
סדנת מסמכים שיתופיים 

Google Drive-ב

15.12.2021

המרכז להוראה ולמידה

t.l.center@beitberl.ac.il



הקלטת המפגש

https://youtu.be/Tg-PEwQxXlA
https://youtu.be/Tg-PEwQxXlA


?מה נדרש

שיהיה חשבון•
אנדרואיד אמור להיות חשבון  סמרטפוןלמשתמשי 

.שלהםGmail-באמצעות מייל ה

להיות מחוברים לחשבון•

פתיחת חשבון גוגל

להנחיות לחצו כאן

להנחיות לחצו כאן

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=iw
https://www.youtube.com/watch?v=ecSyiy7nyxc


?מה בסדנה

מבוא•

תיקיות ומסמכים•

Google Docs: גוגל מסמכים•

שיתוף מסמכים ורמות הרשאה•



חיים מועדף עלי-בעל: פעילות מקדימה
:  חיים מועדף מתוך הרשימה-בחרו בעל1.

ארנבת, דג, תוכי, חתול, כלב

:היכנסו לקישור הבא2.
https://docs.google.com/presentation/d/1BGyoUwq6KkIBIKxPy_

R6KrmTQRDZHNTsQzdX-mR7UvU/edit?usp=sharing

,  בשקופית ריקהבתוך המצגת כל משתתף מתבקש 3.

:במקומות המיועדים לכך

.לכתוב את שמו-א

שימו לב שלא יהיה באותו מקום מישהו אחר שגם כותב  

.באותה שקופית

.החיים שהוא בחר-לחפש באינטרנט תמונה של בעל-ב

.החיים-להוסיף לשקופית שלו את התמונה של בעל-ג

.  חיים זה-שניים מדוע הוא בחר בבעל-לכתוב במשפט-ד

דקות10-כ: זמן נדרש

ההנחיות 
נשלחו  

לנרשמים עם  
הקישור לזום

https://docs.google.com/presentation/d/1BGyoUwq6KkIBIKxPy_R6KrmTQRDZHNTsQzdX-mR7UvU/edit?usp=sharing


מבוא



?Google Driveמה זה 
:המאפשרתמחשוב ענןמערכת 

,פאוורפויינט, וורד)אחסון תיקיות וקבצים מסוגים שונים. א
(.תמונות ועוד

:לדוגמה. יצירת קבצים ומסמכים בדומה לאופיס. ב

Google Docs–ליצירת מסמכים

Google Slides–ליצירת מצגות

Google Sheets– גליונותליצירת

Google forms–ליצירת טפסים

.נגישות מכל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט. ג



?כיצד נתחבר

:במחשב
עובדים בצורה  Googleכלי 

המיטבית בדפדפן

:סמרטפון/בטאבלט

באמצעות קבוצת האפליקציות  

:Googleשל 



?למה זה טוב
כמשתמשים פרטיים•

דרך יעילה לאחסן את המידע במקום אחד ונגיש מכל מכשיר •
.המחובר לאינטרנט

,  חברים, משפחה)ניתן ליצור תיקיות משותפות לצרכים שונים •
(.'עבודה וכו

כסטודנטים•
במשימת עבודת צוות שיתופית עם עמיתים" מסמכים"הסתייעות ב•

.לאיסוף נתונים למחקר•

.או מעמיתים/הערות מהמרצה ו/לשיתוף קל לקבלת הערות•

לגיבוי לקבצים עליהם אנו עובדים במכללה•



?למה זה טוב
כמורים•

במשימת עבודת צוות  " מסמכים"הסתייעות ב•

לתלמידים בעת כתיבת עבודות

לאיסוף מידע ויצירת  " טפסים"שימוש ב•

הפעלות

:דוגמאות•
כגון יצירת עלון בנושא  , מטלות ביצוע משותפות•

,  מסוים

כתיבת מסמך פרויקט

איסוף מידע באמצעות שאלונים ושיתוף במידע  •

שנאסף  

משימה לימודית על בסיס שאלון•



מגוון אפשרויות עבודה ולמידה  

שיתופית למרצים ולסטודנטים

,  מסמכים)הוספת פריטים חדשים •

לתוך תיקייה  ( תמונות, קבצים

.שיתופית

.עריכה של פריט•

.שיתוף ברמות שונות•

זמנית מכל -עבודה שיתופית בו•

.מכשיר המחובר לרשת האינטרנט



רישום נוכחות בסדנה

כדי שהנוכחות שלכם בסדנה 

תירשום יש למלא את הטופס 

:להלן

https://forms.gle/rmbjCivs

ukKHsXJH8

https://forms.gle/rmbjCivsukKHsXJH8


תיקיות  

ומסמכים



Google Driveמבנה המסך של 

גישה מהירה  1.

למסמכים  

האחרונים שצפינו  

בהם

מבנה עץ התיקיות2.

הקבצים בתיקייה3.

הוספת  4.

קובץ  /תיקייה

חדשים

שינוי תצוגה5.

מידע לגבי  הפריט6.

נפח האחסון  7.

זמין/המנוצל

 













Drive-ארגון קבצים ותיקיות ב

האחסון שלי



Drive-ארגון קבצים ותיקיות ב

האחסון שלי

.נסדר את הקבצים בתוך התיקיות הייעודיות•

.הדרך הפשוטה ביותר היא בגרירה•

נסדר את הקבצים  •

בתוך התיקיות  

.הייעודיות

הדרך הפשוטה ביותר  •

.היא בגרירה

ניתן לראות את סוגי  •

.הקבצים

סימון קבצים ששיתפנו  •

.עם אחרים



קבצים ששיתפו איתי

כאשר משתפים איתנו  •

אנו נמצא  , קבצים

קבצים  "אותם בתיקיית 

".ששיתפו איתי

ניתן לראות מי שיתף  •

אותנו ואת תאריך  

.השיתוף



הוספת תיקייה חדשה



תיקיות/העלאת קבצים



הוספת מסמך חדש לפי יישום גוגל



פורמטים של מסמכים המועלים

כגון מסמכי  , המסמכים שאנו מעלים•

Word ,נשמרים בפורמט המקורי שלהם.

יחד עם זאת ניתן גם לפתוח אותם  •

.בפורמט של מסמכי גוגל



גוגל  

: מסמכים

Google 

Docs



חדשGoogle Docsהוספת מסמך 



Google Docsעריכת מסמך 

מתן שם למסמך

לחיצה תציג  תפריט וסרגל העריכה

לחצנים 

נוספים



?שמירה

יש כל הזמן שמירה אוטומטית לענן של גוגל

שבתוך סמל הענןV-לשים לב לסימן ה



הוספת הערות

:או לשותפי העריכה/ניתן להוסיף הערות לעצמנו ו

לחיצה על

הוספת הערה

סימון הטקסט שלגביו נרצה

להוסיף את ההערה לחיצה על

הוספת הערה



הוספת הערות

 כתיבת ההערה

לשמירתה [ אישור]ולחיצה על 



...ההיסטוריה נשמרת
הצגת היסטוריית הגרסאותהיסטוריית גרסאות קובץ 

,  מתי, ניתן לראות מי תרם למסמך

היכן ומהי התרומה



שיתוף  

מסמכים 

ורמות  

הרשאה



Google Drive-הגדרת שיתוף ב

(.סמל המנעול מראה שכעת המסמך פרטי)נלחץ על             1.

:תיפתח חלונית הגדרות השיתוף2.

הגדרת שיתופיות  

באמצעות מתן הרשאת 

לאנשים ספציפיים  גישה 

(  ימייל'גלפי כתובת )

והרשאות ספציפיות לכל  

אחד מהם

שיתופיות באמצעות  

מתן  ללאקישורשליחת 

הרשאת גישה לאנשים  

ספציפיים



מתן הרשאות ספציפיות לאנשים ספציפיים

נזין באזור המתאים את כתובות המייל של האנשים שעימם נרצה 1.

.לשתף את המסמך

:  תופיע החלונית הבאה2.

הגדרת אפשרות. א

הפעולה  

ניסוח תוכן. ב

ההודעה שתישלח

שליחה. ג



הגדרת שיתוף באמצעות קישור

  בחלונית שתיפתח

הגדרת אפשרות הפעולה  

 העתקת ]לחיצה על

כדי לשתף[ הקישור

לחיצה על שינוי

 [סיום]לחיצה על



זיהוי מסמך עם שיתוף

לפני השיתוף•

לאחר השיתוף•



רמות הרשאות השיתופיות

רמת הרשאת השיתופיות מתקבלת בהתאם למטריצה המשלבת  

אפשרויות הפעולהלבין הגדרת אפשרויות הנראות בין הגדרות 



?שיתופיות עם מי

עם סטודנטים  
ממוסדות  

אחרים בעולם

עם סטודנטים  
ממוסדות  

אחרים בארץ

עם סטודנטים  
מקורסים  
אחרים  
במכללה

עם סטודנטים  
אחרים בקורס

העבודה בענן חוצה 

גבולות ומרחיבה את  

.  אפשרויות השיתוף

היא מאפשרת לנו  

.להוסיף מעגלים



הדרכה  

ותמיכה



חומרי הדרכה

?Google Drive-איך משתמשים ב

להנחיות לחצו כאן

:טיפ

ניתן להיכנס 

ולחפש ליוטיוב

סרטוני הדרכה  

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=iw


תמיכה

?רוצים עזרה

, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, בכל שאלה

צוות מרכז להוראה ולמידה

tikshuv@beitberl.ac.il: ל"דוא

mailto:tikshuv@beitberl.ac.il


בהצלחה


