
 

 קורס אקסל למתקדמים

 :על הקורס

קורס אקסל ברמה גבוהה המותאם לצרכים מורכבים של משתמשים מתקדמים באקסל כולל אנשי כספים, המבקשים 

וביעילות, להיות אשפי אקסל ולחסוך בכך זמן רב. להכיר כלים, אפשרויות ופונקציות מתקדמות באקסל, לעבוד בהנאה 

פונקציות ואפשרויות  שלא ידעת שקיימים באקסל, כולל ויכיר לך נושאים ופתרונות מקיף מאד מובנה ומקצועי הקורס

  .באקסל מתקדמות

 : קהל יעד

את האפשרויות  משתמשי אקסל בעלי ידע טוב באקסל  העובדים בצורה שוטפת עם התוכנה ורוצים להתמקצע ולהכיר

 המתקדמות של אקסל ולהיות אשפי אקסל. ביניהם :

ותיקים ומנוסים, בעלי ידע בעבודה עם נוסחאות  Excel אנוש ומשתמשי-אנשי כספים, כלכלנים, מנהלים, אנשי משאבי

 ופונקציות .

 דרישות קדם

 עבודה שוטפת באקסל, ידע וניסיון בעבודה עם נוסחאות ופונקציות באקסל.

 :סילבוס

 מבוא ויישור קו 

 סדרות 

 יצירת סדרות חדשות ושימוש בסדרות קיימות.

 נוסחאות 

 הפניה יחסית ומוחטת בנוסחאות, הודעות שגיאה נפוצות.

 שמות 

 קבוצת תאים )כתחליף לקיבוע תא בנוסחה( –מתן שם לתא 

 פונקציות 

 .Sum , Average,Max, Min , Count ,CountA הכרות מעמיקה של אשף הפונקציות.

 פונקציות התניה- IF ומורכב  מקונןAND OR 



 

 פונקציות התניה נוספות - SumIf, CountIf AverageIf 

 פונקציות מתמטיות 

 פונקציות סטטיסטיות 

 קציות טקסטפונ 

 ביצוע חישובים על תאריכים ושעות באמצעות פונקציות - פונקציות תאריך ושעה 

  אוטומטי  -עיצוב מותנה– Data Bars , Color Gradients, Icon Sets  לפי ערך, לפי נוסחה, לפי

 .ים אישית. זיהוי כפילויותמקריטריונים מותא

 טבלאות – מסדי נתונים 

 טבלה – חוקים לבניה נכונה של מסד נתונים -

 , מיון מתקדםברמותמיון מיון אוטומטי,  -

 , מתקדםסינון אוטומטי -

 פונקציות למסדי נתונים -

 סיכומי ביניים -

 ועמודותהקפאת שורות  -

  יצירה ועריכה – גרפים –תרשימים 

  פונקציות חיפוש ואיתור מידע- Hlookup  Vlookup Index Match 

 יצירת טבלת ציר, שינוי פריסת טבלת ציר. – טבלאות ציר 

  תחזית עתידית: חתירה למטרה, טבלה, מנהל התרחישים -ניתוח מה אם 

  תבניותTemples 

 ומבוא ל , הרצת מאקרו , אבטחת מאקרו הקלטת מאקרו - מאקרוVBA 

 הפונקציות  - פונקציות מתקדמותindirect offset frequency 

 יצירת דוחות מאוחדים ממספר טבלאות במבנה זהה - איחוד נתונים 

 הגדרות הדפסה ומעבר עמוד – הדפסה 

  איחוד גיליונות בעלי מבנה זהה –איחוד גיליונות באקסל 

  הגנת נוסחאות גיליון כך שלא יראו שקיים,, הסתרת  הגנת גיליון, הגנת מבנה קובץץ, הגנת קוב -הגנות. 

  שליפת נתונים מאתרי אינטרנט לאקסל. –קישור לאתרי אינטרנט 

 רשימות מותאמות אישית, הערות, אימות נתונים – כללי 

 

 תלמידים.עשויים להשתנות בהתאם לקצב ורמת ה בתוכנית ההדרכה: התכנים ומשך הזמן המוצגים הערה 

 ההדרכה תלווה בטיפים לעבודה יעילה באקסל 
 


