
אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)
     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת“ז:                                          
     המחאה על סך                             ש״ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                         ש׳׳ח
     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

שם החברה:                                 שם המזמין:                                               
טלפון:                                         פקס:                                                                    
משתתף:                                           תפקיד:                                            

ח.פ. / עוסק מורשה:

פקסס הזמנתך עכשיו: 03-5680889 
לפרטים נוספים התקשרו: 03-5680880 

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד
(עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר. +  מע"מ₪640 

5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים

ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. 
אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, 

הוספנו את הכלים החדשים וכך למעשה, יצרנו סדנה המאפשרת לתת לכם 
כלי חזק הרבה יותר לביצוע מטלות בצורה המהירה, היעילה והנעימה ביותר.

המרצה: רמי קורניצר
מהמרצים המובילים 

בתחום האקסל בארץ

קהל יעד: משתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם 
ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות 

ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת.

תכניםנושא

נוסחאות תאריך: 
משחקי תצוגה של תאריכים

איחסון תאריכים באקסל - משחקי תצוגה
תאריך ישראלי/אמריקאיהפרש שלילי בין תאריכיםחישוב שעות במשמרות לילה

EOMONTHנוסחאות מבוססות תאריכים

טבלה דינמית 

טיפול ברשימות 
יצירת רשימות מוכנות מראש

 FLASH FILL  (PQ גם בעזרת) איתור ערכים יחידניים  איחוד רשימות ופיצול רשימות

INDIRECT יצירת רשימה המתמלאת לפי רשימה קודמתהכרת הפונקציה

נוסחאות 
בעיצוב מותנה

השוואת שתי רשימות על ידי שימוש בעיצוב מותנהעיצוב מותנה על שורה שלמה נוסחאות בעיצוב מותנה
טיפול בכפילויות - שיטות שונות לזהוי כפילות נתונים, התראה על כפילויות ומחיקת כפילויות

קבצי ענק

Fuzz VLOOKUP

סימון טווחים מיוחדים  

תכנית 
הסדנה

סימון מהיר של טווחים העונים על קריטריונים נדרשים (תאים ריקים בלבד, תאים המכילים נוסחאות  וכו')

זיהוי גורמים לנפח ענק של קבצים - איך להקטין קבצי ענק. כולל בעיית VLOOKUP בין גליונות

VLOOKUP על בערך - עבודה עם VLOOKUP כאשר המפתחות לא זהים לחלוטין

תוספים מלהיבים של גרסאות האקסל החדשות לתרשימיםגרפים 

עבודה עם טבלה המהווה מקור נתונים דינמי המשתנה כל העת. טבלה דינמית מהווה בסיס לניתוח נתונים על טווחי טבלה משתנים

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

ימי שני  

12:00-09:00
ZOOM מקצועית  הדרכת 1.3 + 8.3


