
כיצד לבצע סקרים במהלך השיעור

הנחיות עבודה



מאפשרת לנו להציג לסטודנטים סקר  zoomמערכת 

.במהלך השיעור

אנו יכולים לבחור האם להציג את תוצאות הסקר  

או להשאיר אותן כנתון הגלוי רק למרצה , לסטודנטים

(.אם אנו רוצים לבדוק את מידת ההבנה, לדוגמא)

עלינו להפעיל את האפשרות  , כדי להשתמש בסקרים

.בעמוד ההגדרות הכללי

ZOOM-מערכת הסקרים ב 



פתיחת האפשרות לעריכת סקרים. 1

/https://zoom.usהיכנסו לאתר 1.

 Sign"יש לבצע בתחילה , במידה ואינכם במצב זיהוי)MY ACCOUNTעברו ל 2.

In " עם הסיסמא שבחרתם לעבודה בZOOMעם ביצוע האקטיבציה לכלי.)

Pollingוגללו את העמוד עד הסעיף Settingלחצו על 3.

הפכו את האפשרות לזמינה-( כחול)הסטת הכפתור למצב פעיל על ידי 4.

יש לבצע שלב זה –לב שימו 
.פעם אחת בלבד

מי שביצע שלב זה עם הגדרת  
אינו צריך לחזור עליו, החשבון

https://zoom.us/


דוגמה

הגדרת השאלות . 2

/https://zoom.usהיכנסו לאתר 1.

 Sign"יש לבצע בתחילה , במידה ואינכם במצב זיהוי)MY ACCOUNTעברו ל 2.

In " עם הסיסמא שבחרתם לעבודה בZOOMעם ביצוע האקטיבציה לכלי.)

ובחרו מתוך הפגישות העתידיות את Meetingsהקליקו על חלונית3.

פגישות אלה הן הפגישות שקבעתם  )הפגישה בה תרצו לערוך את הסקר 

(.moodleבאמצעות אתר 

.Addולחצו על גללו עד לחלונית הסקרים 4.

ZOOMמאתר –דרך ראשונה 

https://zoom.us/


דוגמה

הגדרת השאלות. 2

".סקר"בתחתית המסך לחצו על כפתור ה1.

Add a Questionבחלון שיפתח לחצו על 2.

במהלך הפגישה–דרך שניה 



דוגמה

המשך-הגדרת השאלות . 2

כותרת הסקר•

?האם אנונימי•

שאלת הסקר•

?או שניתן לבחור מספר אפשרויות, האם קיימת תשובה נכונה אחת בלבד•

התשובות האפשריות•

אפשרות להוסיף שאלה נוספת•

שמירה•

מסך הוספת השאלות



דוגמה

הפעלת הסקר. 3

יש ללחוץ על  , על מנת להפעיל את הסקר בשיעור•

Launch pollingכפתור הסקרים ולאחר מכן על 

וההצבעה תתחיל

אחוז המצביעים והתוצאות יתעדכנו בזמן אמת  •

.במסך המרצה

המרצה יכול לבחור לסיים את הפעלת הסקר בכל  •

.End Pollingשלב על ידי לחיצה על 



דוגמה

פרסום התוצאות ואפשרויות נוספות

עם סיום הסקר ניתן לבחור אם לפרסם את התוצאות שהתקבלו על •

Share Resultsידי הקלקה על 

 Reבמידת הצורך ניתן להפעיל את הסקר בשנית על ידי הקלקה על •

launch pollingאו לערוך את שאלת הסקר על ידי הקלקה על  /ו

Edit



Virtual TAUלסיוע ופרטים נוספים ניתן לפנות לצוות 

יצירת קשר

virtualt@tauex.tau.ac.il

יצירת קשר@

mailto:virtualt@tauex.tau.ac.il
https://education.tau.ac.il/virtualtau/kesher
https://education.tau.ac.il/virtualtau/kesher

