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המרכז להוראה ולמידה
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הקלטת המפגש

https://youtu.be/L8UMZwpu18E
https://youtu.be/L8UMZwpu18E


?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•

ממשקי הטופס•

ממשק יצירת הטופס•

שליחת הטופס•

הגדרות נוספות לטופס•

ממשקי צפייה בתגובות•

שיתוף והגדרות שיתוף•

הדרכה ותמיכה•



מבוא



פעילות מקדימה

ט'היכנסו לקישור שמופיע בצ

https://forms.gle/GZbhY8imWa
kP9Pum9

או סירקו את הקוד

וענו על השאלות שבשאלון

דקות5לרשותכם 
במהלך המענה  

שימו לב  

לסוגים השונים  

של השאלות

https://forms.gle/GZbhY8imWakP9Pum9


?  ומה היו תוצאות השאלון שעליו עניתם

<<התשובות בגליוןצפייה 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Pi5r9WsCeNUmgrs3HeqCt0ya_jcOAWZD37Cd7j2cx8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Smmvvr8ObEUfB3zmAG754kUsyjWDuCKH_9fQDx3syvk/edit?usp=sharing


רעיונות לפעילויות עם

Google Forms
ם בכיתה/עמדות והצגתו/איסוף מידע•

שאילת שאלות ודיון על הנתונים•

סטודנטים חוקרים ומשתפים בנתונים•

לניתוח משותף של הנתונים שנאספו•

סטודנטים משתפים קבצים•

("כנסת פתוחה"סיור מודרך באתר כגון )סיור מודרך •

הסטודנטים יכולים לראות את התשובות -הערכת עמיתים •

ים/האחד של השני ולתת משוב לעמית

בוחן/מבדק•

יצירת חדר בריחה•

https://sites.google.com/site/tikshuvics/guided-tour/openknesset
https://youtu.be/TK1imAadFpY


רישום נוכחות בסדנה

כדי שהנוכחות שלכם בסדנה 

תירשום יש למלא את הטופס 

:להלן

https://forms.gle/rmbjCivs

ukKHsXJH8

https://forms.gle/rmbjCivsukKHsXJH8


ממשקי 

הטופס



ארבעה ממשקים לטופס

:ממשקי תצוגת הטופס•

עריכת הטופס•

צפייה בטופס•

:ממשקי צפייה בתגובות•

(גרפי)תצוגה של סיכום תגובות •

אלקטרוני  גליוןתצוגה של •



!שימו לב

:קיימים שני מסמכים נפרדים

הטופס•

(תגובות)גיליון הנתונים •

אם השתמשתם בשאלה שבה יש להעלות קובץ

(File responses)אז קיימת גם תיקיית מסמכים 



ממשק 

יצירת 

הטופס



הוספת רכיבים

הוספת כותרת  ופתיח לטופס•

הוספת שאלות וסוגי השאלות•

הוספת כותרת משנה  בטופס•

הוספת תמונה          או סרטון•

(כאשר יש בשאלון מספר חלקים( )עמוד)הוספת קטע •



סוגי השאלות



עריכת הרכיבים בטופס

עריכת שאלה•

לא  /כן–מענה חובה •

כותרת/הזזת שאלה•

שכפול שאלה•

מחיקה •



הגדרות לשאלה



עיצוב הטופס

לחיצה על•

תפתח את תפריט אפשרויות •
העיצוב  



צפייה בתצוגת הטופס

תצוגה מקדימה  •

להפצה-כתובת השאלון •



שליחת  

הטופס



שליחת הטופס

לחיצה על 

תפתח את תפריט 

שליחת טופס



ל"לשונית דוא–שליחת הטופס 



לשונית קישור–שליחת הטופס 



לשונית הטמעה–שליחת הטופס 



הגדרות 

נוספות  

לטופס



הגדרות לטופס

לחיצה על•

תפתח את •
תפריט הגדרות 



כללילשונית –הגדרות לטופס 



תצוגהלשונית –הגדרות לטופס 



בחניםלשונית –הגדרות לטופס 



ממשקי 

צפייה 

בתגובות



(גרפי)תצוגה של סיכום תגובות 
לוחצים על לשונית תגובות



(גרפי)תצוגה של סיכום תגובות 



אלקטרוניגליוןתצוגה של 
(תשובות של משתתף אחד)כל שורה מייצגת משוב •

כל עמודה מייצגת שאלה•



אלקטרוניגליוןתצוגה של 

לחצנים שכדאי להכיר

מימין לשמאלהגליוןשינוי כיוון •

גלישת טקסטים•

יישור ביחס לתא•

משמאל לימין או מימין לשמאל: יישור הפסקה•

חותמת זמן

הצגת מועד קבלת המשוב•



שיתוף  

והגדרות  

שיתוף



שיתוף בממשק עריכת הטופס  

נלחץ על   1.

ונבחר ב2.



שיתוף בממשק עריכת הטופס
:תיפתח חלונית הגדרות השיתוף3.

הגדרת שיתופיות  

באמצעות מתן  

הרשאת גישה  

לאנשים ספציפיים  

(  ימייל'גלפי כתובת )

והרשאות ספציפיות  

לכל אחד מהם

שיתופיות באמצעות  

ללאקישורשליחת 

מתן הרשאת גישה  

לאנשים ספציפיים



שיתוף בממשק עריכת הטופס
מתן הרשאות ספציפיות לאנשים ספציפיים

נזין את כתובות המייל  1.

של האנשים שעימם  

.נרצה לשתף את המסמך

ננסח את תוכן ההודעה2.

.שתישלח לנמען

[.שליחה]נלחץ על 3.



אלקטרוניגליון-שיתוף בממשק התגובות 

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

:תיפתח חלונית הגדרות השיתוף2.

הגדרת שיתופיות  

באמצעות מתן  

הרשאת גישה  

לאנשים ספציפיים  

(  ימייל'גלפי כתובת )

והרשאות ספציפיות  

לכל אחד מהם

שיתופיות באמצעות  

ללאקישורשליחת 

מתן 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



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 



הדרכה  

ותמיכה



חומרי הדרכה

Google formsיצירת טפסים בגוגל 

הדרכת מחשבים-אורלי אנגל 

להנחיות לחצו כאן

יצירת חדר בריחה באמצעות טופס של גוגל

להנחיות לחצו כאן

:טיפ

ניתן להיכנס 

ולחפש ליוטיוב

סרטוני הדרכה  

https://youtu.be/36gXTJR_1PE
https://youtu.be/TK1imAadFpY


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


