
גוגל פורמס
Forms

הכנת  : מטרה מרכזית
טופס מקוון לאיסוף תגובות  

.וליצירת בחנים

גוגל: סביבה
:  קהל היעד

תלמידים, מורים, רכזים

:שימושים
איסוף מידע  , שאלון, סקר

.רישום, ופרטים

:  צורות הדרכה
.  סרטונים, מאמרים

סביבות ענן לחינוך



-היכרות 
?למה

טיפים 
וטריקים שימוש מיטבי

-היכרות 
?איך

דוגמאות 
מהשטח

שאלות  
נפוצות

הדרכה

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

,  תיבות סימון, רב ברירה-ניתן ליצור מגוון סוגי שאלות 
ניתן לאסוף קבצים ואף . רשימה נפתחת ועוד, רשת, דירוג

בתוך הטופס אפשר . לחלק טופס למקטעים עם לוגיקה
אפשר לשנות סגנון עיצוב  , להטמיע תמונות וסרטונים

.ולהחליף תמונה 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 בגוגל שיטס

גוגל פורמס



?למה-היכרות 
:איך מתחילים להשתמש בגוגל פורמס

אתם יכולים להיכנס  -אם יש לכם סביבת ענן של גוגל בבית הספר 
. לחצו על מגש האפליקציות      בחשבון הארגוני! פורמסולהשתמש ב

.  ובחרו טופס< " עוד"< "חדש"בדרייב לחצו על 

?למה-היכרות 

גוגל-דף רשמי●
.גוגל, אנגלית?מה ניתן לעשות עם גוגל פורמס●

(אנגלית עם כתוביות)

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.google.com/intl/iw_il/forms/about/
https://support.google.com/a/users/answer/9302965?hl=en


?איך-היכרות 
.מחוז מרכז, יוסי ברקמאת( 30:22)סרטון●

אפרת מעטוףמאת ( 13:15)סרטון ●

.קרין רוזנרמאת ( 10:19)סרטון●

.קרין רוזנר( 6:13)פורמס הכנת מבחן בגוגל●

עריכה ועיצוב, יצירה
?Google Forms-איך משתמשים ב●
 Google-יצירת בוחן ומתן ציון עליו ב●

Forms
עריכת טופס●
בחירה של סוגי השאלות שיופיעו בטופס●
הצגת שאלות שונות לפי תשובות שניתנו●
שינוי של העיצוב או הגופן בטופס●

שיתוף טופס ואיסוף  
התשובות

שליחת הטופס לאנשים●
שיתוף של טופס עם שותפי עריכה●
איך בוחרים איפה לשמור תגובות ●

?שמשתמשים מילאו בטופס
הצגה וניהול של תגובות לטופס●

כלים ופתרון בעיות
הגדרת כללים בטופס●
Apps Script-שימוש בתוספים וב●
Google Forms-מקשי קיצור ל●
לא ניתן לפתוח טופס●
,Google Docs-בעיות עריכה ב●

Sheets,Slidesו-Forms
הפעלת מצב נעילה במהלך בחנים●

:מאמרי תמיכה רשמיים של גוגל

https://youtu.be/G0AvO9XN8hc
https://www.youtube.com/watch?v=q-gfEiOnDXI
https://www.youtube.com/watch?v=2KjQw__JKCs
https://www.youtube.com/watch?v=mgl7zSEGx50
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=iw&ref_topic=9055304
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=iw&ref_topic=9055304
https://support.google.com/docs/answer/2839737?hl=iw&ref_topic=9055304
https://support.google.com/docs/answer/7322334?hl=iw&ref_topic=9055304
https://support.google.com/docs/answer/141062?hl=iw&ref_topic=9055304
https://support.google.com/docs/answer/145737?hl=iw&ref_topic=9055304
https://support.google.com/docs/answer/2839588?hl=iw&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/2917111?hl=iw&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=iw&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/139706?hl=iw&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/3378864?hl=iw&ref_topic=9055356
https://support.google.com/docs/answer/2942256?hl=iw&ref_topic=9055356
https://support.google.com/docs/answer/6026976?hl=iw&ref_topic=9055356
https://support.google.com/docs/answer/160166?hl=iw&ref_topic=9055356
https://support.google.com/docs/answer/7505592?hl=iw&ref_topic=9055356
https://support.google.com/docs/answer/7634943?hl=iw&ref_topic=9055356


דוגמאות מהשטח

שאלון אקלים●

סקר●

מבחן●

חדר בריחה●



שאלות נפוצות
שיוך פורמס בקבוצה  ? איך פורמס מתחבר עם קלאסרום●

בקלאסרום מאפשר לשאוב את היונים הישר לתוך מערכך הציונים 
.בקלאסרום

.  קצת הבדל בעיצוב? 365מה ההבדל בין גוגל פורמס לפורמס ●
גוגל פורמס מאפשר פתיחת  . בגוגל פורמס יש יותר סוגי שאלות

.תוצאות בקובץ גוגל שיטס מתעדכן

מקטעים●
שאלת רשת●

מושגים



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


