
 PowerPoint 2010 -מעבר ל
 PowerPoint 2003 -מ

Microsoft® 

 במדריך זה

Microsoft PowerPoint 2010 נראה שונה מאוד מ- PowerPoint 2003 לכן יצרנו מדריך זה כדי לסייע לך להקטין את עקומת הלמידה למינימום. קרא אותו כדי ללמוד אודות חלקים מרכזיים ,

שיח 'אפשרויות', להבין כיצד להחליף קבצי מצגות עם -, למצוא תכונות כגון 'הצגה לפני הדפסה' או תיבת הדו PowerPoint 2010בממשק החדש, לגלות הדרכה ללא תשלום בנושא  

 ולברר כיצד לקבל גישה לפקודות מאקרו ולתכונות מתקדמות אחרות. PowerPoint 2010אנשים שעדיין לא השיגו את 

 .Microsoft Corporation -ל 2010 ©  

 כל הזכויות שמורות.

 סרגל הכלים לגישה מהירה

הפקודות המוצגות כאן גלויות תמיד. באפשרותך להוסיף את 

 הפקודות המועדפות שלך לסרגל כלים זה.

 הסתרת רצועת הכלים

זקוק ליותר מקום על המסך? לחץ על 

ש   ק או ה ה  ז ל  CTRLסמ +F1   י ד כ

 להסתיר או להציג את רצועת הכלים.

 שיח-מפעילי תיבות דו

אם אתה רואה סמל של מפעיל תיבת 

שיח )      ( לצד תווית של קבוצה -דו 

כלשהי ברצועת הכלים, לחץ עליו כדי 

שיח עם אפשרויות -לפתוח תיבת דו 

 נוספות עבור קבוצה זו.

 מעבר בין תצוגות

לחץ על לחצנים אלה כדי להציג את 

ה  ג ו צ ת ב ת  י ח כ ו נ ה ת  ג צ מ  ה
תצוגת ,  סדרן שקופיות ,  רגילה 

 .הצגת שקופיותאו  קריאה

 הכרטיסיה 'שקופיות'

קפוץ לכל שקופית במצגת 

ידי לחיצה על גירסת -שלך על 

 התמונה הממוזערת שלה.

 Backstageתצוגת 

כדי   קובץ לחץ על הכרטיסיה  

, Backstageלהיכנס לתצוגת  

 , ח לפתו ך  ות פשר בא שבה 

לשמור, להדפיס ולנהל את 

 שלך. PowerPointקבצי 

 

, Backstageכדי לצאת מתצוגת  

י  שה כל ה  י ס י כרט ל  לחץ ע

 ברצועת הכלים.

 הקבוצות של רצועת הכלים

כל כרטיסיה ברצועת הכלים מכילה קבוצות, וכל קבוצה מכילה ערכה של 

מכילה פקודות ליצירת רשימות עם פיסקה  פקודות קשורות. כאן, הקבוצה  

 תבליטים או רשימות ממוספרות ולמרכוז טקסט.

 הכרטיסיות של רצועת הכלים

לחץ על כרטיסיה כלשהי ברצועת הכלים כדי להציג את 

 הלחצנים ואת הפקודות שלה.

 חלונית ההערות

ם  ופרטי כאן הערות  הקלד 

כחית  ו הנ ת  פי דות השקו או

 שיסייעו לך במהלך המצגת.
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 PowerPoint 2010כיצד להתחיל לעבוד עם 

זמן רב, יהיו לך ללא ספק שאלות לגבי   Microsoft PowerPoint 2003 -אם השתמשת ב

 .PowerPoint 2010 -ב PowerPoint 2003מיקום לחצני הפקודות וסרגלי הכלים של 

 PowerPointאנו מציעים משאבים זמינים רבים ללא תשלום כדי לסייע לך ללמוד את  

, כולל קורסי הדרכה ומדריכים בנושא ביצוע המעבר מתפריטים לרצועת הכלים. 2010

בחלון הראשי של התוכנית   קובץ כדי למצוא חומרי עזר אלה, לחץ על הכרטיסיה  

 .תחילת העבודהלחץ על , תמיכהלאחר מכן, תחת . עזרהולאחר מכן לחץ על 

 היכן נמצאים התפריטים וסרגלי הכלים שלי?

, רצועה רחבה משתרעת לאורך החלק העליון של החלון הראשי PowerPoint 2010 -ב

של התוכנית. זוהי רצועת הכלים, המחליפה את התפריטים ואת סרגלי הכלים 

 מגירסאות קודמות. כל כרטיסיה ברצועת הכלים כוללת לחצנים ופקודות שונים ה

 מאורגנים בקבוצות ברצועת הכלים.

של רצועת הכלים. כרטיסיה זו   בית , מוצגת הכרטיסיה PowerPoint 2010בעת פתיחת 

לדוגמה, הדבר  . PowerPoint  -מכילה רבות מהפקודות הנפוצות ביותר בשימוש ב 

, הדבק עם הפקודות  ,  לוח הראשון שתראה בצד הימני של הכרטיסיה הוא הקבוצה  

 .מברשת עיצובכמו גם , העתקו גזור

כמו גם את ,  שקופית חדשה תמצא פקודות להוספת  ,  שקופיות לאחר מכן, בקבוצה  

מופיעות הפקודות שהופכות ,  גופן לאחר מכן, בקבוצה  .  פריסה הפקודה לבחירת  

 .נטויאו ל מודגשטקסט ל

 כרטיסיות מסוימות מופיעות ברצועת הכלים רק כאשר אתה זקוק להן. לדוגמה,   עצה

 —הכוללים כרטיסיה אחת נוספת , כלי תמונותאם תוסיף או תבחר תמונה, תראה את 

 .עיצוב אובייקט

בדף האינטרנט שנפתח, לחץ על הקישורים אל הפריטים המעניינים אותך. באופן 

ספציפי, המדריך האינטראקטיבי לביצוע המעבר מתפריטים לרצועת הכלים יחסוך לך 

, הוא יראה לך היכן PowerPoint 2003זמן רב. כאשר תלחץ על פקודה כלשהי של  

 .PowerPoint 2010 -בדיוק פקודה זו ממוקמת ב
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 פריטים שאתה עשוי לחפש

 אף שרשימה זו אינה-על .PowerPoint 2010 -עיין בטבלה שלהלן כדי למצוא כמה מהפריטים הנפוצים והמוכרים שאתה עשוי לחפש ב

 .תחילת העבודהולאחר מכן לחץ על  עזרהלחץ על , קובץ, לחץ על הכרטיסיה PowerPoint 2010מקיפה, היא מומלצת בתור התחלה. כדי למצוא את הרשימה המלאה של פקודות 

 לשם... לחץ על... ולאחר מכן עיין ב...

 פתיחה, שמירה, הדפסה, הגנה, שליחה או המרה של קבצים   )לחץ על הקישורים בצד הימני בתצוגה זו( Backstageתצוגת 

   שקופיות, גופן, פיסקה וציורהקבוצות 
 הוספת שקופיות, החלת פריסה, שינוי גופנים, יישור טקסט

 או החלת סגנונות מהירים

 , וידאו או שמע SmartArtהוספת טבלאות, תמונות,    טבלאות, תמונות, איורים ומדיההקבוצות 

 החלת ערכת נושא או הגדרת סגנון רקע   ערכות נושא ורקעהקבוצות 

 החלת מעברים או התאמת תזמון המעברים   מעבר לשקופית זו ותזמוןהקבוצות 

 החלת הנפשות או התאמת תזמון ההנפשות   הנפשה ותזמוןהקבוצות 

 הפעלת הצגת שקופיות או הגדרת הצגת שקופיות   הפעלת הצגת שקופיות והגדרההקבוצות 

 בדיקת איות, הזנת הערות או השוואה בין מצגות   הגהה, הערות והשוואההקבוצות 

 שינוי תצוגות או יצירת תבנית בסיס לשקופיות   תצוגות מצגת ותצוגות תבנית בסיסהקבוצות 
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 היכן נמצאת התכונה 'הצגה לפני הדפסה'?

 , התכונה 'הצגה לפני הדפסה' אינה מופיעה עוד בחלוןPowerPoint 2010  -ב 

לצד הגדרות שימושיות אחרות הקשורות   Backstageנפרד. חפש אותה בתצוגת  

 להדפסה.

הצד השמאלי של החלון מציג .  הדפס ולאחר מכן לחץ על    קובץ לחץ על הכרטיסיה  

 בתצוגה מקדימה כיצד המצגת הנוכחית תיראה בעת ההדפסה.

 שיח 'כלים | אפשרויות'?-מה קרה לתיבת הדו

מתקן   PowerPointמחפש את הגדרות התוכנית המאפשרות לך לקבוע, למשל, כיצד 

ומעצב טקסט בעת ההקלדה, כיצד ברצונך לשמור את המצגות והיכן להגדיר 

 אפשרויות אבטחה?

פעולה זו מביאה לפתיחת .  אפשרויות ולאחר מכן לחץ על    קובץ לחץ על הכרטיסיה  

, שבה באפשרותך להתאים אישית את PowerPointאפשרויות  שיח  -תיבת הדו 

 .PowerPoint -ההגדרות ואת ההעדפות שלך ב

 —באפשרותך להשתמש בצד הימני של החלון כדי למקד את ההעדפות שלך  

לדוגמה, האם להדפיס את כל השקופיות או את השקופית הנוכחית בלבד, כמה 

שקופיות יש להדפיס בכל עמוד, האם לאסוף את השקופיות או האם להדפיס אותן 

 לבן מלא. -בצבע, בגווני אפור או בשחור

 עיצוב שקופיתאם ברצונך להגדיר אפשרויות הדפסה נוספות, לחץ על הכרטיסיה  

לחץ על ,  הגדרת עמוד ולאחר מכן, בקבוצה    Backstageכדי לסגור את תצוגת  

 .הגדרת עמוד

 PowerPointחלות על    PowerPointאפשרויות  שיח  -הגדרות מסוימות בתיבת הדו 

בלבד. לעומת זאת, העדפות מסוימות )לדוגמה, ערכת הצבעים( יחולו על כל יתר 

 המותקנות במחשב שלך. Microsoft Office 2010התוכניות של 
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 שמירת הפקודות המועדפות שלך בהישג יד

סרגל הכלים לגישה מהירה בפינה 

ת  כני ן תו נה של חלו ו ת העלי הימני

PowerPoint   מספק קיצורי דרך לפקודות

 המשמשות אותך לעתים קרובות.

ידי הוספת לחצנים לסרגל כלים זה, -על 

ת  דו ו הפק שכל  לכך  ם  ו ר לג כל  תו

המועדפות שלך יהיו גלויות וזמינות תמיד, 

גם כאשר תעבור בין כרטיסיות רצועת 

 הכלים.

 

 

לחץ על החץ הנפתח שלצד סרגל הכלים לגישה מהירה כדי להפעיל או לבטל כל 

אחת מהפקודות המפורטות בתפריט הקיצור. אם הפקודה שברצונך להוסיף אינה 

מוצגת ברשימה, עבור לכרטיסיית רצועת הכלים שבה מופיע הלחצן ולאחר מכן לחץ 

הוסף עליו שם באמצעות לחצן העכבר הימני. בתפריט הקיצור שמופיע, לחץ על  

 .לסרגל הכלים לגישה מהירה

 יצירת כרטיסיות או קבוצות משלך ברצועת הכלים

באפשרותך להתאים אישית פקודות רצועת כלים על

ידי הצבת לחצנים בקבוצות רצועת כלים שבהן -

ידי יצירת כרטיסיות רצועת -ברצונך שיופיעו, או על 

 כלים מותאמות אישית משלך.

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קבוצה 

 כלשהי ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על 

-בתיבת הדו .  התאמה אישית של רצועת הכלים 

, באפשרותך להוסיף PowerPointאפשרויות  שיח  

פקודות לכרטיסיות או לקבוצות משלך. לדוגמה, 

ולאחר מכן להוסיף  נפוץתוכל ליצור כרטיסיה בשם 

את הפקודות המועדפות שלך לקבוצה מותאמת 

 אישית בכרטיסיה זו.

 

 . ה ג א ד ל  א  , ת ו ע ט ל  ש ה  ר ק מ ב

אם  איפוסבאפשרותך להשתמש בלחצן 

ברצונך לחזור להגדרות ברירת המחדל 

 )"הגדרות היצרן"(.

מופיעות ברצועת הכלים, אך הן   PowerPointלא כל הפקודות מגירסאות קודמות של  

עדיין זמינות. אם אינך יכול להסתדר ללא חלק מהן, פשוט הוסף אותן לרצועת הכלים 

 או לסרגל הכלים לגישה מהירה.

בחר ,  בחר פקודות מתוך , ברשימה  PowerPointאפשרויות  שיח  -בתיבת הדו 

לאחר מכן, חפש את הפקודה הרצויה .  פקודות שאינן ברצועת הכלים באפשרות  

 והוסף אותה לכרטיסיה או לקבוצה מותאמות אישית ברצועת הכלים.



 PowerPoint 2010 -מעבר ל
 PowerPoint 2003 -מ

Microsoft® 

 מבוא לתיאורי מקשים

PowerPoint 2010   ,מספק קיצורי דרך עבור רצועת הכלים, הנקראים תיאורי מקשים

 כדי שתוכל לבצע משימות במהירות מבלי להשתמש בעכבר.

 האם קיצורי מקשים עדיין פועלים?

אם אתה יודע  . PowerPoint 2010  -עדיין זמינים ב   PowerPoint 2003  -קיצורי מקשים מ 

עדיין מעתיק   CTRL+Cרצף של קיצור מקשים, פשוט הקלד אותו. לדוגמה, הקיצור  

 מציג את תפריט הקיצור במהלך מצגת. SHIFT+F10מידע נבחר ללוח והקיצור 

כמו כן, רבים ממקשי הקיצור של תפריטים מגירסאות קודמות עדיין זמינים. לדוגמה, 

 PowerPointאפשרויות  שיח  -כ, י ברצף מביאה לפתיחת תיבת הדו  , ALTהקשה על  

ה, ו, ף מביאה לפתיחת  , ALTבדומה, הקשה על  (.  אפשרויות |    כלים )לשעבר  

 וכן הלאה.(, תמונות|  הוספהלשעבר ) אוסף תמונותהחלונית 

 ייתכן שתבחין בתיבה מוקפצת: ,ALTכשתתחיל להקליד רצף מקשים הפותח במקש 

אם ידוע לך מהו רצף המקשים המלא, פשוט סיים להקליד אותו. אם אינך זוכר )או 

כדי לבטל והשתמש   ESC, הקש על מקש  ALTשמעולם לא למדת( רצפי מקשים של  

 במקום זאת בתיאורי מקשים.

 .ALTכדי שתיאורי מקשים יופיעו ברצועת הכלים, הקש על מקש 

לאחר מכן, כדי לעבור לכרטיסיה ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים, הקש על 

המקש המציין את האות שמוצגת תחת הכרטיסיה. בדוגמה המוצגת כאן, תקיש פ כדי 

מ כדי ,  עיצוב שקופית ל כדי לפתוח את הכרטיסיה  ,  הוספה לפתוח את הכרטיסיה  

 וכן הלאה. מעבריםלפתוח את הכרטיסיה 

לאחר שתעבור לכרטיסיה ברצועת הכלים באופן זה, כל תיאורי המקשים הזמינים 

ידי הקשה על -עבור כרטיסיה זו יופיעו במסך. לאחר מכן תוכל לסיים את הרצף על 

 המקש הסופי )או המקשים הסופיים( עבור הפקודה שבה ברצונך להשתמש.

אם תעשה זאת שוב  . ESCכדי לחזור רמה אחת אחורה בתוך רצף, הקש על מקש  

 ושוב, מצב תיאורי מקשים יבוטל.
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 PowerPoint 2010כיצד לעבוד עם אנשים שעדיין לא השיגו את 

 —, אל דאגה  PowerPoint( משתמשות בתבנית חדשה לשמירת קבצים. אם אנשים שעמם אתה עובד משתמשים בגירסאות אחרות של  PowerPoint 2007  -)ו   PowerPoint 2010מצגות 

 .PowerPoint 2010ולשתף את הקבצים שלך עם אנשים שעדיין לא השיגו את  PowerPoint 2010 -עדיין תוכל לפתוח ולערוך מצגות מגירסאות קודמות ב

 PowerPoint 2010... -ב מה מתרחש? מה עלי לעשות?

 3002כדי לצאת ממצב תאימות ולהמיר את הקובץ של גירסת 

, לחץ על הכרטיסיה PowerPoint 2010לתבנית החדשה של 

 המר.ולאחר מכן לחץ על   מידעלחץ על  קובץ,

 לפני שתמיר את הקובץ, שאל את עצמך אם עליך

 לשתף פעולה במצגת עם אנשים שעדיין משתמשים בגירסת 

PowerPoint 2003 או אף בגירסה שקודמת לה(. אם התשובה( 

 חיובית, מומלץ שתמשיך לעבוד במצב תאימות

כדי שלא תתפתה להשתמש בתכונות חדשות שאינן נתמכות 

 בתבנית הקובץ הקודמת.

 לצד שם הקובץ בפס הכותרת. ]מצב תאימות[, תראה את המילים PowerPoint 2010בחלון תוכנית 

 

 

, מבחינה טכנית אתה עדיין עובד בתבנית PowerPoint 2010 -אף שאתה נמצא ב-משמעות הדבר היא שעל

, עד WordArt, כגון סגנונות צורה או PowerPoint 2010הקובץ הקודמת, ושלא תוכל לערוך תכונות של 

 .PowerPoint 2010שתמיר את הקובץ לתבנית הקובץ של 

 PowerPointאתה פותח מצגת שנוצרה באמצעות 

2003. 

 PowerPoint 2003אם לדעתך קיימת אפשרות שמשתמשי 

, PowerPoint 2010יצטרכו לקיים אינטראקציה עם המצגת של 

עליך להפעיל את הכלי 'בודק התאימות' כדי לוודא שהקובץ 

 יפעל

 עבורם באופן תקין. 

לחץ על  קובץ,כדי לבדוק את התאימות, לחץ על הכרטיסיה 

ולאחר מכן לחץ על  בדוק אם יש בעיותלחץ על  מידע,

 -הכלי מציין אילו תכונות חדשות ב בדוק תאימות.

PowerPoint 2010  אינן נתמכות בגירסאות קודמות. לאחר מכן

תוכל להחליט אם להסיר תכונות אלה כדי להימנע מאזהרות 

 .PowerPoint 2003 -ב

, מופיעה הודעה הכוללת קישור להורדת חבילת PowerPoint 2003 -אם מישהו פותח את המצגת ב

העדכניים ביותר כבר הותקנו(. חבילת  Service Pack -התאימות ללא תשלום )בתנאי שהתיקונים וערכות ה

ולקיים עמן  PowerPoint 2010יוכל לפתוח מצגות של  PowerPoint 2003 -התאימות נדרשת כדי ש

 אינטראקציה.

, כגון סגנונות PowerPoint 2010אם במצגת שלך השתמשת בתכונות חדשות או בעיצובים חדשים של 

יראו אזהרות לגבי תכונות לא נתמכות, שהעיצוב או  PowerPoint 2003, ייתכן שמשתמשי WordArtצורה או 

 התכונה לא יופיעו בקובץ, או שהאובייקטים לא יהיו ניתנים לעריכה.

אתה שומר את המצגת שלך כקובץ של 

PowerPoint 2010. 

 אין הכרח לבצע פעולה כלשהי.

כאשר תשמור את הקובץ בתבנית הקובץ הקודמת של 

PowerPoint 2003  בודק התאימות יופעל אוטומטית  ויזהיר ,

אותך לגבי תכונות לא נתמכות. בשלב זה תוכל לבצע שינויי 

 עיצוב נדרשים בקובץ.

 , הקובץ נפתח כרגילPowerPoint 2003 -אם מישהו פותח את המצגת ב

 לא נדרשת חבילת תאימות. —

, כגון סגנונות PowerPoint 2010אם במצגת שלך השתמשת בתכונות חדשות או בעיצובים חדשים של 

יראו אזהרות לגבי תכונות לא נתמכות, שהעיצוב או  PowerPoint 2003, ייתכן שמשתמשי WordArtצורה או 

 התכונה לא יופיעו בקובץ, או שהאובייקטים לא יהיו ניתנים לעריכה.

אתה שומר את המצגת שלך כקובץ של 

PowerPoint 2003. 



 PowerPoint 2010 -מעבר ל
 PowerPoint 2003 -מ

Microsoft® 

 הוספת שמע למצגת

כדי להקליט ולשמוע שמע, על המחשב שלך להיות מצויד בכרטיס קול, במיקרופון 

וברמקולים. כאשר אתה מוסיף שמע לשקופית, מופיע סמל שמע בשקופית. 

באפשרותך ללחוץ על סמל זה כדי להפעיל את השמע או להגדיר את קובץ השמע 

 להפעלה אוטומטית.

כעת, בקבוצה .  הוספה כדי להוסיף שמע לשקופית הנוכחית, לחץ על הכרטיסיה  

 לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:. שמעלחץ על החץ תחת , מדיה

  אתר את התיקיה שמכילה את קובץ השמע שברצונך , שמע מתוך קובץלחץ על

 להוסיף ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ.

   אתר את קליפ השמע הרצוי בחלונית ,  שמע מתוך אוסף תמונות לחץ על

לחץ על החץ שלצד קובץ השמע ולאחר מכן לחץ על ,  אוסף תמונות המשימות 

 .הוסף

מתחת   הפעל/השהה כדי להציג את קליפ השמע בתצוגה מקדימה, לחץ על לחצן  

 לסמל השמע המופיע בשקופית שלך.

 איתור תכונות מתקדמות

 באופן שגרתי כדי לעצב פקודות מאקרו או PowerPoint 2010 -אם בכוונתך להשתמש ב

, באפשרותך להוסיף את )Microsoft Visual Basic for Applications  )VBAפתרונות של  

 .PowerPointלרצועת הכלים של  מפתחיםהכרטיסיה 

 קובץברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה  

-בתיבת הדו .  אפשרויות ולאחר מכן לחץ על 

, לחץ על PowerPointאפשרויות  שיח  

ולאחר   התאמה אישית של רצועת הכלים 

ברשימה   מפתחים מכן בחר בתיבת הסימון  

כדי   אישור שמופיעה משמאל. לחץ על  

בת הדו  תי ח  -לסגור את  ת שי יו אפשרו

PowerPoint.  

מופיעה כעת משמאל   מפתחים הכרטיסיה  

 .תצוגהלכרטיסיה 

אם כל שברצונך לעשות הוא להקליט     עצה

, אינך PowerPoint 2010  -פקודות מאקרו ב 

פשוט .  מפתחים צריך להוסיף את הכרטיסיה 

ולאחר מכן חפש   תצוגה לחץ על הכרטיסיה  

 משמאל.  פקודות מאקרואת הקבוצה 

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן להקליט ולהוסיף מלל נלווה ותזמונים 

כדי לפתוח את העזרה ולאחר מכן חפש את   F1, הקש  PowerPoint 2010למצגת 

 "הקלטה והוספה של מלל נלווה ותזמונים".


