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   sExcel מודולרי   תוכנית
 

 יישור קו + בסיסי Excel –תוכנית הדרכה 
    מפגשים( 3) שעות 8משך הקורס: 

 
 תוכנית:

 נושאי לימוד  נושא / תוכנה 

 –בניית טבלאות בסיסי 

Excel   

  Excelמבנה המסך הראשי של   •

 הקלדת נתונים, עריכת תאים, סדרות   •

 בניית טבלה ועיצוב תאים   •

 בניית טבלאות דינמיות/מעוצבות •

 הוספה והורדה של שורות ועמודות   •

 Excel-הבנה ראשונית של חישובים ב  •  Excel –חישובים בסיסיים  

 בניית נוסחאות )ארבע פעולות חשבון(  •

 % וחישוב אחוזים-שימוש ב  •

 העתקה של נוסחאות   •

 הדבקה מיוחדת •

 נוסחאות יחסיות וקבועות  •

  –חישובים בסיסיים  

פונקציות + עבודה עם  

 רשימות

 סיכום אוטומטי    •

 פונקציות בסיסיות   •

 מיון נתונים    •

 סינון אוטומטי   •

  – הגדרת עמוד והדפסה 

Excel 

 שינוי מרחק מתצוגה, התאמת סרגלי כלים  •

 הסתרת שורות ועמודות  •

 הקפאת חלוניות  •

   Excel-הגדרת עמוד והדפסה ב  •

  



ד  ו מ  2|  ע

 

   ממשתמשים למתקדמים  Excel –תוכנית הדרכה 
 )ובהתאם לצרכים(

 מפגשים(  5)שעות לפי  16משך הקורס: 
 

 נושאי לימוד  תחום 

-טיפים מעניינים 

 ויחודיים 

נוסחאות   ללא 

 ופונקציות 

 מקשי קיצור ושליטה על טבלאות גדולות/מעבר מנקודה •

 (Paste Specialהדבקה מיוחדת ) •

 הגנת תאים/שיתוף טווחים  •

 תאריכים, שעות, טקסט, מספר, טקסט משולב בתא מספרי  תצוגת מספרים מותאמת אישית,  •

 indirect  (Data Validation )אימות+ פונקציה  •

  Cnri+eהפרדת טקסט  •

 (Text to columnsטקסט לעמודות) •

 (Remove duplicateהסרת כפוליות) •

פונקציות מתמטיות/  

 לוגיות /איחזור מידע 

 
 
 
 

 פונקציות כלליות 
 והיישום  צורת השימוש  

 
 
 
 
 

 

If  -  תנאי בסיסי 

IF מספר תנאים באותה נוסחה  - מקונן 

 בעזרת האשף כתיבת מספר נוסחאות מקוננות 

COUNTIF -   ספירת מספר התאים על פי תנאי )בדיקת
 כפולים בעזרת פונקציה זו( 

countifs 

SUMIF-.חיבור טווח תאים מותנה בתנאי+sumifs 

קישור בין טבלאות עם מפתח    - VLOOKUPנוסחת 
 משותף 

  

 שירשור  הפונקציות השונות  שילובי הפונקציות 

 Match-Countif השוואה בין רשומות 

   

פונקציות טקסט+  

תאריך+ טיפול  

 בשעות 

• LEFT-  מחלץ מספר תווים רצוי מתחילת המחרוזת 

• RIGHT-  מחלץ מספר תווים רצוי מסוף המחרוזת 

• MID-  מחלץ מספר תווים רצוי מאמצע המחרוזת 

• FIND-  מחפש בתוך מחרוזת קיימת ביטוי ספציפי 

• TRIM-  טור של ערכיםמנקה תווים בלתי רצויים מתוך 

• LEN- ספירת התווים הקיימים בתא 

• CONCATENATE  חיבור פונקציה 

• DATEDIF  חישוב בין תאריכים 

• TEXT יום בשבוע הניתן למיון לפי סדר עולה/יורד  גמאפשרת לייצ 

• EOMONTH  חישוב  בסוף חודשחישוב תאריך 
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 נושאי לימוד  תחום 

• Date 

• Day360 

• Today 

• Weeknum   ,Weekday 

 שילוב בין הפונקציות •

 

עבודה עם מסדי  

נתונים ועיצוב  

 מותנה 

להצגת נתונים  

 בחתכים שונים 

 וצבעים  subtotal -הוספת רמות מיון נוספות ולפי תנאים-מיון/סינון  •

 חיפושים בסינון  •

 סיכומי ביניים  •

 עיצוב מותנה משולב בנוסחאות •

 הוספת טבלה )"עצב כטבלה"(  •

 סינון מתקדם ומשולב •

 איחוד נתונים  •

 

 

PivotTable - 

 טיפים 

 

 

 

 , נוסחאות וחישובים •

בניית דוחות מקצועיים מתקדמים עם חיתוך של הנתונים.    - PivotTableטבלאות ציר •

 PivotChartו א PivotTableיצירה או מחיקה של דוח 

 PivotChartאו בדוח  PivotTableיצירה ושינוי של פריסת השדה בדוח  •

 Office Excel -שונות ב PivotTableעבודה עם תבניות  •

 PivotTableבחירת נתונים בדוח  •

 PivotTableהדפסת דוח  •

 PivotChart reportאו דוח  PivotTableניקוי דוח  •

 PivotTableהעברת דוח  •

 PivotChartאו  PivotTableשינוי שם של דוח  •

 PivotChartאו בדוח   PivotTable-שינוי שם של שדה או פריט ב •

 להפיכת נתוני טבלה חיצוניים  PivotTableשימוש בדוח  •

 PivotTableנוסחאות בתוך  •

 

 גרפים  

 

 גרף בעל שני צירי נתונים  •

 Waterfallגרף  •

 Bubbleגרף  •

• Dot Plot 

 גאנט •

 

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100898931037&ns=EXCEL&lcid=1037
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100898931037&ns=EXCEL&lcid=1037
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100963191037&ns=EXCEL&lcid=1037
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HP100963191037&ns=EXCEL&lcid=1037
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101672981037&ns=EXCEL&lcid=1037
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA101672981037&ns=EXCEL&lcid=1037

