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 רצועת כלים .א

. הנה איור, בתמלילן. ברצועת הכלים ישנן לשוניות )בית, 7002מונח שהתחדש באופיס 

 הוספה, פריסת עמוד, וכו'(.

 



 בלשונית, ולחצן אזור שברצועת הכליםאזור בלשונית  .ב

 הנה דוגמאות לאזורים:

 

 

 

 האזור 'פיסקה'      האזור 'גופן'    האזור 'לוח'

קל להבין שאזור מגדיר מעין 'שטח' בלשונית שברצועת הכלים, שם מרוכזות פקודות 

 השייכות לאיזה שהוא תת נושא של נושא הלשונית.

 .'קו גבול'שהוא  מוקפים באיזההאזורים השונים 

 , ובדרך כלל לחיצה עליו פותחת תיבת דו שיח.לחצן אזורלחלק מהאזורים יש 



 פקודה , ולחצן אפשרויות לחצן פקודה בלשונית שברצועת הכלים .ג

 הנה דוגמא מלשונית 'בית' של רצועת הכלים.

 לחצן ה'מרקר' הוא לחצן פקודה.

יש לחצן אפשרויות, המאפשר לבחור צבע של 'מרקר'. לחיצה עליו  משמאלו, ובצמוד אליו,

 פתחה את גלריית האפשרויות הנראית באיור.

 

 

 

. הנה דוגמא לחצן אפשרויות פקודהיש בצמוד  לחצן פקודהדבר ברור הוא, שלא לכל 

 לחצן אפשרויות פקודה. ללאללחצן פקודה 



 יישום .ד

יש כלים  word. כך למשל ביישום מסוימיםביצועים המאפשרים  כליםשיש בה  תוכנה

יש כלים המאפשרים עריכת מצגות,  powerpointהמאפשרים כתיבת תמליל, ביישום 

יש כלים המאפשרים עריכת נתונים מספריים וביצוע חישובים עליהם,  exelביישום 

 מאפשר שמיעת מוסיקה, וכו'. media-playerהיישום 



 תיבת דו שיח .ה

בו לחיצה על לחצן מסוים עדיין אינה מבארת ליישום מהי בדיוק חלונית הנפתחת במצב 

הפעולה המבוקשת. בחלונית הזו המשתמש אמור לספק מידע נוסף שיגדיר היטב ובמדויק 

את פרטי בקשתו. למשל, במצב בו לוחצים על לחצן 'פתח' נפתחת תיבת דו שיח, בה אמור 

 שברצונו לפתוח, ומהו שם הקובץ.המשתמש לפרש באיזה כונן ובאיזו תיקיה נמצא הקובץ 

הנה דוגמא לתיבת הדו שיח 'פתיחה'. המשתמש מפרש היכן לחפש את הקובץ, ומהו שם 

 הקובץ.

 

 

 

  



 אזור בתיבת דו שיח .ו

'טקסט ואזורים: 'עברית ושפות אחרות',  בין היתר, שני – בתיבת הדו שיח להלן מוגדרים

 לטיני'.

'שטח' בתיבת דו שיח, שם מרוכזות פקודות השייכות לאיזה קל להבין שאזור מגדיר מעין 

 שהוא תת נושא של נושא תיבת הדו שיח.

 בדרך כלל האזורים השונים מוקפים באיזה שהוא 'קו גבול'.

 

 

  



 בתיבת דו שיח כפתור רדיו .ז

מבין מספר אפשרויות )בדוגמא להלן, בחירה אחת  אחת בלבדמצב בו ניתן לבחור בחירה 

 מבין שתי אפשרויות(.

 

 

  



 פקודה בתיבת דו שיח לחצן .ח

 הנה דוגמאות ללחצני פקודה:

 

 

 

הלחצן 'החל' הוא אפור, היינו, הפקודה שהוא מייצג אינה זמינה ואינה בדוגמא הנ"ל, 

נקודות. לאמר, לחיצה עליו תפתח הלחצן 'סימן' מסתיים בשלש  יכולה להיות פעילה כעת.

 תיבת דו שיח.



 לשונית .ט

ת', 'הוספה', 'פריסת עמוד' ת ברצועת הכלים, כגון: הלשוניות 'ביולשוניישנן  7002באופיס 

 וכו'.

 בתיבות דו שיח, כגון אלה:ישנן לשוניות ו

 

 

 



 תיבת באור .י

הכלים. בדוגמא תיבה העשויה להופיע כאשר משהים את העכבר על לחצן פקודה ברצועת 

 להלן השהינו את העכבר על לחצן הפקודה הזה

 

 

  



 תיבת סימון .יא

 ות לתיבות סימון.הנה דוגמא

 

 

בתיבת סימון, בניגוד לכפורי רדיו, ניתן לבחור ביותר מאפשרות אחת. כך למשל ניתן 

 דוגמאלבחור גם 'קו חוצה' וגם 'כתב תחתי'. הנה 

  



 לחצני עריכהותיבת עריכה  .יב

 דוגמא לתיבת עריכה, ומשמאל לה לחצני עריכההנה 

 

 



 תיבת רשימה נפתחת .יג

 הנה איור לתיבת רשימה נפתחת בתיבת הדו שיח 'פתיחה'

 בתיבת רשימה נפתחת ניתן רק לבחור בפריט מתוך רשימה המוצעת לבחירה.

 

 תיבת רשימה נפתחת 'חפש ב...'

 

 


