץ ובחרו  –במקום שכתוב אחוז 

  -כעת ציינו כך 

 יקבל אייקון של חץ ירוק 0-כל מה שגדול מ

 הוביקבל אייקון של חץ צ 0-כל מה שקטן מ

 ניהול עיצובים

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

 פותחת חלונית עם הגדרות העיצוב שלה –לחיצה כפולה על עיצוב 

 מוחק את העיצוב מהרשימה  להסירלחיצה על כפתור 

 

  



 בקובץ תגיליונו

 לחיצה על + יוסיף גיליון חדש 

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

 -לחצן ימני על הגיליון יעלה את החלונית הבאה 

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

Delete Sheets – מחיקת גיליון

 שינוי שם הגיליון –שינוי שם הדף 

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

 -עולה חלונית זו 

 קבעו את סוג הפעולה הרצויה .1



 

  –הגדירו קובץ אליו יועבר הקובץ  .2

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

 ציינו את מיקום הגיליון בקובץ החדש .3

 תנו שם רצוי לגיליון .4

 לחצו על אישור .5

  עולה חלונית זו   -הגנת גיליון   –נעילת דף- 

   

 הקלידו שוב את הסיסמה שבחרתם – Confirmהזינו סיסמה רצויה, 

 אפשרו לכל משתמשי הגיליון להשתמש באפשרויות הבאות :

 לסמן את הפקודות המאופשרות

 לסיום אישור.



 

 הוספת תמונות ומדיה 

 הוספת תמונה לגיליון •

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

 יש לבחור את האוביקט הרצוי ולגרור אותו לגיליון

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

 יצטרף לקובץ

 Playבצד שמאל בחלק זה לחצו על כפתור  –השמיעו את הקליפ 

 

 

  



 

 הוספת תרשים 
 -לחצו על הוספה תרשים יוצר תרשים עמודות ומעלה את החלון הבא –סמנו את הטבלה  •

 

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

 בחירת התרשים הרצוי – 1צעד 

 בחירת טווח נתונים  – 2צעד 

 

 ומציג תצוגה מקדימה של תוצאותשינוי בהגדרות משפיע ישר על התרשים 

 סדרת נתונים -3צעד 

 כאן ניתן לשנות את סדר הערכים בגרף 

 : רכיבי התרשים 4צעד 

 הוספת כותרות לגרף ולצירי הגרף, סימון הצגת מקרא ומיקום המקרא

 

  



 

 הוספת טבלת ציר 
 סמנו את הטבלה  •

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

  -עולה חלונית זו 

 

Row Field – הכניסו את הנתונים בהם תרצו להתמקד בדוח 

Data Field – הכניסו את העמודות בהם יש מספרים שתרצו לחשב 

Column Field –  השאירו אותו כך –מתקבל ערך באופן אוטומטי 

 Delete –לחצו עליו ו  –להסרת שדה מיותר 

 אישור –לסיום 



 

  -מוצג הדוח הבא 

 

  עריכת פריסה –לחצו עליו לחצן ימני  –לעריכת הדוח  •

 רענון –לחצו עליו לחצן ימני  -נתונים בדוח  ןלריענו •

 מחיקה –לחצו עליו לחצן ימני  -למחיקת הדוח  •

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

  -עולה החלונית הבאה 

 

 ואישור. בחרו בה את הקריטריונים הרצויים

 

 תרגיל 

 פתחו את הקובץ טבלת נתונים .1

 הגדירו טבלת ציר המציג את ההכנסה החודשית והשנתית של כל יישוב .2



 

  -הציגו גרף עוגה המבוסס על דוח טבלת ציר והציגו את הנתונים של כל עיר כך  .3

 

 

 נעלו את הגיליון של הנתונים מפני שימוש .4

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

 כתיבת פונקציות

  פעולה – הוספה -לחצו על תפריט 

  -עולה חלונית זו 

 

  -בחרו את הפונקציה  •

 * הקלידו את שם הפונקציה בסרגל חיפוש 



 

 ובתוך הקטגוריה בחרו את הפונקציה.  –* בחרו קטגוריה מתאימה 

 לחצו על הפונקציה שנבחרה לחיצה כפולה

 במרכז החלונית יש את הארגומנטים של הפונקציה •

 יש להגדיר את הפונקציה כפי שלמדנו בתוכנת אקסל

 סדר הארגומנטים הוא אותו דבר, השינוי הוא בהסבר הארגומנטים

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

 אישור –לסיום  •

  -כאן  fxלשינוי בפונקציה לאחר כתיבתה לחצו על הכפתור  •

 

 תרגיל 

 Vlookupפתחו את הקובץ כתיבת פונקציה 

 חשבו את התרגיל בעזרת הפונקציה

  הוספת הערה

 

 בחרו את התא אליו תתווסף ההערה .1

 הקלידו את ההערה ולסיום לחצו על הגיליון  .2

 בתא של ההערה נוסף נקודה אדומה בצד שמאל למעלה .3

 ותראו את ההערה –עמדו על התא בלי ללחוץ  .4

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

 מחיקת הערה –לחצו על התא לחצן ימני  –למחיקת ההערה  .6

 



 

 הוספת קישור 
  -לחצו על הוסף קישור מעלה את החלונית הבאה 

 

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

 

 הגדרת שמות וחישובם בתוך פונקציה
  -הגדרת שם  .1

 -הקלידו את הטבלה הבאה וסמנו את האזור

 

  -דפים הכנסו לתפריט  .2

  -נפתחת חלונית זו 

 

 הוספהודש ולאישור לחצו על לדוג' ח –הגדירו את השם הרצוי 



 

  –למחיקת השם שהוגדר  .3

 ניהול -  -דפים  –היכנסו לחלונית ניהול השמות 

 ולסיום אישור מחיקהלחצו על  –בחרו בשם הרצוי 

  -הפעלת השם בתוך פונקציה .4

 במטרה לשלוף את הסכום של החודש מהטבלה Vlookupהגדירו פונקציה 

 פעולה  –לחצו על הוספה 

 הקלידו את השם שקבעתם – Arrayובשדה של  vlookupבחלונית העולה כתבו 

 

  -גישה לחלונית השמות  .5

 לחצו על החץ ליד שורת הפונקציות 

 תסמן את הטווח שלו בטבלה –לחיצה על השם 

 

  -תרגיל 

 , הגדירו לטבלה בצד שם,Vlookupפתחו את הקובץ כתיבת פונקציה 

 כתבו את הפונקציה והשתמשו בשם שנתתם לטבלה בצד

 



 

 מסומנים בתוכנה אזוריםשמירת 
 הרצוי האזורסמנו את  .1

 Define Rangeובחרו בפקודה  Dataלחצו על תפריט  .2

 בחלונית העולה הגדירו שם רצוי ואישור

  -למעבר לטווח סימון שנשמר בתוכנה .3

 Data – Select Rangeלחצו על תפריט 

 אישורבחלונית העולה בחרו בטווח הרצוי לפי השם שהגדרתם ו

 

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

 חוקיותבחרו בפקודה  Dataעבור לתפריט  –כדי להפעיל אימות נתונים 

  -תיפתח חלונית זו 

  

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

 יצירת רשימה נפתחת בה המשתמש יכול לבחור טקסט  – רשימה

 ליצירת הרשימה בחרו בתפריט באפשרות רשימה

 



 

 כתבו את הערכים, 

 Enterבין ערך לערך הקלידו 

 לסיום לחצו על אישור

 

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

 

 החלונית מאפשרת להזין נתונים לטבלה בצורת טופס 

 יש להזין את הנתונים ולאישור ללחוץ על חדש

  



 

 סכומי ביניים
 

 טבלת נתונים Libreפתחו את הקובץ  .1

 מיינו את העמודה יישוב לפי א' ב' .2

 סמנו את כל עמודות הטבלה .3

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

 

5. Group By –  2סמנו את העמודה שמיינתם בשלב 

 בצד הימני סמנו את העמודה אותה תרצו לחשב

 אישור –החישוב הרצוי ולסיום בצד שמאל בחרו את 

 -בצד ימין של המסך התקבלו כפתורים קטנים  .6

 

 יציג סיכום כולל- 1לחיצה על כפתור מספר 

  – 2לחיצה על כפתור מספר 

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

 יציג את כל הנתונים בטבלה. – 3לחיצה על כפתור 

  



 

 ונים מתקדםסינון נת
 פתחו את הקובץ טבלת נתונים .1

 הגדירו טבלת קריטריונים בצד הטבלה .2

 

 עמדו על טבלת הנתונים .3

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

  -עולה חלונית זו 

 

 בחלק הראשון סמנו את טבלת הקריטריונים

 Options+  -לחצו על ה 

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

 לחצו על אישור.

  –תרגיל 
 פתחו את הקובץ טבלת נתונים .1

 הקלידו נתון נוסף באמצעות כלי הטופס .2

 כן,  לא –יצרו רשימה נפתחת בצד לביטויים  .3

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

  -ים הכינו בצד טבלת קריטריונ .5

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

 

  



 

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

 

  -כעת, תענו על השאלה הבאה  .2

 ? 3800מה יהיה מחיר החולצה כדי לקבל הכנסה 

 חתירה למטרה – כליםעברו לתפריט  –להפעלת כלי חתירה למטרה 

  -עולה חלונית זו 

 

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

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

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

 אישורלחצו על 

  -עולה חלונית זו  .3

 

  -לחצו על כן 

 -השינויים מתבצעים בטבלה והיא נראית כך 

 



 

  -ענו על השאלות הבאות  .4

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

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

)21( 

 

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

 העתיקו את הטבלה לתוכנת אקסל ובצעו בה את התהליך.

 איחוד טבלאות
  -כלי זה מאפשר לאחד מספר טבלאות ולסכם אותם  

 פתחו את הקובץ איחוד טבלאות .1

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

 

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

 הוספהסמנו את טבלת הנתונים ולחצו על  2-עברו לגיליון ה

 הוספהסמנו את טבלת הנתונים ולחצו על  2-עברו לגיליון ה

 בחלק העליון בחרו את סוג החישוב הרצוי .4

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

 לחצו על אישור .6

 



 

 תרגיל מסכם 
 

 תרגיל מסכם קורס מתקדמיםפתחו את הקובץ  .1

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

 הנתון יתעדכן כל יום מחדש

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

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

 אוטומטי,

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

 לפון של לקוח,יש תא חיפוש למספר ט 02בתא  .4

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

 הטלפון שלו הוקלד בתא החיפוש.

 מיינו את שם המבוטח לפי א' ב'  .5

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

שפחה בעמודה תחברו את שם פרטי עם שם המ –הוסיפו עוד עמודה של שם המבוטח  .7

 והגדירו טקסט כערכים ולא כנוסחה.

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

 לכן בגיליון חדש מקמו טבלה המייצגת של השער היציג,

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

 עזר

 בצעו את החישוב של סה"ב בדולרים. .9

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

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

 הטבלה.

 סננו את הטבלה והציגו את הסטטוסים הפעילים בטבריה, .11

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

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

  -לנתון המצוין בתא החיפוש  .12

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

 Vlookupמצאו את הסכום בדולרים בעזרת פונקציה  .13



 י ערים.יצרו דוח המציג סכום הפוליסות הפעילות ולא פעילות לפ .14

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

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

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

 בלבד

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

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

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

 גדי

Power Pivor -אנשי קשר למודל ה -הוסיפו את הטבלה של ישוב .17

 לטבלת הנתונים –רו קשרי גומלין בין טבלה זו יצ

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

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

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

 ומים לכל עיר.הסכ

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

 כדי להציג את הדוח במצב העדכני ביותר.


