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Excel 2010 קיצורי מקשים של
 Ctrl מקשי קיצור בצירוף

 תיאור מקש  תיאור מקש

PgUp+CTRLמעבר בין כרטיסיות של גליונות  

.משמאל לימין ,עבודה

+SHIFT+CTRL סימן

 (+)חיבור

 ’הוספה' שיח-הצגת תיבת הדו

.תאים ריקים להוספת

PgDn+CTRL  מעבר בין כרטיסיות של גליונות

.לשמאל מימין ,עבודה

+CTRLחיסור סימן 

(-)

 ’מחיקה' שיח-הצגת תיבת הדו

.תאים שנבחרו למחיקת

+(SHIFT+CTRL  ביטול הסתרה של שורות

.מוסתרות בתוך הבחירה

;+CTRLהזנת התאריך הנוכחי.

&+SHIFT+CTRL  החלת גבול מיתאר לתאים

.שנבחרו

' +CTRL  העתקת נוסחה מהתא שמעל

לתא הפעיל אל התא או אל  

.שורת הנוסחאות

_SHIFT+CTRL  הסרת גבול מיתאר מתאים

.שנבחרו

1+CTRLעיצוב' שיח-הדו הצגת תיבת  

.'תאים

~+SHIFT+CTRL2.החלת תבנית מספר כללי+CTRL  החלה או הסרה של עיצוב

.מודגש

$+SHIFT+CTRL  החלת תבנית מטבע עם שני

  מספרים( מקומות עשרוניים

).בסוגריים שליליים

3+CTRL  החלה או הסרה של עיצוב

.נטוי

%+SHIFT+CTRL  החלת תבנית אחוזים ללא

.מקומות עשרוניים

4+CTRLהחלה או הסרה של קו תחתון.

^+SHIFT+CTRL  החלת תבנית מספר מדעי עם

.שני מקומות עשרוניים

5+CTRLהחלה או הסרה של קו חוצה.

#+SHIFT+CTRLהחלת תבנית תאריך עם יום,   

.ושנה חודש

6+CTRL החלפה בין הסתרה והצגה של

.אובייקטים

@+SHIFT+CTRL החלת תבנית שעה עם השעה

.PMאו AM -ו  ,והדקות

8+CTRL הצגה או הסתרה של סימני

.החלוקה לרמות

!+SHIFT+CTRL החלת תבנית מספר עם שני

  מפריד ,מקומות עשרוניים

  עבור (-) אלפים וסימן חיסור

.ערכים שליליים

9+CTRLהסתרת שורות שנבחרו.

*+SHIFT+CTRL  בחירת האזור הנוכחי מסביב

.לתאים הפעילים

  דוחות בחירת PivotTables, -ב 

PivotTable שלמים.

0+CTRLהסתרת העמודות שנבחרו.

:+SHIFT+CTRLהזנת השעה הנוכחית.A+CTRLבחירת גליון עבודה במלואו.

‘+CTRL  החלפה בין הצגת ערכים של

.תא לבין הצגת נוסחאות

A+SHIFT+CTRL הוספת שמות ארגומנטים

וסוגריים כאשר נקודת הכניסה 

נמצאת מימין לשמות  

.הפונקציות בנוסחאות

“+SHIFT+CTRL  העתקת ערך מהתא שמעל

לתא פעיל אל התא או אל  

.שורת הנוסחאות

B+CTRL  החלה או הסרה של עיצוב

.מודגש
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 Ctrl מקשי קיצור בצירוף - Excel 2010 קיצורי מקשים של

 תיאור מקש תיאור מקש

C+CTRLהעתקת תאים שנבחרו. P+CTRLהדפסה' הצגת הכרטיסיה’  

 Microsoft Office בתצוגת

.Backstage

D+CTRL למטה מילוי'שימוש בפקודה’  

התוכן והתבנית של   להעתקת

התא העליון של טווח שנבחר  

.אל התאים שלמטה

P+SHIFT+CTRLעיצוב'שיח -פתיחת תיבת הדו  

  בחירה בכרטיסיה עם ’תאים

.'גופן'

F+CTRLחיפוש'שיח -הצגת תיבת הדו  

 בחירה בכרטיסיה עם ,'והחלפה

.'חיפוש'

R+CTRL ימינה מילוי'שימוש בפקודה’  

התוכן והתבנית של   להעתקת

התא השמאלי ביותר של טווח 

.שנבחר אל התאים שמצד ימין

F+SHIFT+CTRLעיצוב'שיח -פתיחת תיבת הדו  

  בחירה בכרטיסיה עם ’תאים

.'גופן'

S+CTRL  שמירת הקובץ הפעיל בשם

הקובץ  במיקום ,הקובץ הנוכחי

הנוכחי ובתבנית הקובץ 

 .הנוכחית

G+CTRLמעבר'שיח -הצגת תיבת הדו  

.'אל

T+CTRLיצירת'שיח -הצגת תיבת הדו  

.'טבלה

H+CTRLחיפוש'שיח -הצגת תיבת הדו  

 בחירה בכרטיסיה עם ',והחלפה

.'החלפה'

U+CTRLהחלה או הסרה של קו תחתון.

I+CTRLהחלה או הסרה של עיצוב נטוי. U+SHIFT+CTRL  מעבר בין הרחבה וכיווץ של

.שורת הנוסחאות

K+CTRLהוספת'שיח -הצגת תיבת הדו  

-היפר עבור ’קישור-היפר

-קישורים חדשים או תיבת הדו

 עבור ’קישור-היפר עריכת'שיח 

.קישורים קיימים שנבחרו-היפר

V+CTRL  הוספת תוכן של הלוח בנקודת

 .שנבחר הכניסה והחלפת תוכן

זמין רק לאחר גזירה או  

או  טקסט ,העתקה של אובייקט

.תוכן תא

L+CTRLיצירת'שיח -הצגת תיבת הדו  

  .'טבלה

V+ALT+CTRLהדבקה'שיח -הצגת תיבת הדו 

רק לאחר גזירה  זמין .'מיוחדת

    ,או העתקה של אובייקט

או תוכן תא על גליון   טקסט

.עבודה או בתוכנית אחרת

N+CTRL  יצירת חוברת עבודה ריקה

.חדשה

W+CTRL סגירת חלון של חוברת עבודה

.שנבחרה

O+CTRLפתיחה' שיח-הצגת תיבת הדו’ 

.קובץ או לחיפוש קובץ לפתיחת

X+CTRLגזירת תאים שנבחרו.

O+SHIFT+CTRL  בחירת כל התאים שמכילים

  .הערות

Y+CTRL  חזרה על הפקודה או הפעולה

.האפשר במידת ,האחרונה

Z+CTRLלחזרה ’בטל' שימוש בפקודה  

אחורה למצב שהיה לפני  

ההקשה על הפקודה האחרונה 

או למחיקת ההזנה האחרונה 

.שהוקלדה

CTRL+E JCTRLצירופי: הערה הוקצושטרםדרךקיצוריהם CTRL+Q-ו CTRL+M, +CTRL,


