
הוראה מערבת באמצעות סקרים  
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חשיבות ההוראה המערבת

.דקות בערך10המוח יכול לשמור על רמת קשב גבוהה רק •

.אינטראקציה נעימה תורמת ליעילות הלמידה•

.  לזכרוןתורמת חזרתיות. זיכרונות הם נדיפים•

חשוב להפעיל את הלומדים במהלך המפגש



?מה בסדנה

הפעלה באמצעות סקרים✓

במנטימטרשימוש ✓

שימוש בסקרים בזום✓

ביוניקושימוש בסקרים ✓



?ת.משתמשה.אתבאיזה פלטפורמה 

.1ZOOM

יוניקו2.

שניהם3.



רישום נוכחות

רגע לפני שנמשיך
עלינו לערוך רשימת נוכחות

:אנא מלאו את הטופס
https://forms.gle/aPCv99EJXVM88XJGA

https://forms.gle/aPCv99EJXVM88XJGA


מנטימטר



התנסות



התנסות

:לחצו על הקישור וענו על שאלות הסקר

במנטימטרקישור לסקר 

https://www.menti.com/weuph5f33k

https://www.menti.com/weuph5f33k


מנטימטראודות 

,  רב ברירה, הוא יישום להגדרת סקרים מסוגים שונים כגון שאלות פתוחותמנטימטר✓

ענן מילים וכדומה

היישום מאפשר יצירת אינטראקציה בין המרצה לסטודנטים✓

ניתן להשתמש ביישום מכל סוגי המכשירים✓

:ניתן לשלב בשיעור ✓

כטריגר לדיון•

בדיקת עמדות לפני ואחרי•

בדיקה של מידת ההבנה•

שיעור/נושא/סיכום יחידה•



המשך-מנטימטראודות 

 Mentimeter.com-מרצה צריך לפתוח חשבון ב, להגדרת סקר•

Menti.com-למענה על הסקר אין צורך בפתיחת חשבון סטודנט נכנס להצבעה דרך •

QR Codeאו באמצעות קישור או באמצעות סריקת 

כאשר הסטודנטים מסיימים לענות על הסקר מאותו מכשיר בו מתקיים המפגש  •

.   כדי לחזור למפגשיוניקו/עליהם ללחוץ על האייקון של הזום, ביוניקו/הסינכרוני בזום



במנטימטרסקר 



Mentineter-סקר  ב

פתיחת חשבון✓

הגדרת סקר✓

שיתוף סקר✓

צפייה בתוצאות✓



פתיחת חשבון

/https://www.mentimeter.comניכנס לאתר •

נלחץ על  •

נזין את הפרטי ונבצע רישום•

https://www.mentimeter.com/


הגדרת סקר

נלחץ על  1.

Create presentationבאנלית ונלחץ על /נקליד שם בעברית2.



המשך-הגדרת סקר 

תציג במסך השמאלי כיצד תוצג, הצבעה על תבנית-נבחר בתבנית 3.



המשך-הגדרת סקר 

נקליד את תוכן השאלה4.

ואת אפשרויות המענה



המשך-הגדרת סקר 

נקליד את תוכן השאלה4.

ואת אפשרויות המענה



המשך-הגדרת סקר 

ניתן להוסיף שאלת סקר נוספת5.

אפשר להגדיר  , בחשבון חינמי]

[שאלות סקר2עד 



שיתוף סקר

כאשר יש לנו יותר משאלת סקר אחת1.

ניתן לאפשר לסטודנטים לעבור בעצמם

משאלת סקר אחת לשנייה  

או להגדיר שהמעבר ייעשה על יד  

Settingהמרצה להגדרה נלחץ על 

נבחר באפשרות הרצויה  2.

מעבר עצמאית

או

מעבר על יד המרצה



המשך-שיתוף סקר 

Shareנלחץ על 3.

נבחר כיצד לשתף4.

:את הסטודנטים

באמצעות קוד הצבעה  •
(ימים7ניתן להגדיר תוקף הקוד לעד )

באמצעות קישור•

QR Codeבאמצעות •



הצגת תוצאות סקר

להצגה בזמן אמת של התוצאות נלחץ על1.

Present

אם נרצה לשתף את התוצאות נלחץ על2.

Share ונבחרPresentation sharing

נוכל להעתיק קישור•

קוד הטמעה•

PDFלייצא הוצאות לקובץ •



ZOOM-הגדרת סקר ב



Zoom-סקר  ב

הגדרת סקר✓

הפעלת סקר✓

שיתוף תוצאות סקר✓



הגדרת סקרים בזום

הגדרת סקר בזום מתאפשרת רק מחשבון ברישיון1.

הגדרת הסקר מתאפשרת רק מפגישה מתוזמנת2.

יש להיכנס לפגישה ונלחץ על           להגדרת הסקר3.



המשך-הגדרת סקרים בזום 

נוסיף את שאלות הסקר1.

נקליד את שם השאלה2.

נקליד את תוכן השאלה3.

נגדיר תשובה אחת או  4.

אפשרות לתשובות מרובות

נוסיף את המסיחים השונים5.

ניתן להוסיף שאלות נוספות6.



הפעלת סקרים בזום

ניכנס לפגישה ונלחץ על           להפעלת הסקר1.

יוצג הסקר נלחץ על הפעלה2.



המשך-הפעלת סקרים בזום 

יוצג חלון הסקר כפי שמוצג אצל המשתתפים ונוכל לראות  3.

את התוצאות בזמן אמת

לסיום נלחץ על סיום הסקר4.



שיתוף תוצאות  הסקר עם הסטודנטים

התוצאות  , נלחץ על שיתוף התוצאות1.

תוצגנה במסך הסטודנט

ניתן להפעיל את הסקר מחדש2.



Unicko-הגדרת סקר ב



ביוניקוסקר  

הפעלת סקר✓

שיתוף תוצאות סקר✓



ביוניקוהפעלת סקר  

נלחץ על סקר בתפריט1.



המשך-ביוניקוהפעלת סקר  

נבחר באפשרות הרצויה2.

נלחץ על התחלה3.



המשך-ביוניקוהפעלת סקר  

ייפתח סרגל בו נראה את אפשרויות ההצבעה4.

תוך כדי הצבעה נוכל לראות את גרף ההצבעות5.

לסיום ההצבעה נלחץ על עצירה6.



ביוניקושיתוף תוצאות סקר  

לשיתוף הוצאות עם הסטודנטים נלחץ על שיתוף1.

למחיקת הוצאות נלחץ על ניקוי2.



ייעוץ ותמיכה, הדרכה



חומרי הדרכה

Mentimetre-הגדרת סקר ב•

(סרטון)Mentimeter-הגדרת סקר ב•

Zoom-מדריך ליצירת סקרים ב•

(סרטון)Zoom-מדריך ליצירת סקרים ב•

Unicko-מדריך לעריכת סקר ב•

https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://www.youtube.com/watch?v=eUdtOWwu0LQ
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/zoom/polls.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0QogH9HUbmY&feature=youtu.be
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/uniko_seker.pdf


הדרכה ותמיכה, ייעוץ

?רוצים עזרה

,  תהייה והתלבטות אנחנו כאן, בכל שאלה

צוות מרכז להוראה ולמידה

T.L.Center@beitberl.ac.il: ל"דוא

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF7EbzEp-c15WtQkYBLF1vO7CogQ17odbk5hYGbWEcD-D3CQ/viewform

