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 סרגלי הכלים לבניית מצגת -' פרק א
 
 

לחיצה אחת על הלחצן . שליטה קלה ונוחה מאפשרים Power Pointסרגלי הכלים של 

 ). Office -סרגל הכלים כמעט זהה לכל היישומי ם של ה . (ומלאכתך הסתיימה, הרצוי
 

 הוספה או הסרה של סרגלי כלים

 :  מוצגים בדרך כללPower Point -כאשר מפעילים את ת וכ נת ה

 .סרגל ציור,  סרגל עיצוב,  סרגל רגיל
 . פי הצורך- נוספים על ניתן להוסיף ולהסיר סרגלים

ולחץ על הסרגל הרצוי    סרגל י  כלים   תצוגה    בחרסרגל  התפריטמתוך 

 . להוספה או להסרה של סרגל מסויי ם

  :   כאשר סרגל מסויים פעיל יופיע בצד ימין  הסימן
 

 
 

 סרגלי כלים פעילים



 WordArtהוספת  אובייקט  
 

צב בעל של המצגת לשם יצירת טקסט מעו) WordArt (ניתן להשתמש בכלי 

,   ניתן לפתל WordArtבאמצעות . ולהוסיף טקסט זה למצגת שיצרנו, אפקטים מיוחדים

ולהוסיף מ אפייני עיצוב , לשנות את גודל הגופן וסגנון הגופן, לעקם ולסובב את הטקסט

 .מרקמים והצללה, כמו צבעים

 
 השלבים ליצירת אפקטים מיוחדים

מתקבלת תיבת  (WordArt  תמונה הוספה סרגל תפריט לחץ ב

 .אישור יש לבחור את סוג הסגנון ) WordArtגלריית 

 
 

 
 

 אישור יש לרשום את הטקסט ולבצע עיצוב טקסט  WordArt לאחר בחירת סגנון
 

 
 



 

 השלבים בבניית המצגת -' פרק ג
 

 יצירת מצגת חדשה
 

 ):תחלונית משימו(עם פתיחת התוכנה תוצג תיבת הדו שיח הבאה 
 

 
 

 בוחרים את הפעולה יצירת מצגת חדשה
 .וניגשים למשימה של בנית המצגת

 
 
 
 

  של Onlineעדכוני 
Power point באמצעות 

 .האינטרנט

בחירת אפשרות זו תביא 
לפתיחת מצגות קיימות 

 .שהפעלנו בעבר

בחירת אפשרות זו מביאה 
לפתיחת קבצי מצגות קיימות

 .בתיקיות עבודה



 

 בחירת סוג השקופית מהמיתאר.  1
 

 .מסך מיתאר שקופית מופיע בצורה מצומצמת וכעת נציג את צורתו המלאה

 תופיע ת יבת מצגת חדשה ובה יש לבחור  חדש   קובץ   מסרגל תפריט

  מיתאר גבי מסך בשלב הבא לבחור על. א ישור לחוץ על ו ל  במצג ת ריקה 

 . המתאימה לך שקופית המיתאר בחר את  שקופיות
 

 
 

 

 שקופיות פריסות טקסט

 
 
 

   שקופית כותרת וטקסט. 3            שקופית כותרת. 1

  שקופית כותרת וטקסט בשני טורים. 4שקופית כותרת בלבד                    . 2

  4                  3                    2               1 



 

 ריסות תוכןשקופיות פ

 
 

  תכנים2-שקופית כותרת ו. 4.                                 שקופית ריקה. 1

  תכנים2-תוכן ו, שקופית כותרת. 5.                                  שקופית תוכן. 2

  תכנים ותוכן2, שקופית כותרת. 6.                       שקופית כותרת ותוכן. 3

  תכנים4-כותרת ושקופית . 7
 

 שקופיות פריסות טקסט ותוכן

 
 

  תכנים וטקסט2, שקופית כותרת. 4.             טקסט ותוכן, שקופית כותרת. 1

 שקופית כותרת וטקסט על פני תוכן. 5.             תוכן וטקסט, שקופית כותרת. 2

  פני טקסטשקופית כותרת ותוכן על. 6.      תכנים2 -טקסט ו, שקופית כותרת. 3

  תכנים על פני טקסט2-שקופית כותרת ו. 7
 

 שקופיות פריסות אחרות

 
 

 סרטון מדיה וטקסט, שקופית כותרת. 5פריט אוסף תמונות וטקסט       , שקופית כותרת. 1

 טקסט וסרטון מדיה, שקופית כותרת. 6טקסט ופריט אוסף תמונות       , שקופית כותרת. 2

 שקופית כותרת וטבלה. 7ם וטקסט                       תרשי, שקופית כותרת. 3

 שקופית כותרת ודיאגרמה או תרשים ארגוני. 8טקסט ותרשים                       , שקופית כותרת. 4

 שקופית כותרת ותרשים. 9
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 הוספת שקופית חדשה.  3
השנייה שקופית  ו) נראית(האחת שקופית ויזואלית . ישנן שתי דרכים להוסיף שקופית חדשה

 ).בלתי נראית(לא ויזואלית 

 הוספת שקופית ויזואלית

 )שבתחתית המסך  ( בעזרת הלחצן  סדרן שקופיותנפתח את המסך של 

 

 המח שב יציג את . ש ק ופית חד שההוספה   מסרגל התפריט בחר 

 .מן עומד ביניהןהוספת השקופית הריקה ב ין שתי השקופיות שהס
 

 הוספת שקופית שלא ויזואלית

מסרגל בחור עלינו ל. אנו יכולים להוסיף שקופית אחריה, כאשר אנו עורכים שקופית כלשהי

נראה כי סרגל הגלילה בצד , במצב זה . שקופית חד שההוספה  התפריט 

 .וכך נוכל לנוע איתו חזרה אל השקופית הקודמת או הבאה, המסך ישתנה

Page Up -לשקופית קודמת  

Page Down -לשקופית הבאה  
 .66%המרחק מתצוגה בברירת המחדל  יהיה 

 

 . שקופיות מקבציםהוספה  ידי הפקודה -ניתן להוסיף גם שקופיות ממצגת קיימת על 

יש למקם סמן העכבר בין
השקופיות להוסיף שקופית 

בינהן .ריקה



 Excelהוספת גרף .  8
 

ל הוסי ף    לחץ פעמיים כדי   תרשיםבחר במיתאר השקופיות שקופית המכילה 

 חצן  א ו על ל תרשים
 

 
 
 
 

 .התרשים יעודכן בהתאם לנתונים. הזן את נתוני התרשים בטבלה
 

 
 

 
 
 
 
 
 

כדי לשנות את צבעי : הערה
הגרף יש ללחוץ דבל קליק

 . על צבע המקרא



 שינוי סוג הגרף

שהוא ברירת  ,  הגרף שיופיע על השקופית כשנלחץ על הוספת גרף יהיה גרף עמודות

 .באפשרותינו ל שנות את סוג הגרף בהתאם לצורך. המחדל

 בחר את הרצוי סוג תרשי ם ובחר באפשרות    הגרף על קליק ימנילחץ 

 .סוג  תרשיםמתוך 

 
 
 
 

 דוגמה לשקופית עם תרשים גרף
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אפקט תמונה
 

  רקע  עיצוב בסרגל תפריט בחר , כדי לקבל אפקט של תמונה ברקע

 .תמונה בחר בלשונית    אפקט י מילוי  קליק על החץ 

, בו חרים את התיקי יה שבה התמונה, ל בחירת תמונהעליך ללחוץ  ע •

 .ואת התמונ ה שרוצים להוסיף

 .אישורלחץ על  •

החל על  כדי לשנות רקע תמו נה בשקופית הפעילה או החללחץ על  •
 .  כדי לשנות רקע תמונה בכל השקופיות במצ גתהכל

 
 

  תמונה-דוגמאות לשקופיות עם אפקט מילוי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בחירת לשונית 
 תמונה

בחירת תמונה



 נלוות לשקופיתהערות .  14
 אינן נראות בהצגה

כדי  שההערות לא יוצגו במהל ך . ניתן להוסיף  הערות למנחה במהלך הכנת השקופית

 :הרצת השקופית יש לבצע

 .  במקום המתאיםרישו ם ההער ה     רגי לה תצוגהבחר סוג 

 
 דוגמה להסתרת הערה בשקופית

 

 
 
 
 
 
 

ההערה רישום מקום


