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 אפשר לעצב את תאי הגליון כך שיראו בתבנית המתאימה.

 וכוד'()₪, $ יופיעו בתבנית של מטבע  -לדוגמא: התאים שבהם מופיעים מחירים 
 יראו בתבנית של תאריך וכו'. -התאים שבהם מופיעים תאריכים  

 
 כיצד מעצבים תאים?

 יש לסמן את התאים שעליהם רוצים להחיל עיצוב מסוים. 
  בוחרים בתפריט עיצוב  תאים .מספר 
 .בחלון הקטגוריות יש לבחור בקטגוריה המתאימה 
 .)'לאחר מכן יש לבחור בכל הפרטים המתאימים )סוג, מס' ספרות וכו 
 .לסיום מקישים על אישור 

 
 1עבודה 

 
 הקלידי את הנתונים בטבלה הבאה:

 
A B C D E F 

מחיר  שם המוצר
 בדולרים

מחיר 
 בשקלים

 תאריך קניה טלפון קונהשם ה

 03/311  לוי אהרון  0,11 ארון

   כהן רבקה  058.81 שולחן

   לוי דן  0198.111 ספה

   כץ שלמה  511 מזנון

   שוורץ רחל  8/.91 מדפים

   מדינה יוסף  981 כורסה

   רחמים גד  011 ספסל

   בן חיים צבי  081.8 מיטה

 
  עצבי את עמודהB:   ,ות עשרוניים, סימן $ .מקומ 9מטבע 
  חשבי את עמודהC:   קבעי בתא צדדי את ערך הדולר, והכפילי במחיר

 הדולרים.
  עצבי את עמודהC:   מטבע, מקום עשרוני אחד, סימן.₪ 
  עצבי את עמודהE : .מיוחד, מספר טלפון 
  הקישי מספרי טלפון כולל קידומת בכל התאים של עמודהE. 
  עצבי את עמודהF:  10-מרץ-04ג: תאריך, סו. 
  גררי את התא שבו רשום התאריך לאורך העמודה, כך שתיווצר סידרת

 תאריכים.
 

 .צבעי את הכותרות 
 .מרכזי את הכותרות 

 
  :בתיקיה האישית שלך. רהיטים -עיצוב תאים שמרי את העובדה בשם 
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 2עבודה 
 

 הקלידי את הטבלה הבאה:
 

A B C D E F G H 

 שם העובד
תאריך 

 לידה
 שכר לשעה שעות מס' ת.ז.

שעת 
 התחלה

 תוספות משכורת

   1/:0 98 48  031301 שאול עופר

   5:11 1.0/ 81  3/300/ משה לוי

   0:48 91.5 1/  439315 רחמים לוי

   11:/0 1/ 48  93901 ישראל כהן

   1/:04 90 45  0935318 מנשה ברמן

   1:11 99 89  9130309 גדי יוספי

   1:08 8/ 1/  030301 יוסי פרץ

   05:11 // 8/  838304 יצחק פישר

   04:11 90.18 49.8  /13130 יוני בר

   5:11 1/ /4  01301300 איתמר כהן

 
  עצבי את עמודהB :0431/310: תאריך, סוג 
  עצבי את עמודהC.מיוחד, תעודת זהות : 
  הקישי לכל תא בעמודהC  ספרות. 1מספר בן 
  עצבי את עמודהE ,ומות עשרוניים, סימן מק /: מטבע.₪ 
  עצבי את עמודהF :שעה, סוג :PM 0:/1. 
  עצבי את עמודהG ו- H ,מקומות עשרוניים, סימן  9: מטבע.₪ 
  חשבי את משכורת העובדים בעמודהG. 
  9111שעות זכאי לתוספת של  48כל עובד שעבד מעל .₪ 

 בדקי נתון זה עבור כל עובד.
 המשכורת + התוספת. ,Hאם מגיעה לו תוספת, תופיע בעמודה 

 , המשכורת בלבד.Hאם לא: תופיע בעמודה 
 .עצבי את הכותרות 
  משכורות, בתיקיה האישית שלך. -שמרי את העבודה בשם: עיצוב תאים 


