
Mac עבור Excel 2016

 מדריך התחלה מהירה
גירסה חדשה זו של Excel מתוכננת בקפידה עבור מחשבי Mac. השתמש במדריך זה כדי ללמוד את העקרונות הבסיסיים.

עבור בין גליונות או צור גיליון
לחץ על לשוניות הגיליון כדי לנווט 

בחוברת העבודה וכדי להוסיף גליונות 
נוספים לפי הצורך.

הצג או הסתר את רצועת הכלים
צריך יותר מקום על המסך? לחץ על 

החץ כדי להפעיל או לבטל את רצועת 
הכלים.

שנה את התצוגה
לחץ על לחצני שורת המצב כדי 

לעבור בין אפשרויות התצוגה, או 
השתמש במחוון לשינוי גודל התצוגה 

כדי להגדיל את תצוגת העמוד 
כרצונך.

הוסף וערוך פונקציות
השתמש בשורת הנוסחאות כדי 

להציג או לערוך את התא שנבחר או 
כדי להוסיף פונקציות לנוסחאות.

השג גישה מהירה לכלים ולפקודות
גלה מה יכול Excel 2016 עבור Mac לעשות על-ידי לחיצה על 

כרטיסיות רצועת הכלים ובחינת כלים חדשים ומוכרים.

סרגל הכלים לגישה מהירה
מקם פקודות נפוצות בקרבת מקום.

חפש בחוברות העבודה שלך
התחל להקליד בתיבת החיפוש כדי לאתר את מה 

שאתה מחפש באופן מיידי.

גלה פקודות הקשריות
בחר תרשימים, תרשימים זעירים ומרכיבים אחרים 

בחוברת העבודה כדי לחשוף כרטיסיות נוספות.
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חפש קבצים אחרונים
בין שאתה עובד עם קבצים המאוחסנים בכונן הקשיח של ה- Mac ובין שאתה נודד בין שירותי 

ענן שונים, הלחיצה על קובץ < פתח אחרונים מעבירה אותך לחוברות העבודה האחרונות שהיו 
בשימוש ולקבצים שהצמדת לרשימה.

הישאר מחובר
צריך לעבוד במהלך נסיעות ובאמצעות מכשירים שונים? היכנס למערכת כדי לגשת בקלות 
 Office לקבצים האחרונים שהיו בשימוש מכל מקום, בכל מכשיר, באמצעות שילוב חלק בין

.SharePoint -ו OneDrive for Business  ,OneDrive  ,Mac 2016 עבור

קבע את ההעדפות שלך
 ,Excel משהו לא עובד כצפוי? קל לשנות ולהתאים אישית את האפשרויות בכל שלב. בתפריט

לחץ על העדפות ולאחר מכן הגדר את Excel כרצונך.

צור משהו
התחל עם חוברת עבודה ריקה כדי להתחיל מיד בעבודה. או חסוך לעצמך המון זמן ובחר 

תבנית שדומה למה שאתה צריך, ולאחר מכן התאם אותה אישית. כדי לחזור לאפשרויות אלה 
בכל שלב, לחץ על קובץ < חדש מתבנית.
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גלה כלים הקשריים
יש לך אפשרות להציג פקודות נוספות ברצועת הכלים על-ידי בחירת פריטים ספציפיים 

 בחוברת העבודה. לדוגמה, בחר תרשים כדי לחשוף את כרטיסיות רצועת הכלים
 עיצוב תרשים ועיצוב אובייקט, או בחר תרשים זעיר לחשיפת הכרטיסיה עיצוב תרשים זעיר.

הוסף פונקציות, בנה נוסחאות
בכרטיסיה נוסחאות, לחץ על הוספת פונקציה כדי להציג את החלונית בונה הנוסחאות. כאן, 

תוכל לחפש ולהוסיף פונקציות, לברר את התחביר הנכון ואפילו לקבל עזרה מפורטת לגבי 
הפונקציות שבחרת.

הפוך תוספות אופציונליות לזמינות
השג את כל הפונקציות הסטטיסטיות הנחוצות לעריכת ניתוח מעמיק של הנתונים בעזרת 

התוספות הכלולות Analysis ToolPak ו- Solver. בשורת התפריטים, לחץ על כלים < תוספות 
ולאחר מכן בחר את התוספות שברצונך להפוך לזמינות.
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השג מדריכים אחרים להתחלה 
מהירה

 Office 2016 -היא רק אחת מבין כמה אפליקציות שעוצבו מחדש ב Excel האפליקציה
עבור Mac החדש. בקר בכתובת http://aka.ms/office-mac-guides כדי להוריד את 

 ,PowerPoint  ,Word המדריכים שלנו בחינם להתחלה מהירה עבור הגירסאות החדשות של
 .Mac עבור OneNote -ו Outlook 

אם יש לך משוב על המדריכים שלנו, ציין את ההערות שלך בתחתית דף ההורדה. תודה!

שלח לנו משוב

אוהב את Excel עבור Mac? יש לך רעיונות לשיפור? לחץ על סמל הפרצוף המחייך בפינה 
.Excel השמאלית העליונה של חלון האפליקציה כדי לשלוח משוב ישירות לצוות הפיתוח של

Excel קבל עזרה עבור
בשורת התפריטים, לחץ על עזרה כדי לחפש אחר התכונות והפקודות של Excel שאתה זקוק 

לעזרה עבורן, או לחץ על עזרה של Excel כדי לעיין בתוכן פופולרי. כדי להודיע לנו אם המידע 
שסיפקנו היה שימושי, השתמש בטופס המשוב בחלק התחתון של כל אחד ממאמרי העזרה שלנו.

שתף את העבודה שלך עם אחרים
לחץ על לחצן שתף חוברת עבודה זו בפינה השמאלית העליונה כדי להזמין אנשים אחרים 

לערוך את חוברת העבודה הנוכחית, כדי להעתיק קישור למיקום הקובץ בענן, או כדי לשלוח 
עותק כקובץ מצורף משירות הדואר האלקטרוני המועדף עליך.


