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הקדמה
ברבות השנים הפכה תוכנת  Microsoft Excelלתוכנה השלטת בתחום הגליונות
האלקטרוניים.
עוצמתה של תוכנה זו מספקת את דרישותיהם של משתמשים בכל רחבי העולם.
למרות זאת ,עם התקדמות והעמקת השימוש בתוכנה ,עולות דרישות ממשתמשי
הקצה ,הניתנות לביצוע רק באמצעות תכנות בVisual Basic for ) VBA-
.(Applications
לפיכך ,נכתב הספר "יסודות התכנות ב VBA-לתוכנת "Microsoft Excel
כמענה לביקוש ההולך וגובר לשימוש מתקדם בכל יכולותיה של התוכנה.
עבור מי נכתב הספר:
 עבור ה"לא מתכנתים" שבינינו ,אשר צריכים לבנות את אותם הדוחות ב-
 Microsoft Excelפעם אחר פעם ומעוניינים באוטומציה של הפעולות
הללו.
 עבור אלו הרוצים לפתח טפסים ,מסכים ו"מכונות" לצורך ניהול המידע
בארגון.
 עבור כל אלו הרוצים להפוך את  Microsoft Excelלכלי עזר רב עוצמה
המלווה את עבודתם היומיומית.
בתהליך כתיבת הספר ניסיתי להתבונן בתוכנת  Microsoft Excelובעורך הVBA-
דרך עיניהם של משתמשי הקצה ,אשר אין להם רקע בתכנות ,אך יש להם רצון
להפיק את המירב מהתוכנה.
בשל כך נכתב הספר בשפה יומיומית ,תוך מיעוט מכוון במונחים טכניים ,לצורך
הקלת הקריאה ,וזאת מתוך ניסיון רב שנים בתכנות ובהדרכה.
המטרה שעמדה לנגד עיניי בעת כתיבת ספר זה ,הייתה להעביר את עיקרי שפת
ה VBA-ולאפשר לעושים את צעדיהם הראשונים ללמוד גם ללא ליווי מדריך צמוד.
לצורך כך ,צורפו לספר קבצי תרגול ,אותם ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת:
.www.excel-vba.co.il
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קבצי התרגול מופיעים בסיומת  xlsעל מנת לאפשר הן למשתמשי גרסאות
הרצועה )אקסל  2007ואילך( והן למשתמשי גרסאות קודמות לפתוח אותם.
מהדורה חדשה זו עברה עיבוד נרחב ומיועדת למשתמשי גרסת

Microsoft

 ,Excel 2013עם הסברים עבור משתמשי גרסאות רצועה קודמות .לפיכך ,בכל
מקום שבו קיים הבדל מהותי בין גרסת  2013לגרסאות קודמות ,ניתן ההסבר לכל
הגרסאות.
ברצוני להודות לכל העושים במלאכה ,אשר טרחו ופינו מזמנם כדי לקרוא את
טיוטת הספר ,בדקו שהוא מובן ,בהיר וברור ,ובעיקר  -מצליח להעביר את חווית
התכנות ב:VBA-
תודה לאבי  -אלכס אקשטיין ,אשר תרם מניסיונו ומיכולת ההדרכה שלו;
לאמי  -תלמה אקשטיין ,אשר פינתה עבור אבי זמן מחשב יקר...
לניר לוי ,על עיצוב עטיפת הספר;
לד"ר צבי ארצי ,על הארותיו הנבונות;
לנעם רותם וישי שמעון ,שהקדישו מזמנם וממרצם;
ולבסוף  -לרמי קורניצר ,שלפני שנים רבות הכיר לי את עולם ה ,VBA-ואשר
בזכות ניסיונו רב השנים ומומחיותו הרבה ,נראה הספר כפי שהוא כיום.
אני מאחלת לכם כניסה נעימה לעולם הVBA-
מעין פולג
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