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?בקוולטריקסאיך לפתוח חשבון 

שלכם  מרכז האישייש להיכנס ל1.

:קוולטריקסיש ללחוץ על האייקון של 2.

https://my.idc.ac.il/
https://idc.az1.qualtrics.com/login?path=%2FControlPanel%2F&product=ControlPanel


פתיחת חשבון

?Don’t have an account: יש ללחוץ על. 3



פתיחת חשבון

-יש להזין את כתובת מייל . 4

הישתמשו בכתובת המייל שלכם  

על מנת שהמערכת  , רייכמן' באוני

תזהה אתכם כמשתמשים מורשים

Sign me up: יש ללחוץ על. 5



פתיחת חשבון

לינק לאישור החשבון נשלח אליכם למייל. 6



פתיחת חשבון

Verify My Email: יש ללחוץ על, כדי לאשר את החשבון. זה המייל שתקבלו. 7



פתיחת חשבון

:תתבקשו למלא מספר פרטים. 8

.שם משפחה וסיסמה, שם פרטי

Create account: בסיום יש ללחוץ על



פתיחת חשבון

Sign In: יש ללחוץ על, תקבלו הודעה על יצירת החשבון, בסיום. 9



כניסה לאתר

וסיסמה  (  כתובת המייל איתה נרשמתם לאתר)שם משתמש יש להזין 

Sign inוללחוץ על 

בכניסה ראשונה תצטרכו לאשר את תנאי השימוש*



יצירת שאלון1.

בלוקים2.

שינוי שפה לעברית3.

יצירת שאלה4.

סוגי שאלות5.

כתיבת טקסט בשאלה6.

שם השאלה7.

העברת שאלה8.

מעבר עמוד לאחר שאלה9.

תוכן עניינים

של שאלותרנדומיזציה. 10

של תשובותרנדומיזציה. 11

מחיקת שאלה. 12

קידוד תשובות. 13

הדפסת השאלון. 14

תצוגה מקדימה. 15

זרימת השאלון. 16

הפעלת השאלון  . 17

הורדת התוצאות. 18



!חשוב לדעת

-אין כפתור שמירה 

אוטומטישומרת באופן קוולטריקס

.את כל הפעולות שאנחנו עושים

☺... לכן יש להתנהג בהתאם



יצירת שאלון. 1

Create a surveyיש ללחוץ על 



יצירת שאלון. 1

.  מטמפלייטאו לבחור ליצור שאלון , ניתן לבחור ליצור שאלון מאפס. א

Survey: לכן יש ללחוץ על. אנחנו נבחר ליצור שאלון מאפס

Get started: יש ללחוץ על, לאחר מכן. ב



יצירת שאלון. 1

(.Name: תחת)תנו שם לשאלון 

Create project: בסיום יש ללחוץ על



יצירת שאלון. 1

השאלון נוצר



עבודה עם בלוקים

בלוק הוא קבוצת שאלות, בקצרה▪

מומלץ ליצור , במידה והשאלון מורכב או רוצים ליצור תנאים שונים בשאלון▪

לאחר מכן  , (בלוק לשאלון דמוגרפי, בלוק לכל תנאי: למשל)כמה בלוקים 

של התנאים לפי בלוקיםרנדומיזציהיתאפשר לנו לבצע 

בלוקים. 2



Add Blockלחצו על 

בלוקים. 2



על ידי לחיצה על שם הבלוק, לתת שם לכל בלוקמומלץ 

בלוקים. 2



Survey Options-בחרו בתפריט ב

שינוי שפה לעברית. 3



Hebrew-בבחרוSurvey Language-ב

שינוי שפה לעברית. 3



Add new questionלחצו על 

יצירת שאלה. 4



:בהתאם לצורך, ניתן לבחור בסוגים שונים של שאלות

(אחר, אישה, גבר: למשל בשאלת מגדר)רבות ברירה שאלות ▪

(הזנת כתובת, גיל: למשל)שאלת טקסט ▪

(להרבה פריטים שמדרגים על סקאלה)מטריקס ▪

...ועודועוד 

סוגי שאלות. 5



סוגי שאלות. 5



מאפייני שאלות

בחירה אחת או כמה  )סוג מענה , תשובותמספר : יופיעו אפשרויות כגון, בלחיצה על השאלה

.מענה על השאלה ועודחובת , כפתור רדיו/דרופדאון, לרוחבפריסה לאורך או , (אפשרויות



Rich Content Editor: מומלץ להקליק על השאלה ולבחור באפשרות

כתיבת טקסט השאלה. 6



ועוד , שינוי צבע, הגדלת האותיות: עם אפשרויות לעריכת הטקסטלכם חלון יפתח ▪

על מנת לצאת מכתיבת הטקסט יש ללחוץ עם העכבר על חלק אחר במסך▪

"הדבק"ו" העתק"על ידי ( לשאלות ולתשובות)word-ניתן להדביק טקסט מ▪

Rich Content Editor



ורצוי באנגלית  , (נוח לשלב ניתוח הממצאים)מומלץ לתת שם לכל שאלה ▪

על מנת לשנות את השם יש ללחוץ על מספר השאלה▪

שם השאלה. 7



בסימון מסגרת ( למטה בתוך בלוק או בין בלוקיםלמעלה או )ניתן להזיז מיקום שאלות 

היא תהפוך לתכלת ואז ניתן לגרור אותה, השאלה עם העכבר

העברת שאלה. 8



כדי להוסיף מעבר עמוד בין השאלות Add page break: עללחצו 

מעבר עמוד לאחר שאלה. 9



זה יראהכך 

מעבר עמוד לאחר שאלה. 9



 Question-בחרו בBlock behaviorסמנו את הבלוק הרלוונטי ותחת 

randomization

של שאלותרנדומיזציה. 10



Saveובסיום לחצו על , בחלון שיפתח בחרו באפשרות הרלוונטית לכם



של תשובותרנדומיזציה. 11

 Choice-בחרו בQuestion behaviorותחת , סמנו את השאלה הרלוונטית

randomization



Saveובסיום לחצו על , בחלון שיפתח בחרו באפשרות הרלוונטית לכם

של תשובותרנדומיזציה. 11



(.-)האדום על האייקון ולחצו , למחוקשתרצו סמנו את השאלה 

.Delete-בואז...-בבחרו,לחילופין

מחיקת שאלה. 12



להחזירן על ידי  וניתן , בתחתית המסךTrash-כל השאלות שנמחקו נמצאות ב

Restoreלחיצה על 

מחיקת שאלה. 12



ותחת  , שאת התשובות שלה תרצו לקודד , סמנו את השאלה הרלוונטית

Question behaviorבחרו ב-Recode values

קידוד תשובות. 13



קודדו את התשובות לפי הרצוי▪

וכל שאר 1ולכן תשובה זו מקבלת את הקידוד , Bבמקרה הנוכחי התשובה הנכונה היא ▪

0התשובות מקבלות את הקידוד 

Closeבסיום לחצו על ▪

קידוד תשובות. 13



Print survey-ולבסוף בImport/Export-מכן בלאחר ,Tools-בחרו ב▪

Export survey to Wordיש אפשרות לייצא את השאלון לוורד בלחיצה על ▪

הדפסת שאלון. 14



 Preview:לשם כך לחצו על. כיצד השאלון נראה לפני הפעלתוחובה לראות 

תצוגה מקדימה. 15



בדקו איך השאלון נראה בעיני המשתמש

תצוגה מקדימה. 15



על מנת להחליט על סדר הצגת  ,  Survey flow:בסיום כתיבת השאלון יש ללחוץ על

הבלוקים בשאלון

זרימת שאלון. 16



של תנאיםרנדומיזציה

 Randomizer-ולבחור בAdd a new element hereיש ללחוץ על ▪

את התנאים אותם רוצים להקצות באופן רנדומלי יש להעביר מתחת לאלמנט זה  ▪

( Moveעל ידי )

כל פעם1בחרו להציג תנאי ▪

על מנת ליידע את End of Surveyבסוף הזרימה מומלץ לשים בלוק של ▪

המשתתפים על סיום השאלון

זרימת שאלון. 16



Applyלחצו על לשמירה 

זרימת שאלון. 16



Publishעל מנת להפעילו יש ללחוץ על כפתור . אך לא פעיל, מוכןהשאלון 

הפעלת השאלון. 17



הפעלת השאלון. 17

אם יש, יציג לכם סקירה של השאלון והמלצות לשיפורקוולטריקס▪

Publish: לסיום לחצו על▪



יציג לכם את הלינק להפצתווקוולטריקס, באוירהשאלון ▪

Copy linkלהעתקת הלינק יש ללחוץ על ▪

Okey: לחצו עללסגירה ▪

הפעלת השאלון. 17



 & Data-ביש לבחור , ונרצה להוריד את הנתונים, לאחר שמשיבים ענו על השאלון

Analysis

הורדת התוצאות. 18



Export Dataואז על Export & Importלחצו על 

הורדת התוצאות. 18



הורדת התוצאות. 18

במחשבושמרו את הקובץ Downloadעל לחצו , הרצויבחרו בפורמט ▪



תמיכה טכנית

:כדאי להשתמש בו במקרי הצורך. יש שירות תמיכה מעולהלקוולטריקס

שאלות נפוצות▪

https://www.qualtrics.com/support

ניתן ליצור קשר עם נציג דרך העמוד הבא▪

https://www.qualtrics.com/support-center/

https://www.qualtrics.com/support
https://www.qualtrics.com/support-center/


!בהצלחה


