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הדרכה למשתמש המתחיל

הרשמה | סוג הפעילות | הגדרת הפעילות | הרצה וניהול | תצוגת ענן | איך מגיבים |
פעילות רב שלבית | live-web

מהי מערכת
מערכת ליצירת פעילויות אינטראקטיביות להפעלת קהל בסביבה לימודית או עסקית .בעזרת המערכת ניתן
לאסוף ,לנהל ולהציג תגובות בזמן אמת .כל זאת במטרה להפוך מצגות ושעורים לאינטראקטיביים ,מעניינים
ומהנים יותר .הכלי אינטואיטיבי ,מבוסס אינטרנט ומכיל סוגי שאלות שונות בעלות תצוגות מותאמות.
המערכת תומכת בעברית ואנגלית.

כיצד נרשמים? *

לתחילת המסמך

טופס ההרשמה ליצירת משתמש במערכת
.1

 .תהליך ההרשמה:

מלא את טופס הרישום .הקפד לציין פרטים מלאים (פרטים חסרים ייצרו עיכוב ביצירת המשתמש).

 .2לאחר שליחת הטופס ,תישלח בקשת אישור לכתובת הדוא"ל שהזנת בטופס.
היכנס לדוא"ל ואשר בקשה זו על ידי לחיצה על הקישור "אשר מייל".
* במידה ולא קבלת את הדוא"ל מהמערכת ,בדוק בתיקיית הספאם ()spam
 .3עם אישור הדוא"ל ,פרטיך ישלחו אל מנהלי המערכת .לאחר אישורם ,תקבל דוא"ל עם פרטי המשתמש
שלך ,בעזרתם תוכל להתחבר ולהתחיל ליצור פעילויות!

חשוב!

נרשמתי ,מה עושים עכשיו?
הכנס למערכת sms-hit.net -
בדף הראשי תוכל לצפות בטבלת הפעילויות שלך
וליצור פעילויות חדשות.

לשימוש מקסימאלי במערכת השתמש בדפדפנים
Chrome

או

Firefox

תוכל לשנות את הסיסמה בלחיצה על "הפרופיל שלי" (תפריט עליון) ושם "ערוך".

יצירת פעילויות
.1

לתחילת המסמך

בחירת סוג הפעילות

בסרגל הראשי עבור עם העכבר על 'צור פעילות' ובחר את סוג הפעילות המבוקש מהתפריט שיפתח:
חד ברירה
רב ברירה
פתוחה
טקסט חופשי

כמותית

שאלות בעלות עד  11אפשרויות תשובה (אותם תגדיר בעת יצירת הפעילות).

שאלה ללא תגובות קבועות מראש .מומלץ לשאלות עם תגובות קצרות (מילה או
שתים).
שאלה שהתשובה עליה מספרית .ניתן להגדיר טווחים מספריים לתגובות
המתקבלות .מיועד לשאלות שהתגובות להן מספריות בלבד.
המחלקה לטכנולוגיות למידה  -מכון טכנולוגי חולון H.I.T
לפניות ותמיכה Sms-hit@hit.ac.il
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דירוג

שאלה בעלת עד  11אפשרויות תשובה (אותם תגדיר בעת יצירת הפעילות).
מטרת הקהל לדרג את אפשרויות .ככל שתשובה תדורג גבוה יותר היא תקבל ניקוד
גבוה יותר.
מיועד לשאלות העדפה או תחרויות ,לדוגמא:
"דרג את שלושת הקבוצות המועדפות עליך ,התחל מהמועדפת ביותר"
במידה והמשתמש יענה  1231-3,7,3התשובה הראשונה (מספר  )3תקבל  3נקודות,
התשובה השנייה ( )7תקבל שתי נקודות והתשובה האחרונה ( )3תקבל נקודה אחת.
* בזמן הפעילות חשוב להבהיר לקהל המשתתפים כי ישנו חשיבות לסדר הדירוג!

לתחילת המסמך*

 .1הגדרת הפעילות (ראה תמונה) *
o

בחר שם לפעילות .שם זה ישמש אותך על מנת לזהות את הפעילות ברשימת הפעילויות.

o

הגדר את השאלה עצמה ,כפי שתופיע בפעילות.

o

בפעילויות חד \ רב ברירה או בפעילות דירוג ,הגדר אפשרויות תשובה ( 2עד .)11
תוכל גם להגדיר חלק מאפשרויות תשובה כתשובות נכונות במידה והדבר רלוונטי לתוכן הפעילות.

o

בפעילות כמותית תוכל להגדיר טווחים.

o

הגדר את כמות התשובות שעל כל משתתף לשלוח בכל תגובה :ללא הגבלה ,או מספר תשובות מדויק.
(לשליחת יותר מתשובה אחת ,יש להפריד את התשובות בפסיקים – הסבר מלא בהמשך).
בפעילות דירוג ,בחר כמה אפשרויות תשובה המשתמש צריך לדרג :כל התשובות או מספר מדויק.

*

משתמשים בגרסא המלאה יכולים להגדיר משוב לפעילות או משוב לתשובה.
משובים אלו יתקבלו בהודעת  SMSאצל כל משתתף שיגיב לפעילות (לא פעיל בגרסת ההתנסות).

 .3צור את הפעילות – לחץ על 'צור' .הפעילות תופיע בטבלת הפעילויות.
שים לב לקוד הפעילות ,בעזרתו מתבצע תהליך שליחת התגובות לפעילות.
המחלקה לטכנולוגיות למידה  -מכון טכנולוגי חולון H.I.T
לפניות ותמיכה Sms-hit@hit.ac.il
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הרצה וניהול פעילויות *

לתחילת המסמך

בעת הרצת הפעילות תוכל להציג את התגובות בסוגי תצוגות שונות המתעדכנות באופן אוטומאטי.
תוכל לצפות בתגובות שהתקבלו לפעילות ,לנהל אותן ולשלוט במצבי התצוגה השונים.
על מנת לעבור למצב התצוגות ,לחץ על הפעילות המבוקשת בטבלת הפעילויות (הדף הראשי במערכת).
בפעילות תוצג השאלה ומתחתיה הנחיות לשליחת תגובות ב SMS-או דרך ממשק סלולרי (הסבר מפורט בהמשך).

כל התגובות שמתקבלות מוצגות באופן אוטומאטי .תגובות הנשלחות ב SMS-מגיעות לאחר כ 31-שניות
מרגע שליחתן (זמן עיבוד הנתונים על ידי הרשת הטלפונית).

שינוי תצוגה
מה? לכל פעילות ישנם מספר אפשרויות תצוגה.
מתי ולמה? בעת הרצת הפעילות תוכל לבחור את התצוגה הרצויה והמתאימה לך.
איך?
o

בחר בתצוגה הרצויה מתפריט הימני "תצוגות".

o

לאחר בחירת תצוגה ,בלחיצה על כפתור "תצוגה מלאה"

(ממוקם בסרגל תחתון או תפריט ימני)

תוכל להציגה על גבי מסך מלא וללא סרגלי המערכת.
o

במידה והוגדרו לפעילות תשובות נכונות ,תוכל להדגיש אותן בצבע על ידי לחיצה על "הצג תשובות
נכונות" (מתחת לגרף התצוגה).

הצגה מוגדלת של הוראות שליחה
מה? הצגת כל הנחיות שליחה בתצוגה גדולה ונוחה.

המחלקה לטכנולוגיות למידה  -מכון טכנולוגי חולון H.I.T
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מתי ולמה? כדי להקל על המשתמשים ,בתחילת הפעילות ,מומלץ להציג את הוראות השליחה בתצוגה
מוגדלת .בנוסף להן יוצג גם  QRcodeאותו ניתן לסרוק על מנת להגיב לפעילות ב ( smartphoneבמקום
להקליד ידנית את הכתובת של אתר ההצבעה הסלולרי).
איך? בסרגל התחתון לחץ על כפתור " "QR-code
החלפת סוג הוראות שליחה
מה? הצגת הנחיות שליחה באמצעות  \ SMSממשק סלולרי \ שניהם
מתי ולמה? ברירת המחדל מציגה את שתי אפשרויות הנחיות השליחה (באמצעות  + SMSממשק סלולרי),
במידה ותרצה שהמשתתפים יגיבו רק באמצעי אחד ,נוכל להציג לפניהם רק את הוראות השליחה הרלוונטיות.
איך? בתצוגת הפעילות ,בסרגל התחתון לחץ על כפתור "הוראות שליחה"
הסתרת פעילות
מה? ניתן להסתיר את תוצאות הגרפים ולהציג אותם רק לפי בחירה.
מתי ולמה? שימושי במידה ותרצה להציג את השאלה בלבד ,ולא לחשוף את התגובות בזמן השליחה ,מחשש
שצפייה בתוצאות תשפיע על מתן התגובות בקרב המשתתפים שעדין לא הצביעו.
איך? בתצוגת הפעילות ,בסרגל התחתון לחץ על כפתור "הצג \ הסתר תוכן"
מחיקת תגובות
מה? מחיקת תגובות ספציפיות או מחיקת כלל התגובות בפעילות
מתי ולמה? מחיקת תגובות שאינן רצויות או בעלות תוכן שאינו רלוונטי לפעילות .מחיקת כלל התגובות
שימושית במקרה וניסית לשלוח תגובות לפעילות לשם ניסיון או במידה ומעוניינים לאסוף תגובות מחדש.
איך? שתי אפשרויות:
o

מחיקת תגובות ספציפיות  -בתצוגת פירוט תוצאות תוכל לסמן תגובות ספציפיות ולמחוק אותן על ידי
לחיצה על כפתור "מחק תגובות" (ממוקם בראש הטבלה).

o

מחיקת כל התגובות  -בתצוגת הפעילות ,בסרגל התחתון ,לחץ על כפתור "נקה

תגובות"

סגירת פעילות
מה? ניתן לסגור פעילות כדי למנוע קבלת תשובות נוספות .במצב סגור ,תגובות שנשלחות לפעילות לא
מתקבלות.
מתי ולמה? בסיום הזמן שהקצבת למשתתפים להגיב לפעילות ,תוכל לסגור את הפעילות ולמעשה לחסום
אפשרות של קבלת תשובות נוספות .תוכל ללחוץ על הכפתור שנית ולשחרר את הפעילות לקבלת תגובות
נוספות.
איך? בתצוגת הפעילות ,בסרגל התחתון לחץ על כפתור "סגור \ הפעל פעילות"
פעולות נוספות
בתצוגת הפעילות ,בתפריט הימני ,נמצאים כפתורי השליטה לשכפול ,עריכה ומחיקת פעילות (אותם ניתן
למצא גם בטבלת הפעילות הראשית).

המחלקה לטכנולוגיות למידה  -מכון טכנולוגי חולון H.I.T
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תצוגת ענן *
בפעילויות פתוחות תצוגת ברירת המחדל
היא "תצוגת ענן".
ענן מילים מציג את התגובות שהתקבלו
כך שגודלה של כל תגובה נקבע בהתאם
למספר הפעמים שהיא התקבלה (שכיחות
הופעתה).
מאחד

ענן המילים במערכת
מילים דומות אוטומאטית.

לעורך יש אפשרות שליטה מורחבת על
ענני המילים:
בלחיצה על מילה בענן המילים תפתח חלונית המאפשרת לערוך תגובה או למחוק אותה
* שים לב כי ניתן לערוך את ענן המילים רק בתצוגה הרגילה ולא בתצוגה המלאה.

המשך...

המחלקה לטכנולוגיות למידה  -מכון טכנולוגי חולון H.I.T
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איך מגיבים לפעילות?

לתחילת המסמך

ישנן שתי דרכים להגיב לפעילות במערכת:

 SMSרגיל או אתר סלולרי

 SMSרגיל (עלות  SMSרגיל ,בהתאם לתוכנית מול המפעיל הסלולרי של שולח ה)SMS

יש לשלוח  SMSלמספר .00-2012221
תוכן ה SMS-יבנה על פי התבנית הבאה :קוד פעילות-תשובה (קוד פעילות,
מקף ,תשובה)

לדוגמא :כדי לשלוח את התגובה "כלב" לפעילות מספר  ,1231שלחו :SMS
-2104כלב
כדי לשלוח  SMSהמכיל כמה תשובות ,יש להפריד בין התשובות בפסיק,לדוגמא:
1,4-2104

נבקש כי תבהירו לקהל המשתמשים שאין צורך להתקשר למספר ,אלא רק לשלוח .SMS
אתר סלולרי – קוד פעילות( m.sms-hit.net/ניתן להיכנס מדפדפן בכל מכשיר )smartphone
לדוגמא כדי להגיב לפעילות  1231הכנס לכתובת m.sms-hit.net/9876
כדי לקצר את תהליך ההצבעה ישנה אפשרות להציג למשתמשים  QRcodeובעזרת סריקה להגיע ללינק זה
(הצג באמצעות לחיצה על כפתור –Qrcode

).

בעמוד שיפתח יש לסמן את התשובה
או להזין תגובה (גם כאן ניתן להזין
מספר תשובות מופרדות בפסיק).
בפעילות

דירוג

בממשק

הסלולרי

צורת
מעט

התגובה
שונה:

יש לגרור את התשובות שברצונך
לדרג אל מעל הקו האדום.
חשוב :לסדר הדירוג יש משמעות

פעילות פתוחה (טקסט חופשי)

וחשיבות .ככל שהתגובה מדורגת

פעילות דירוג

גבוה יותר ,כך היא תקבל ניקוד גבוה
יותר.
פעילות רב ברירה

המשך...
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פעילות רב שלבית

לתחילת המסמך

פעילות כזו מאגדת מספר פעילויות רגילות שיוצגו למגיבים בזו אחר זו.
חשוב :ניתן להשתתף ולהגיב לפעילות רב שלבית רק באמצעות הממשק הסלולרי (ולא באמצעות .(SMS
יצירת פעילות רב שלבית:
 .1צור קודם כל את הפעילויות שברצונך להציג ברצף
 .2צור פעילות רב שלבית חדשה (בסרגל הראשי עבור ' -צור פעילות' ובחר פעילות רב שלבית)
 .3בדף הראשי ,בשורה של הפעילות הרב שלבית החדשה ,לחץ על כפתור ה+
 .1בעמוד שנפתח ,הוסף את הפעילויות הרגילות הרצויות ,באמצעות לחיצה על ה+

שליד כל פעילות

ניהול פעילות רב שלבית:
בדף הראשי ,בלחיצה על שם
הפעילות הרב שלבית ,תוכל לראות
את כל הפעילויות שהיא מכילה.
תוכל לגרור את הפעילויות על מנת
לקבוע את סדר הצגת או לבטל
פעילויות שאינן רצויות.
כפתור המנעול משמש ליצירת הפסקה ברצף .במידה והמנעול פתוח הפעילויות יוצגו ברצף ללא הפסקות.
במידה והמנעול סגור

השאלה לא תוצג למגיבים עד שתחליט לאפשר את המשך הפעילות ותלחץ על

המנעול.
כדי להגיב לפעילות רב שלבית שהקוד שלה הוא  6779הכנס לכתובת m.sms-hit.net/s/9876
ישנה אפשרות להציג למשתמשים  QRcodeשסריקתו מובילה ללינק ,באמצעות לחיצה על כפתור
לאחר מענה על שאלה ,תוצג הודעה למשתמשים וממנה יוכלו לעבור
ישירות לפעילות הבאה ברצף הפעילויות.
כדי להציג את תוצאות הפעילות ,לחץ על הפעילות הראשונה מתוך
רשימת הפעילויות שמקושרות לפעילות הרב שלבית .תוצאות
הפעילות תוצגנה ומתחתן יופיעו חיצים

המאפשרים לעבור

בין הפעילויות שבפעילות הרב שלבית.
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שימוש בתוסף live-web

לתחילת המסמך

תוסף  PowerPointלהטמעת עמודי  HTMLבשקפים .התוסף יאפשר לך להציג פעילויות ( sms-hitאו כל
דף אינטרנט אחר) ישירות בתוך המצגת.
שלב א'  -הורדת התוסף

- skp.mvps.org/downloads/livewebfor2007.zip

PowerPoint 2007/2010/2013 (32bit/64-bit): here

שלב ב'  -התקנה

.1
.2
.3
.1

פתח את הPowerPoint-
בתפריט הראשי הכנס ל“אפשרויות (PowerPoint Options) “PowerPoint
בחר בתפריט הצדדי ב”תוספות” ()Add-Ins
בתחתית החלונית בחר ב"נהל תוספות של )manage PowerPoint Add-Ins( "PowerPoint
ולחץ על ביצוע)Go…( ...

 .3בחלונית שתפתח לחץ על "הוספת חדש(Add New…) "...
ובחר בקובץ  LiveWebשהורדת בשלב א'.
* במידה וקופצת חלונית "הודעת אבטחה" בחר ב"הפוך פקודות מקרו לזמינות".
לאחר מכן לחץ על "סגור".
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שלב ג' – שימוש

 .1לאחר שהפעילות במערכת  SMS-HITמוכנה ,פתח אותה בתצוגה מלאה והעתק את הלינק של
העמוד שנפתח.

 .2הכנס למצגת בה תרצה להוסיף את הפעילות ובתפריט הראשי בחר ב"הוספה" (.)insert
 .3בתפריט שנפתח יופיע איזור .LiveWeb

 .1בלחיצה על  web pageתתבקש להזין את ה URL-של העמוד אותו תרצה להכניס לשקף.
הדבק את הכתובת של הפעילות (שהעתקת בשלב  )1ולחץ על .next
* ודא שאפשרות  yes, refresh web page automaticallyמסומנת ואשר.
בעת הצגת המצגת ,השקף יציג את הפעילות המבוקשת ללא צורך בהתחברות למערכת.
* שים לב כי בפעילויות טקסט לא ניתן לערוך את ענן המילים בתצוגה המוגדלת ללא התחברות.
לכן ביצוע שינויים דרך התצוגה ב PowerPoint-אינו אפשרי וכדי לבצע שינויים בענן יש להתחבר
למערכת באופן רגיל.

בהצלחה!

לתחילת המסמך

לפניות ותמיכה Sms-hit@hit.ac.il
אנא פנו אלינו בכל בעיה או שאלה.

הרשמה | סוג הפעילות | הגדרת הפעילות | הרצה וניהול | תצוגת ענן | איך מגיבים |
פעילות רב שלבית | live-web
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