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  הקדמה      9

 הקדמה

 Word 2016מעבד התמלילים 
Word 2016  מסמכים מכים במהירות וביעילות, ולעצב תמלילים, שמאפשר לכתוב מס מעבדהוא

 למטרות הבאות: Word-אי פעם. ניתן להשתמש ב שתזדקק להםשונים עסקיים ואישיים 

  ליצור מסמכים בעלי מראה מקצועי המשלבים גרפיקה מרשימה, כגון תרשימים
 ודיאגרמות.

  ,להעניק למסמכים מראה אחיד על ידי החלת סגנונות וערכות נושא השולטים בגופן
 בגודלו, צבעו, אפקטים של הטקסט ושל רקע העמוד.

 ש וברכיבים כגון דף שערתוכן מוכן מראלאחסן ולהשתמש מחדש ב. 

  ערוךמבלי לשונים ליצור הודעות דואר אלקטרוני בעיצוב אישי ולשלוח אותן לנמענים 
 מחדש.

 אינדקס.ו נגיש על ידי חיבור תוכן עניינים יהיהמידע במסמכים ארוכים כך שלגרום ל 

 שינויים, ובסוג  להגן על המסמכים באמצעות שליטה בזהות האנשים שיכולים לערוך בהם
 השינויים שיכולים להיערך, הסרת מידע אישי והחלת חתימה דיגיטלית.

מכיוון שלא ניתן להקיף במדריך למשתמש את כל האפשרויות של התפריטים והכלים החדשים 
אשר , אנו ממליצים לפתוח מסמך חדש ולנסות בו אפשרויות שונות Wordוהקודמים שבתוכנת 

ליישם את הפעולות האלו במסמך  -, ולאחר התרגול תפריטים השוניםזמינות ברצועת הכלים וב
 הרצוי.

ובהתאמה ההתייחסות  ,כיישוםוגם כתוכנה גם  Word-בספר זה אנו מתייחסים ל   שים לב

 בנקבה או זכר.היא 

 תכונות חדשות

השדרוג , Wordמגירסה קודמת של  Word 2016 גירסת שים לב שכאשר אתה משדרג אל
לעומת זה, המעבר  שיפורים שונים.רק מציג אלא , מהפך ונאיומעלה  Word 2007 אותרסגמ

 הינו שינוי של ממש.  Wordמגרסאות קודמות יותר של 
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 שיח-דוניווט בתיבות 

, אשר שימשה לכתיבת Windows 10במחשב שמופעלת בו מערכת הפעלה קודמת למערכת 
אופן שונה ואפילו לפעול בדרך שונה שיח עשויות להיות מוצגות ב-הספר הזה, חלק מתיבות הדו
שיח אלו יופיעו בעיקר במקומות שבהם היישום משתמש בחלונות -ממה שהוצג כאן. תיבות דו

 של מערכת ההפעלה, כדוגמת חלונות המשמשים לניווט  אל מיקום מסוים במסמך. 

 עזרים בספר 

נושא לנושא, כי כל נושא תוכל ללא קושי לדלג בו מאך גם , תוכל להיעזר בספר זה ללימוד ברצף
בספר עומד בפני עצמו ואינו תלוי בנושאים קודמים. אם הפעלת בעבר גרסאות קודמות של 

Word או אם סיימת את הלימוד בספר וברצונך להיזכר כיצד לבצע משימה מסוימת, תוכל ,
 להשתמש בעזרים הבאים המופיעים בספר כדי לאתר מידע מסוים:

 .מה של כל הנושאים המופיעים בפרקים השונים.רשי תוכן עניינים מפורט 

 .מאפשר לאתר בקלות משימות, תכונות ומושגים כלליים. אינדקס 

 בסוף הספר תמצא רשימת מונחים שתסייע לך להבין את המשמעות של מילה או מונחים .
 מונח מסוימים.

 פקודות רבות בספר מופיעות גם בעברית וגם באנגלית, לנוחות המשתמשיםשים לב! 

 בממשק לועזי.

 מיוחדים, אולם מדי פעם יש משימות לתרגול החומר שנלמד. לספר זה לא נלווים קבצי תרגול

תחילת השימוש  לפניולהתקין  לרכושיש  Microsoft Word 2016את התוכנה  חשוב: 

 בספר זה.

במהלך הלימוד, כאשר תרצה לתרגל את הנלמד, תצטרך קבצי תרגול שעליהם תוכל לבצע את 
בעצמך על ידי כתיבת כמה סמך חדש תוכל להשתמש בכל מסמך שיש לך או ליצור מולות. הפע
 ת. שורו

 קבלת עזרה
מאמץ רב הושקע כדי להבטיח שהמידע המופיע בספר זה יהיה מדויק ושלם. עם זאת, הספר אינו 
עוסק בכל הנושאים ובכל אפשרויות העבודה של המשתמשים. כאשר תרצה לברר דבר מה או 

 ב את ידיעותיך, אנא פנה לאחד המקורות המופיעים להלן לשם קבלת עזרה.להרחי

 Word 2016אם יש לך שאלה שנוגעת בנושא כלשהו בספר זה שקשור לתוכנה, פנה לעזרה של 
ולהפעלת התוכנה, עליך לפנות לשירות  Wordבנושאים הקשורים לפונקציות של  כמוסבר להלן.
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