
- Poll Everywhere מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

מעורבות גבוהה של הסטודנטים תוך שמירה על אנונימיות•

שיקוף עמדות הסטודנטים והקשב הכיתתי עבור המרצה בזמן אמת•

שיפור התקשרות בין המרצה לסטודנטים  •

.כלי ליצירת סקרי עמדות והבעת דעה בעת שיעור

הסטודנטים עונים באופן אינטראקטיבי  , תוצאות הסקר מופיעות בזמן אמת 

מעוברות וחיבור לתוכן  , יוצר עניין–מחשבים שלהם /דרך הטלפונים הניידים

האזור , הכלי מציע מגוון רחב של סוגי שאלות ותצוגת התוצאות. הנלמד

.האישי מאפשר ניהול יעיל ומעקב אחר הסקרים שנערכו

https://www.polleverywhere.com/plans/higher-ed
https://www.polleverywhere.com/plans/higher-ed


עניינים  תוכן

כניסה ורישום •

סוגי שאלות  •

בניית סקר •

עיצוב והגדרות•

הפעלת הסקר במהלך השיעור•

PowerPointשילוב שאלות הסקר במצגת •

טיפים לשימוש  •



היכנס לאתר בכתובת•

https://www.polleverywhere.com

Sign Upלחץ על •

You’re Presentingיש לבחור את •

בכניסה הבאה לאתר תוכל ללחוץ על כפתור  •

בראש העמודSign Inהכניסה

כניסה ורישום 

:הרישום הראשוני מכיל שני שלבים•

מילוי פרטים אישיים ובחירת סיסמא 1.

 Teaching collage andיש לבחור 2.

graduate classes

שליחת מייל אישור לסיום הרשמה 3.

 Sign up for my Poll Everywhereלחץ על •

account על מנת ליצור את החשבון

!  שים לב

תלמידים יש לפנות  40לשימוש בכיתה מעל 

ליחידה לקידום ההוראה

https://www.polleverywhere.com/plans/higher-ed


: סוגי הסקרים אותם ניתן ליצור במערכת

קהל המשיבים עונה על פי –שאלות רב ברירה . 1

(  ניתן לשלב גם תמונות)תשובות קבועות מראש 

מאפשר בדיקה של  . והתוצאה מוצגת בגרף עמודות

.ידע במהלך השיעור או סקר עמדות כפתיח לדיון

האם התיאוריה שנלמדה בשיעור : דוגמא לשאלה

? מובנת או שנדרש הסבר נוסף, הקודם

אין לי עמדה( נדרש הסבר נוסף ג( מובנת ב( א

סוגי שאלות  

הקהל משיב באופן חופשי על –שאלות פתוחות . 2

התוצאות מוצגות במגוון אופנים  . שאלה שהועלתה

.  בועיות תגובה או אשכול תשובות, כולל ענן מילים

.המרצה יכול לאשר או לדחות את התשובות שיופיעו

מה המחשבה הראשונה שעולה לך :דוגמא לשאלה

?  "חופש"ת את המילה /ה שומע/בראש כשאת

ענן מילים

גרף עמודות 



הקהל משיב באמצעות לחיצה על –סקרי תמונה . 3

,  לוגו, מפה: לדוגמא)אזורים בתמונה בעלת עניין 

(  'וכותמונת אומנות , גרפיטי

סמן על התמונה את הלוגו שלדעתך  : דוגמא לשאלה

מעביר את המסר בצורה הטובה ביותר  

סוגי שאלות  

המשיבים עונים ומגיבים  –שאלות סיעור מוחות . 4

לתשובות האחרים בקהל

?  מי הדובר ששכנע אותך ביותר: דוגמא לשאלה

הדובר שהתנגד למהלך ( הדובר שתמך במהלך ב( א

לא שוכנעתי/ אין לי עמדה ( ג

סיעור מוחות

סקר תמונה



Createלאחר הכניסה לאזור האישי לחץ על •

בניית סקר 

הוספת 

תשובה

בתפריט, בחר את סוג השאלה•

כתוב את שאלת הסקר באזור השאלה•

הזן את התשובות האפשריות באזור התשובות•

Createלחץ על •



עיצוב והגדרות-בניית סקר

לאחר יצירת הסקר יתקבל מסך הגדרות  •

ועיצוב

מוצגת השאלה  בצד השמאלי של המסך •

והאופן שבו יוצגו תגובות המצביעים

:ימין של המסך יש מקוםבצד•

.1Configure- לערוך הגדרות לאופן

ההצעה

.2Test-כאשר  –הצבעה בפועל לדמות

מאפשר  –נפתח חלון המציג טלפון נייד 

לשלוח את  , לך להיות גם המצביע

המענה שלך לשאלה ולראות בזמן אמת  

איך משתנה התצוגה של הסקר

.3Present-להציג את הסקר במסך מלא

.והפעיל אותו להצבעה

דפדוף בין  

הסקרים



עיצוב והגדרות-בניית סקר

מומלץ לחקור את אפשרויות העיצוב על מנת לקבל •

תצוגת תוצאות מיטבית ויפה

ניתן לשנות את הפונט וכן את גודל הפונט  •

צבע העמודות ועוד , צבע הרקע, בכותרת



עיצוב והגדרות -בניית סקר

: בצד הימני נמצא תפריט הגדרות נוסף•

(Configure)קונפיגורציה / הגדרות •

(Test)בדיקת הסקר  •

(  Present)תצוגה  •

בתחתית ניתן לחזור לעריכת הסקר או למחוק לגמרי•

How people can respond /היכן ניתן לענות על הסקר

ניתן להצביע לסקר פעיל , כניסה לאתר ייעודי להצבעה•

בלבד

SMSבאמצעות הודעת •

מומלץ לבטל את  , השירות אינו נתמך בארץ! שים לב

סימון הבחירה באופציה זו 

שלך Twitter-באמצעות חשבון ה•

יש לבצע כניסה לחשבון ולאשר הרשאה לאפליקציה  

כתובת האתר 

להצבעה



עיצוב והגדרות -בניית סקר

Response settings  /הגדרות מענהSchedule lock/unlock times /הגדרות נעילה

:  הגדרות נוספות אודות זמני נעילת הסקר ואפשרויות המענה•



הפעלת הסקר במהלך השיעור 

כנס לאזור האישי באמצעות שם המשתמש והסיסמא1.

בחר את הסקר אותו אתה מעוניין להפעיל באמצעות לחיצה על כותרת הסקר2.

!  שים לב

שחרר את הנעילה במידת הצורך  , (בעל סימון של מנעול בצד ימין)ודא שהסקר אינו נעול להצבעה 

לחץ על          למעבר למסך מלא  3.

הנחה את הסטודנטים לגלוש לאתר המענה המופיע בראש העמוד4.

התוצאות יוצגו באופן מיידי ועל פי ההגדרות של הסקר   5.



השיעורהפעלת הסקר במהלך 

עיצוב גרפי של נראות המענים ועוד -

/לפתוח את הסקר להצבעת הקהל-

לסגור את הסקר להצבעה

מחיקת כל המענים שהתקבל-

אוטומטית–תצוגת הסקר במסך מלא -

גם פותחת את הסקר להצבעה

ניהול הפעלת הסקר 

או תוך כדי הפעלת הסקר /ניתן להגדיר מראש ו

עצמו

ON/OFFהלחצנים עובדים במצב של –שימו לב 

הוא יהיה בצבע כחול ויעשה ONכאשר הלחצן ב 

, לדוגמא כאשר לחצן העין בחור. את התפקיד שלו

ואז לא יוצגו על המסך –הוא יהיה בצבע כחול 

כאשר נשחרר את הלחצן . התושבות של הקהל

OFF(הוא לא היה בכחול )ואז יוצגו המענים.

/להסתיר את המענים ששלחו-

להציג את המענים שנשלח

נעילה זמנית של הסקר להצבעות-

לנוע קדימה ואחורה ברצף השאלות בסקר-



 PowerPointשילוב שאלות הסקר במצגת 

.במקום הפעלת הסקר ישירות מהאתר–PowerPointניתן להפעיל את השאלון ישירות מתוך מצגת ה 

תוסף זה חייב להיות מתוקן במחשב בו אתם עורכים  . יש להוריד ולהתקין תוסף ייעודי לכך–פעולה מקדימה 

.את המצגת וגם על המחשב ממנו אתם מצגים את המצגת

הורדה והתקנה של התוסף: 1שלב 

.סגורה בשלב זהPowerPointיש לוודא שתוכנת ה •

https://www.polleverywhere.com/app/winלכתובת גלשו•

Downloadיש ללחוץ על •

pollev.exe-קובץ התקנת התוסף יורד למחשב באופן אוטומטי •

ובחלון הבא שיפתח על Runבחלון ההתקנה שיפתח לחצו על , בסיום הורדת הקובץ לחצו על הקובץ•

Install.

–בסיום ההורדה 
לחצו על הקובץ

https://www.polleverywhere.com/app/win


 PowerPointשילוב שאלות הסקר במצגת 

שילוב שאלות במצגת: 2שלב 

.PowerPointפתחו את תוכנת ה •

 PowerPoint–POLLחדש ל טאבהצטרף •

EVERYWHERE

לחצו על האפשרות להוספת שקופית שאלה•

הוספת שקופית  

שאלה

תתבקשו לספק שם וסיסמא  . 1
כדי – POLLEVשלכם ל

(חד פעמי)להתחבר לאתר 

שאלות  /סמנו את השאלה. 2

שאותן תרצו לשתול במצגת  
Insert pollולחצו עם 

,  התווסף שקף למצגת. 3
POLLEVהמקושר לשאלה ב 

.שלך



 PowerPointהפעלת שאלות הסקר מתוך

חייב להיות מותקן , במחשב ממנו  אתם מצגים את המצגת ושאלות הסקר המשולבות בה–פעולה מקדימה 

ראו  -אופן התקנת התוסף במחשב ממנו אתם מציגים . )אחרת לא תוכל להפעיל את השאלוןPOLLEVEתוסף 

(הורדה והתקנה של התוסף: 1שלב 

לחיצה על האייקון תתקין את התוסף  –POLLEVקיים איקון של -בכל עמדות המרצים ברופין 

.PowerPointותאפשר הצגת השאלות ששילבתם במצגת ה 



תלמידים יש לפנות ליחידה לקידום ההוראה  40-לסקרים בכיתה הגדולה מ

זהו הסקר היחיד עליו ניתן לענות בזמן נתון. סקר הינו פעיל באופן אוטומטי, בתצוגת מסך מלא

 על מנת לחסוך בזמן ההתחברות של הסטודנטים לאתר ההצבעות[:pollev.com/[Your site name

 צור קישור קבוע באתר הקורס בMoodle

  שלב במצגת השיעור שקף שיפנה את הסטודנטים ישירות לכתובת אתר ההצבעות

שלהם " מועדפים"מומלץ לבקש מהסטודנטים לשמור את אתר הסקרים ב

 מומלץ להנחות את הסטודנטים להתחבר לאתר המערכת בתחילת השיעור

טאבלט או טלפון חכם  , מחשב: ניתן להצביע לסקר בכל אמצעי המאפשר גלישה באינטרנט

  במידה ויש בעיות רשת ניתן להנחות את הסטודנטים לגלוש דרך הרשת הסלולארית שלהם

 ניתן להטמיע את תוצאות הסקר במצגתPower Pointבעזרת התקנת תוסף

למידע נוסף יש להיעזר במדריך למשתמש

טיפים לשימוש 


