
SMS-HIT-   מדריך למשתמש 



 הערך הפדגוגי  

של הלומדים עם    engagement)" )מעורבות"ו" חיבור"המערכת מאפשרת יצירת 

 . התוכן הנלמד

באמצעות המערכת ניתן לאסוף רקע או ידע קודם רלבנטי של המשתתפים  

ניתן לבצע סקר , ניתן לתרגל תכנים המוצגים במהלך הרצאה. בתחילת הרצאה

 .או להעריך את רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה. דעות או עמדות

שעולה מתוצאות  " תמונת המצב"המרצה יכול לנתב את מהלך השיעור לפי 

 .ההצבעה שמתקבלות בזמן אמת

מערכת הצבעות מתקדמת המאפשרת קיום אינטראקציות מגוונות של  

באמצעות המכשירים הניידים  . בזמן השיעור ,המרצה עם הלומדים

המערכת אוספת תגובות אישיות  , האישיים הזמינים לכל משתתף

 . ומציגה אותן בצורה גרפית( אנונימיות)

מבוסס אינטרנט ומכיל סוגי שאלות שונות בעלות  , הכלי אינטואיטיבי

 .המערכת תומכת בעברית ובאנגלית. תצוגות מותאמות

 
 

 

 



 תוכן עניינים  

 רישום וכניסה•

 יצירת פעילויות•

 תצוגת הפעילות•

 ?איך מגיבים•

 טיפים לשימוש  •

 תמיכה•

 



• 

 hit.net/register.aspx -http://www.sms: היכנסו לכתובת

 

 .טופס הרישום מלאו ושלחו את•

 

 .שר ושלחא –ל בקשת אישור "תקבלו מיד בדוא•

 

שעות תקבלו סיסמה אישית לשימוש  48בתוך •
 במערכת

 

 

 

 הרשמה

 כניסה למערכת

 hit.net/-http://www.smsהיכנסו לכתובת 
 .ל וסיסמה"והכניסו דוא
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 יצירת פעילות

ובחרו את סוג " צור פעילות"לחצו על לשונית •

 :הפעילות הרצויה

בחירת תשובה אחת או יותר   -רב ברירה /חד•

 .מאפשרויות נתונות

 כל טקסט מתקבל כתשובה -פתוחה •

 תשובות מספריות בלבד -כמותית •

בחירה ודירוג תשובות מתוך אפשרויות   -דירוג •

 נתונות

 

 



 לפעילות שםבחרו •

ואת אפשרויות התשובה  , עצמה השאלהכתבו את •

 .כפי שיופיעו בפעילות

.  לפעילות או משוב לתשובה משובניתן להגדיר •

למשתתפים    SMSמשובים אלו ישלחו בהודעת 

 .שהגיבו

 . הפעילות תופיע בטבלת הפעילויות. 'צור'לחצו על •

 

בעזרתו מתבצע  , לקוד הפעילותשימו לב     •

 .תהליך שליחת התגובות לפעילות

 הגדרת פעילות



ניתן לבחור את אופן הצגת   -תפריט תצוגות •

, עוגה, גרף מתעדכן, תצוגה מלאה. )השאלה

לחיצה על  (. סיכום או פירוט התוצאות, פירמידה

הפעילות המבוקשת בדף הראשי במערכת  

 . מציגה את תפריט התצוגות לבחירה

 

בהרצת הפעילות תוכלו   -הצגת תשובות נכונות •

.  לצפות ולהציג את התגובות שהתקבלו בזמן אמת

בפעילות תוצג השאלה ומתחתיה הנחיות לשליחת  

 .תגובות 

 

תציג את השאלה על מסך מלא  " תצוגה מלאה"•

 .וללא סרגלי המערכת

ניתן להדגיש בצבע תשובות נכונות על ידי לחיצה •

 .מתחת לגרף התצוגה" הצג תשובות נכונות"על 

 

 תצוגת הפעילות



 ?איך מגיבים

 .אתר סלולרירגיל או  SMS: שתי דרכים להגיב לפעילות במערכת ישנן

 

SMS -  יש לשלוחSMS  03-5026612למספר. 

 (בהתאם לתוכנית מול המפעיל הסלולרי של השולח, רגיל SMSעלות )

 (תשובה, מקף, קוד פעילות)תשובה -קוד פעילות: תבנית ההודעה

.  כלב-SMS  :1234שלחו , 1234לפעילות מספר " כלב"כדי לשלוח את התגובה  –לדוגמא 
:  לדוגמא. יש להפריד בין התשובות בפסיק, המכיל כמה תשובות SMSכדי לשלוח 

1234- 2,4 

 

 m.sms-hit.net/קוד פעילות –סלולרי אתר 

 ((Smartphoneניתן להיכנס מדפדפן בכל מכשיר 

  m.sms-hit.net/1234 הכנס לכתובת1234כדי להגיב לפעילות  -לדוגמא

 .בעמוד שיפתח יש לסמן את התשובה מהרשימה או להזין תגובה



 טיפים

•QRcode  -  כדי לקצר את תהליך ההצבעה ניתן לשלוח למשתמשיםQRcode    ובעזרת
 . סריקה להגיע ללינק הפעילות

  QR-codeבסרגל התחתון לחץ על כפתור ? איך      

 

  SMSברירת המחדל מציגה הנחיות שליחה באמצעות  –החלפת סוג הוראות שליחה •
ניתן  , במידה ותרצו כי המשתתפים יגיבו רק באמצעי אחד. או ממשק סלולרי או שניהם

 .להציג בפניהם רק את הוראות השליחה הרלוונטיות

 " הוראות שליחה"בסרגל התחתון יש ללחוץ על כפתור , בתצוגת הפעילות? איך      

 

. ניתן להסתיר את תגובות המשתתפים ולהציגם רק לפי בחירה –הסתרת פעילות •
 מחשש , שימושי במידה ולא תרצו לחשוף את התגובות בזמן השליחה

 .בתשובות להטייה      

 "הסרת תוכן/הצג"בסרגל התחתון לחצו על כפתור , בתצוגת הפעילות? איך      

 

רלוונטיות  או מחיקת  /למחוק תגובות ספציפיות שאינן רצויות ניתן –מחיקת תגובות •
 .כלל התגובות בפעילות לשם איסוף תגובות מחדש

 פירוט תוצאות ניתן לסמן תגובות ולמחוק    בתצוגת –תגובות ספציפיות  ?איך      

 ( .       הממוקם בראש הטבלה" מחק תגובות"בלחיצה על כפתור       

 "נקה תגובות"לחיצה על כפתור , תצוגת הפעילות בסרגל התחתוןב –כל התגובות       

 

 



 

בסיום הזמן  . ניתן לסגור פעילות כדי למנוע קבלת תשובות נוספות –סגירת פעילות 
ניתן לפתוח מחדש את  . שהוקצב לפעילות ניתן לסגור ולחסום קבלת תשובות נוספות

 .הפעילות בכל רגע נתון

 ".הפעל פעילות/סגור"בסרגל התחתון בלחיצה על כפתור , בתצוגת הפעילות? איך

 

ענן מילים מציג את  . בפעילויות פתוחות תצוגת ברירת המחדל היא ענן –תצוגת ענן 
ענן . התגובות שהתקבלו כך שגודלה של כל תגובה נקבע בהתאם לשכיחות הופעתה

 .  מילים דומות אוטומטית" מאחד"המילים במערכת 

 .בלחיצה על מילה ניתן לערוך תגובה או למחוק אותה? איך

 

 



  hit@hit.ac.il-sms: לפניות ותמיכה
 

 מדריך: למדריך למשתמש המתחיל
 
 

 תמיכה
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