
ודיגיטל טכנולוגיות מידע מינהל

פדגוגית-המרכז לחדשנות טכנו

יצירת סקרים בזום

זמינה  ומאפשרת ליצור ולהפעיל סקרים במהלך המפגש. אפשרות ז Zoom תוכנת

ניתן ליצור את הסקר . , כפי שהמכללה מספקת למרציםוןרק לבעלי חשבון ברישי

את  ולהפעיל –המפגש מראש  הגדרתבאחת משתי האפשרויות הבאות: תוך כדי 

מומלץ להכין ש. וך חלון הפגישה, לפני תחילת המפגאו מת ,מפגשמהלך הב הסקר

 .את הסקר מראש

 יצירת הסקר

 . שתוזמנה מראשרק מפגישה יצירת סקר מתאפשרת  .1

 , או במהלך פגישה.)שלא תוזמנה מראש( מיידיתפגישה בלא ניתן ליצור סקר  .2

 .Moodleמתוך ה יש להגדיר פגישה מתוזמנת  .3

הגדרה זו תזהה  .בתיבת הסימון  Vחובת רישום למפגש על ידי סימון ניתן להגדיר .4

את המשיבים על הסקר. אם אין צורך לזהות את המשיבים, ניתן לוותר על סימון 

את נתוני הצבעה של  אפשרות זו מאפשרת לקבל בהמשךחובת רישום. 

 .המשתתפים בסקר, באמצעות רכיב דוחות בזום
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 ה.בסיום הגדרת המפגש נבצע שמיר .5

 .ליצירת סקר Add ועל Poll בתחתית מסך הפגישה נלחץ על .6

 

 

 :רפתח חלון להוספת שאלות לסקנ .7
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 בסיום הזנת שאלות נלחץ על שמירה .8
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  Edit לבאמצעות לחיצה עהסקר יתווסף למפגש. ניתן לערוך את הסקר בהמשך,  .9

 

 .ניתן להוסיף מספר סקרים למפגש .10

. לחיצה על לחצן זה תאפשר נראה את לחצן הסקרים ,כאשר ניכנס למפגש .11

 .להפעיל את הסקר במהלך המפגש

 

 הפעלת הסקר

 .יוצג חלון הסקר והשאלות ,Polls  להפעלת הסקר נלחץ על לחצן .1

  .Launch Pollingנלחץ על הפעלת הסקר .2
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 .יופעל חלון הסקר כפי שהוא מוצג אצל המשתתפים במפגש .3

 .נוכל לראות את אחוזי ההצבעות עבור כל שאלה .4

 .בסיום המענה נלחץ על סיום הסקר .5
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  Re-launch Pollingעל ידי לחיצה על  נוכל להפעיל את הסקר מחדש .6

.Share Resultsעל ידי לחיצה על  ונוכל לשתף את התוצאות עם הסטודנטים


