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שונות–Excel 2010 של מקשים קיצורי

תיאורמקש

ESC ביטול הזנה בתא או בשורת נוסחאות .

. שיח או חלון הודעה-תיבת דו, סגירת תפריט פתוח או תפריט משנה

וחזרה למצב מסך רגיל להחזרת התצוגה של רצועת  , סגירת מצב מסך מלא בעת החלת מצב זה, כמו כן

.  הכלים ושורת המצב

BACKSPACE מחיקת תו אחד משמאל בשורת הנוסחאות  .

.  ניקוי התוכן של התא הפעיל, כמו כן

.  מחיקת התו מימין לנקודת הכניסה, במצב עריכת תאים

DELETE  מתאים שנבחרו מבלי להשפיע על תבניות תא או על הערות תא( נתונים ונוסחאות)הסרת תוכן התא  .

.  מחיקת התו משמאל לנקודת הכניסה, במצב עריכת תאים

HOME מעבר לתחילת שורה בגליון עבודה  .

.  מופעל SCROLL LOCKמעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר 

. בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלוי

CTRL+HOME  מעבר לתחילת גליון עבודה  .

CTRL+SHIFT+HOME הרחבה של בחירת התאים לתחילת גליון העבודה  .

END END  הפעלת מצבEnd . במצבEnd ,  ניתן לאחר מכן להקיש על מקש חץ כדי לעבור לתא הבא שאינו ריק

ולאחריה הקשה על מקש חץ  ENDהקשה על , אם התאים ריקים. בעמודה או בשורה של התא הפעיל

.  עוברת לתא האחרון בשורה או בעמודה

. לבחירת הפקודה האחרונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלוי END -ניתן לבחור ב, כמו כן

CTRL+END לשורה הפעילה הנמוכה ביותר של העמודה הפעילה  , מעבר לתא האחרון בגליון עבודה

הסמן לסוף להעברת  END+CTRLניתן ללחוץ על , אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות. השמאלית ביותר

.  הטקסט

CTRL+SHIFT+END  הפינה השמאלית  )של בחירת התאים לתא הפעיל האחרון בגליון העבודה הרחבה

בכל הטקסט לבחירה  CTRL+SHIFT+ENDניתן ללחוץ על , אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות(. התחתונה

.  פעולה זו לא משפיעה על גובה שורת הנוסחאות -בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד לסוף 

PAGE UP מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה  .

ALT+PAGE UP מסך אחד ימינה בגליון עבודהמעבר  .

CTRL+PAGE UP  לגליון הקודם בחוברת עבודהמעבר.

CTRL+SHIFT+PAGE UP  הגליון הנוכחי והגליון הקודם בחוברת עבודהבחירת  .

PAGE DOWN עבודה בגליון למטה אחד מסך מעבר  .

ALT+PAGE DOWN   מסך אחד שמאלה בגליון עבודהמעבר .

CTRL+PAGE DOWN   לגליון הבא בחוברת עבודהמעבר  .

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN  בחירת הגליון הנוכחי והגליון הבא בחוברת עבודה  .
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.  עבודה בגליון ימינה או שמאלה, למטה, למעלה אחד תא מעברמקשי חצים  
CTRL+עבודה בגליון הנוכחי הנתונים אזור לקצה מעבר חץ מקש  .

SHIFT+אחד בתא התאים בחירת של הרחבה חץ מקש  .

CTRL+ SHIFT+של בשורה או בעמודה ריק שאינו האחרון לתא התאים בחירת של הרחבה חץ מקש  
.  ריק שאינו הבא לתא הבחירה של הרחבה, ריק הבא התא אם או, הפעיל התא

  כאשר. נבחרה הכלים רצועת כאשר מימין או משמאל הכרטיסיה בחירת - ימני חץ או שמאלי חץ
  לתפריט הראשי התפריט בין למעבר אלה חצים מקשי על ללחוץ ניתן, נבחר או פתוח משנה תפריט

. הכרטיסיה לחצני את מנווטים אלה מקשים, כלים רצועת של בכרטיסיה בחירה בעת. המשנה

.  פתוחים משנה תפריט או תפריט כאשר הקודמת או הבאה בפקודה בחירה - למעלה חץ או למטה חץ
  בקבוצת למטה או למעלה מנווטים אלה מקשים, כלים רצועת של בכרטיסיה בחירה בעת

.  הכרטיסיות

. שנבחרה נפתחת רשימה פתיחת למטה חץ+ALT או למטה חץ

ENTER (. מחדל כברירת) שמתחת התא ובחירת, הנוסחאות משורת או מהתא בתא הזנה השלמת
.  הבאה ברשומה הראשון לשדה מעבר, נתונים בטופס

  פקודה של הפעולה ביצוע או( התפריטים שורת את להפעיל כדי F10 הקש) שנבחר תפריט פתיחת
.  שנבחרה

ALT+ENTER  תחילת שורה חדשה באותו התא  .

CTRL+ENTER  מילוי טווח התאים שנבחר עם ההזנה הנוכחית  .

SHIFT+ENTER  הזנה בתא ובחירה בתא שלמעלההשלמת  .

. סימוןאו בחירה או ניקוי תיבת , ביצוע הפעולה של הלחצן שנבחר, שיח-בתיבת דומקש רווח  
CTRL+עבודה בגליון שלמה עמודה בחירת רווח מקש  .

SHIFT+עבודה בגליון שלמה שורה בחירת רווח מקש  .

CTRL+ SHIFT+במלואו העבודה גליון בחירת רווח מקש  .

על ללחוץ ניתן, נתונים מכיל העבודה גליון אם CTRL+ SHIFT+באזור לבחירה רווח מקש  
להקיש ניתן. הנוכחי

CTRL+ SHIFT+להקיש ניתן. שלו הסיכום ושורות הנוכחי האזור לבחירת שנית רווח מקש  
CTRL+ SHIFT+במלואו העבודה גליון לבחירת שלישית פעם רווח מקש  .

על ללחוץ ניתן, נבחר אובייקט כאשר CTRL+ SHIFT+האובייקטים כל לבחירת רווח מקש  
.  עבודה בגליון

.  Excel חלון של הבקרה תפריט להצגת רווח מקש+ALT על ללחוץ ניתן

TAB עבודה בגליון שמאלה אחד תא מעבר  .
.מוגן עבודה בגליון נעולים שאינם תאים בין מעבר

.  שיח-דו בתיבת הבאה האפשרויות לקבוצת או הבאה לאפשרות מעבר

SHIFT+TAB  שיח-מעבר לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו  .

CTRL+TAB   שיח-לכרטיסיה הבאה בתיבת דומעבר  .

CTRL+SHIFT+TAB  שיח-לכרטיסיה הקודמת בתיבת דומעבר .


