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VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) 

VLOOKUP  אינו מורכב, אולם קל לטעות בהקלדה או לבצע טעויות אחרות שמובילות לשגיאות בנוסחה. בדף זה, תמצא עצות לפתרון בעיות בתחביר של

VLOOKUP בהמשך המסמך תמצא טכניקות לפתרון בעיות של שגיאות .#N/A ,.אשר מתרחשות בתדירות הגבוהה ביותר בעת ניסיון למצוא התאמה מדויקת 

תוצאות לא 

 צפויות?

  האם ערך זה קיים בעמודה

השמאלית ביותר של טבלת 

אם הוא לא קיים, ? בדיקת המידע

ואם אין זה מעשי להזיז את 

העמודה, עליך להשתמש בפתרון 

. שים MATCH -ו INDEXאחר, כגון 

לב שהמיקום הפיזי של העמודה 

בגליון העבודה אינו חשוב. אם 

טבלת בדיקת המידע מתחילה 

, Tומסתיימת בעמודה  Rבעמודה 

היא העמודה השמאלית  Rעמודה 

 ביותר.

  האם התבנית של ערך בדיקת

המידע מתאימה לתבנית של 

הערך התואם בטבלת בדיקת 

לעתים קרובות מתרחשות  המידע?

שגיאות כאשר אחת מתבניות אלה 

 אינה מעוצבת כראוי.

  אם אתה משתמש בטקסט, האם

זכרת להציב מרכאות מסביב 

אם אתה מקליד לטקסט זה? 

טקסט ישירות )ולא משתמש 

(, עליך A2בהפניה לתא כגון 

 להשתמש במרכאות.

 

  האם אתה משתמש בהפניה

( כאשר A2:G145יחסית )כגון 

יש צורך בהפניה מוחלטת 

זה חשוב (? A$2:$G$145$ )כגון 

כאשר אתה מעתיק את נוסחת 

VLOOKUP  לתאים אחרים. במקרה

כזה, בדרך כלל מומלץ "לנעול" 

את טבלת בדיקת המידע כדי 

למנוע תוצאות מטעות. כדי לעבור 

במהירות בין סוגי הפניות, בחר 

את הטווח שהזנת עבור ארגומנט 

. F4זה, ולאחר מכן הקש 

לחלופין, עדיף שתשתמש בשם 

מוגדר במקום בטווח; שמות 

משתמשים בהפניות מוחלטות 

 לתא כברירת מחדל.

  האם טבלת בדיקת המידע

נמצאת בגיליון או בחוברת 

אם כן, האם  עבודה אחרים?

ההפניה אליה נכונה בארגומנט 

זה? בדוק שוב את שמות 

הגיליונות, במיוחד אם אתה עובר 

הלוך וחזור בין גיליונות בזמן 

 שאתה בונה את הנוסחה.

  האם אתה מצביע על 

העמודה הנכונה בטבלת בדיקת 

כדי להבין מה צריך  המידע?

להיות מספר זה, התחל ספירה 

לצד ימין מהעמודה הראשונה 

בטבלת בדיקת המידע. ספור את 

 . 1 -העמודה הראשונה הזו כ

 

עליך להיזהר בשלב זה. אם טעית 

בעמודה אחת לא בהכרח תראה 

עלול להחזיר  Excelשגיאה, אולם 

כגון נתוני המכירות  -נתונים שגויים 

של חודש מרץ במקום של חודש 

 אפריל.

 

  האם אתה רואה את השגיאה

#REF!?  אם כן, ודא שהמספר

שאתה מציין עבור ארגומנט זה אינו 

גדול ממספר העמודות בטבלת 

 בדיקת המידע.

  האם החלפת בין 

 -זכור, השתמש בהארגומנטים? 

FALSE  עבור התאמה מדויקת- 

לדוגמה כאשר אתה מחפש שם 

פרטי או קוד מוצר ספציפי. השתמש 

כדי למצוא את ההתאמה  TRUE -ב

הקרובה ביותר לערך בדיקת המידע 

 -אם לא קיימת התאמה מדויקת 

לדוגמה, כאשר אתה ממפה ציונים 

של מבחנים לטבלה של ציונים 

המובעים באמצעות אות או כאשר 

אתה ממפה הכנסה לטבלה של 

 שיעורי מס.

 אם אתה משתמש ב- TRUE ,

האם הערכים בעמודה הראשונה 

של טבלת בדיקת המידע 

ממוינים לפי סדר עולה )א' עד 

אם לא, אתה עלול לראות ת'(? 

תוצאות בלתי צפויות. )מיון זה לא 

 (.FALSEנדרש עבור 

 אם אתה משתמש ב- FALSE ,

 ?N/A# האם אתה רואה שגיאת 

אם כן, משמעות הדבר היא שאין 

למצוא התאמה.  Excelבאפשרות 

ייתכן שהסיבה לכך היא שלא 

קיימת התאמה. או שקיימת התאמה, 

 לא מפרש אותה כהתאמה  Excelאך 

עקב בעיות עיצוב או עקב בעיות 

 מסוג אחר.
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 N/A#הסיבה לשגיאת  כיצד לפתור אותה דוגמה 

)טקסט(, בעוד שהערך  2800911`בדוגמה הבאה, טבלת בדיקת המידע מכילה 

)מספר(. כדי לתקן את הבעיה, בחר את  2100011בערך בדיקת המידע הוא 

התאים שמופיעים בהם המשולשים הירוקים. כאשר מופיע לחצן השגיאה, לחץ 

 המר למספר.עליו ולאחר מכן לחץ על 

 ודא שתבניות המספרים זהות. 

אף על פי שערכים עשויים להיראות כמו 

למעשה מאחסן אותם  Excel -מספרים, ייתכן ש

כטקסט. מספרים שמאוחסנים כטקסט מיושרים 

לשמאל בתא במקום לימין, ובדרך כלל מופיע 

משולש קטן בצבע ירוק בפינה השמאלית 

 העליונה של התא.

  ייתכן שתבנית המספר של

ערך בדיקת המידע לא 

מתאים לתבנית של הערך 

התואם בטבלת בדיקת 

 המידע.

בטבלת בדיקת המידע הבאה קיימים רווחים מיותרים לפני שמות הדפים 

, A. כדי למחוק את הרווחים האלה, הוסף עמודה זמנית לצד עמודה Aבעמודה 

כדי למחוק את הרווחים.  ENTER, ולאחר מכן הקש B2בתא  TRIM(A2)=הקלד 

 .Bלאחר מכן, העתק את הנוסחה ליתר התאים בעמודה 

 

 

 

על הנתונים  Bלאחר שהרווחים נעלמו, הדבק את הנתונים "הנקיים" מעמודה 

. שים לב שאתה מעתיק את הערכים ולא את הנוסחה המשמשת Aבעמודה 

 מכיוון שאין בה עוד צורך.Bכבסיס. לבסוף, מחק את עמודה 

רווחים אלה נוצרים לעתים קרובות כאשר אתה 

נתונים ממסדי נתונים או  Excel -מייבא ל

 ממקורות חיצוניים אחרים.

באפשרותך למחוק את הרווחים באופן ידני או 

להשתמש בתכונה 'חיפוש והחלפה' על מנת 

לעשות זאת. באפשרותך גם להשתמש 

, אשר מוחקת מהטקסט רווחים TRIMבפונקציה 

 מיותרים, למעט רווחים בודדים בין מילים.

   העמודה הראשונה או ערך

המידע הראשון בדיקת 

מכילים רווחים מובילים או 

נגררים מיותרים, או רווחים 

 מיותרים בין מילים.

 CHAR(160)מחליפה את התו השגוי  SUBSTITUTEבדוגמה הבאה, הפונקציה 

מוחקת את כל התווים שאינם מודפסים והפונקציה  CLEANברווח ריק, הפונקציה 

TRIM .מוחקת רווחים מיותרים במידת הצורך 

 =TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," ")))  

אם אתה זקוק למידע נוסף אודות אחת מהפונקציות המוזכרות כאן, פתח את 

Excel הקש ,F1 .ולאחר מכן חפש את שם הפונקציה בעזרה 

תווים אלה לעתים מופיעים כאשר אתה מעתיק 

מהאינטרנט או  Excel -או מייבא נתונים ל

 ממקורות חיצוניים אחרים.

לא תפעל במקרים אלה,  TRIMהפונקציה 

לפחות לא לבדה. במקום זאת, באפשרותך 

 - SUBSTITUTEאו  CLEANלהשתמש בפונקציות 

 כדי להיפטר מהתווים. -או בשילוב של השתיים 

  העמודה הראשונה או ערך

בדיקת המידע הראשון 

מכילים החזרות גררה, הזנות 

שורה, רווחים קשיחים או 

תווים מיוחדים אחרים 

 שמוטבעים בטקסט.

בתא. עם זאת, לא ברור לך מה הסיבה לכך, מאחר שנראה שקיימת התאמה בעמודה השמאלית ביותר של טבלת  N/A#מחזיר שגיאת  Excel: 1תרחיש 

 בדיקת המידע.
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 בתא מכיוון שלמעשה לא קיימת התאמה בעמודה הראשונה של טבלת בדיקת המידע. N/A#מחזיר שגיאת  Excel: 2תרחיש 

 N/A#הסיבה לשגיאת  כיצד לפתור אותה דוגמה

, IFאו בגירסאות מאוחרות יותר, באפשרותך להשתמש בשילוב של הפונקציות  Excel2003 -ב

ISNA ו- VLOOKUP  כדי להציג הודעה במקום להציג שגיאת#N/A לדוגמה, באפשרותך .

 להשתמש בנוסחה כגון:

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4, $!דפיםA$2:$C$34,2, FALSE)),  ,"הדף אינו קיים"

VLOOKUP(A4, $!דפיםA$2:$C$34,2, FALSE))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 השתמש בנוסחאות דומות כדי להציג תא ריק, או כדי להציג אפס בתא:

   =IF(ISNA(VLOOKUP(A4, $!דפיםA$2:$C$34,2, FALSE)), "", VLOOKUP(A4, 

  ((A$2:$C$34,2, FALSEדפים!$

  =IF(ISNA(VLOOKUP(A4, $!דפיםA$2:$C$34,2, FALSE)), "0", VLOOKUP(A4, 

  ((A$2:$C$34,2, FALSEדפים!$

 :IFERRORאו בגירסאות מאוחרות יותר, באפשרותך להשתמש בפונקציה  Excel2007 -ב

 =IFERROR(VLOOKUP(A4, $!דפיםA$2:$C$34,2, FALSE), "הדף אינו קיים")  

אם תרצה, באפשרותך להחליף את 

 בהודעה מועילה. N/A#שגיאת 

כמו כן, באפשרותך להציג תא ריק או 

אפס, על מנת שתוכל לסכם את 

עמודת המספרים בהצלחה. )שגיאות 

#N/A  ימנעו ממך להשתמש כראוי

 בנוסחאות אחרות(. VLOOKUPבתוצאות 

  ערך בדיקת המידע

לא קיים בעמודה 

השמאלית ביותר של 

 טבלת בדיקת המידע.

MicrosoftExcel  

 VLOOKUP -עצות לפתרון בעיות ב


