
פורמס365
Forms

הכנת  : מטרה מרכזית
טופס מקוון לאיסוף תגובות  

.וליצירת בחנים

365: סביבה
:  קהל היעד

,  מורים, מנהלה, מנהלים
תלמידים

:שימושים
,  הגשת משימות, בחנים

.שיעורי בית

:  צורות הדרכה
,  מדריך כתוב, סרטונים

.מאמרי תמיכה

סביבות ענן לחינוך



-היכרות 
?למה

טיפים 
וטריקים שימוש מיטבי

-היכרות 
?איך

דוגמאות 
מהשטח

שאלות  
נפוצות

הדרכה

היישום פורמס מאפשר לאסוף בקלות מידע ממשתמשים  
. נוח גם מהנייד. רבים

,  תיבות סימון, רב ברירה-ניתן ליצור מגוון סוגי שאלות 
ניתן לאסוף קבצים ואף לחלק טופס . ליקרט ועוד, דירוג

בתוך הטופס אפשר להטמיע תמונות  . למקטעים עם לוגיקה
אפשר לשנות סגנון עיצוב ולהחליף תמונה , וסרטונים

.ראשית
קל לשכפל  , העריכה של הטופס יכולה להיות שיתופית

.ואפשר לייבא שאלות מקובץ אל תוך הטופס
סיכום יחידה  , התשובות נאספות בקלות ומוצג סיכום גרפי
.ואפשר גם לפתוח טבלה עם פירוט התגובות

פורמס365



?למה-היכרות 
:איך מתחילים להשתמש בפורמס

אתם יכולים להיכנס  -בבית הספר 365אם יש לכם סביבת ענן של 
. לחצו על מגש האפליקציות      בחשבון הארגוני! ולהשתמש בפורמס

?למה-היכרות 

מילוי הטופס נוח מכל . הטופס הוא דרך פשוטה לבצע איסוף●
.ולא בהכרח דוורש כניסה בחשבון ארגוני, מכשיר

התוצאות מכל ממלאי הטופס מתרכזות באופן גרפי ובטבלה ●
לארגן ולעבד את , קל לעיין בנתונים שנאספו. אחת מאורגנת

.המסקנות שעולות מהם

(אנגלית עם כתוביות)

http://www.youtube.com/watch?v=_q7IFLmuw08


?איך-היכרות 
.מדריך כתוב, בוחן/ סרטון הסבר יצירת טופס . טופסאיך להתחיל●
.מיקרוסופט(. 4:35. )סוגי שאלות●
הוספת תמונה או סמל לכותרת  שינוי ערכת נושא של טופס:עיצוב●

מחיקת  , שינוי גודל התמונה,   הוספת תמונה לשאלה,  עליונה בטופס
הוספת סרטון וידאו לשאלה, תמונה

שיתוף .איך להפיץ למילוי ולא להתבלבל ביניהם, לעריכהלשתףאיך ●

שיתוף בוחן או טופס , הבוחן או הטופס שלך ושיתוף פעולה עם אנשים אחרים
כתבנית

חסימת הגישה לאינטרנט במהלך בוחן. ניקוד, הגדרה כמבחן●

(כדי למנוע העתקה)שינוי סדר התשובות ●
(.הגשת קובץ)לטופס הוספת קובץ●

תגובות
(.0:55)ניתוח התוצאות. גליון, סיכום, איך להציג תגובה יחידה●
איך לקבל  . כאשר ממלאים טופסבטימסהגדרת התראות במייל או ●

לקבל הודעה כזולאאיך / הודעת מייל כשתלמיד ממלא טופס 

https://www.youtube.com/watch?v=t42cnsZ0scg
https://www.youtube.com/watch?v=NqcmnHissUw&list=PLeJk24CdaPmN6PSJ14ryU9iTYrTl-DSiF
http://mscom.co.il/O365_Education/pdf/forms/FORMS-%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PvJHEPfb5vk
https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-895ca902-833b-4f56-9488-f36480d837ef
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-0b3ce567-5713-4d18-bc65-4247864acaec
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-0b3ce567-5713-4d18-bc65-4247864acaec
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-72ffc881-c22e-4069-8468-400d1c580871
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-72ffc881-c22e-4069-8468-400d1c580871
https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-15ce2fb5-4159-401c-b039-0587a19a3823
https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-15ce2fb5-4159-401c-b039-0587a19a3823
https://support.office.com/client/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-fdcb1862-9909-44f9-99d8-1d1bf1ea1909
https://support.office.com/client/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-fdcb1862-9909-44f9-99d8-1d1bf1ea1909
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-40b41cf5-0f8d-49b4-b73d-6e0421bc7d6d
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-40b41cf5-0f8d-49b4-b73d-6e0421bc7d6d
https://www.youtube.com/watch?v=qSWOv3QbMXs
https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A9%D7%9C%D7%9A-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-d5bb5cf0-8401-4c15-bb8c-8e108cd7e69b
https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%95-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA-82ea9d8a-260a-47a0-afdb-497f3d746e3f
https://support.office.com/client/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-6bd7e31d-5be0-47c9-a0dc-c0a74fc48959
https://edu365.blog/2019/11/16/%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%90%d7%aa-%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c-forms/
https://www.youtube.com/watch?v=NO3p35J08H8
https://edu365.blog/2019/03/27/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91-teams-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95/
http://www.youtube.com/watch?v=t42cnsZ0scg


שימוש מיטבי
Microsoft Formsשימוש בהסתעפות ב-הסתעפויות ●

התראות●

:ממשק עם יישומים נוספים

Sway-הטבעת טופס ב●
OneNote Online-הוספת טופס או בוחן ל●
OneDrive for Businessיצירת טופס ב●

Excel Onlineיצירת טופס ב●

https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91-Microsoft-Forms-16634fda-eddb-44da-856d-6a8213f0d8bb
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-Sway-b746cae9-0225-47ca-972c-bc899ec2a475
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-%D7%9C-OneNote-Online-0a96a3a7-5e36-4eda-abc6-99417911f0bc
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-%D7%9C-OneNote-Online-0a96a3a7-5e36-4eda-abc6-99417911f0bc
https://support.office.com/client/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-OneDrive-for-Business-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d#picktab=bkmk_onedrivebusiness
https://support.office.com/client/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-OneDrive-for-Business-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d#picktab=bkmk_onedrivebusiness
https://support.office.com/client/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-OneDrive-for-Business-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d#picktab=bkmk_onedrivebusiness
https://support.office.com/client/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-Excel-Online-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d#picktab=excel_online
https://support.office.com/client/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-Excel-Online-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d#picktab=excel_online
https://support.office.com/client/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91-Excel-Online-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d#picktab=excel_online


דוגמאות מהשטח

מיקרוסופט, שאלון לפעילות סביב מעגל השנה●

דף עבודה מקוון●

טופס ביצוע משימות יומיומי●

בוחן במתמטיקה●



טיפים וטריקים
הכנת חדר בריחה בפורמס●

יצירת  , העלאת קבצים לפורמס. שי ניסןבבלוג של קטגוריה●

, בוחן אוטומטי בשניות, שימוש מתמטי בפורמס, סקר מהיר

קבלת  , המחברת-שילוב עם וואנוט, הוספת בחנים לסרטונים

.איסוף התשובות לאקסל שיתופי, התראות בטימס

ניתן לצפות בתובנות העולות מניתוח  -תובנות בינה מלאכותית ●

.סטטיסטי אוטומטי של תוצאות הסקר
העתקת טופס●
מחיקת טופס●
הדפסת טופס●

https://edu365.blog/category/forms/
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-4b91b775-b984-4afd-b5fe-6396c71d7697
https://support.office.com/client/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-2207e468-ce1b-4c4a-a256-caf631d87af0
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-22100b98-ba3c-41c1-9513-f76caca664fc


שאלות נפוצות
סוג השאלות שניתן  ? 365מה ההבדל בין פורמס של גוגל לשל ●

יש בניית  . מופעל על העמוד כולו365העיצוב ב. לשלב שונה מעט
.אחרים365משתלב בצורה נוחה עם יישומי . שאלון מתמטי שלם

הסתעפויות●
תובנות●

מושגים

שאלות נפוצות

Microsoft Forms התחלה
מהירה 

https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-495c4242-6102-40a0-add8-df05ed6af61c
https://support.office.com/client/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-495c4242-6102-40a0-add8-df05ed6af61c
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-Microsoft-Forms-620daa7a-3e03-4013-8f92-5cce86210ef6
https://support.office.com/client/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-Microsoft-Forms-620daa7a-3e03-4013-8f92-5cce86210ef6


הדרכות על יישומי  
ענן נוספים

טופס פניות  
ליחידת סביבת ענן  

למשוב ולהמלצה  
על חומרי הדרכה  

דף הפייסבוק של יחידת סביבות ענן לחינוך●דברו איתנו
קבוצת התמיכה בפייסבוק●

http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yTNEnFSK9v7-InRp8nFupIRta_yDTkkoy4ioc-2SS260Dg/viewform
https://forms.gle/PBs7w1zkkLcrH6bX6
https://www.facebook.com/DigitalContentEdu/
http://facebook.com/groups/support.anan
http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/alfon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/goals.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/choice.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/hatmaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledgeg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/safety.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSIpSk7Vs_gDQZyqOnjuI4HpP-V3bh-Kt8_B6K5pHuppqskIuXsCW86MhUiR7XjU4A6QCKfm24PeiO0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


חטיבת הטמעת טכנולוגיות
קובי רפאלי: מנהל חטיבה

(סביבות ענן לחינוך)ם "פרויקט גם וג
יעל גרינשפון: מנהלת פרויקט

מערך הדרכה
חפציה בן ארצי : רכזת הדרכה


