
ZOOM- מדריך למשתמש

דקות של שיעור40מאפשר –בחינם ZOOMשימוש ב 

,  10:20-11:00ופגישה נוספת ב 9:30-10:10למשל מ , ZOOMמפגשי 2-תוכלו להזמין ל, כךאם 
.י הסטודנטים"מה שיקל על הבנת ועיבוד המידע ע

: יש לפנות ליחידה לקידום הוראה( ללא מגבלת זמן ומשתתפים)לקבלת גרסה עם רישיון 
nettas@ruppin.ac.ilכיוון שתינתן עדיפות למרצים עם , ולציין בפנייה את מספר המשתתפים

.משתתפים100-למעלה מ

mailto:nettas@ruppin.ac.il


לאילו מטרות ניתן להשתמש בכלי

מסויםהנחייה מקוונים עם סטודנטים בודדים או עם קבוצות סביב נושא מפגשי •

כהכנה למבחן•

סמינריוןהנחייה בעבודות לפגישות •

גמר  פרויקטי •

הרצאה וובינרית עם הסטודנטים ולשתף מצגת במהלכה  לקיים •

מהעולםמפגשים מקוונים עם עמיתים לתחום הלימוד מהארץ או לקיים •

המוצעת למרצים ככלי להוראה  , היא מערכת אינטראקטיבית ZOOMמערכת

המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים  . סינכרונית מקוונת

או בין קבוצת  ,המפגשים בין המרצה לסטודנטים . והמכשירים הניידים

.ניתן להקליט את המפגשים המקוונים. נערכים בחדרים, סטודנטים

שימו לב

.מצלמהעם יש להצטייד במיקרופון או במיקרופון ZOOMכדי להשתמש במערכת 

.נייד יש מצלמה ומיקרופון מובניםבמחשב : לידיעה*

אנא הכינו אותה לקראתו ופיתחו אותה במחשב  , אם ברצונכם להעביר מצגת בזמן המפגש

.לפני המפגש



תוכן עניינים  

ורישום כניסה•

במערכת( Meeting)הגדרת השיעור •

(Moodleבמייל או ב )משלוח הקישור לסטודנטים •

”Start"פתיחת השיעור ביום ובשעה שנקבעו ו •

ועוד? אט'סטודנטים מגיבים בצ? מצגת/לשתף מסך? להקליט–התנהלות השיעור •

טיפים•



היכנסו לאתר בכתובת  •

https://zoom.us/

ורישוםכניסה

.  מהיחידה לקידום הוראהפרטי החשבון שקילתם הזינו את •

https://zoom.us/
mailto:nettas@ruppin.ac.il


לקביעת שיעור 
לחצו על  
SCHEDUALE A 

MEETING  בתפריט
העליון

–הגדרת שיעור  במערכת 
(  Host)' מארח'נקרא המפגש קובע 

עריכהולו יש הרשאות 

המשך הגדרות

השיעורנושא /שם

תאריך ושעה

השיעורמשך 

אזור הזמן  
(ל"רלבנטי לשיחות עם חו)

שיעור חוזר

לשיעור סיסמה לכניסה 
לא/כן–

ברצונכם  אם *

להעביר מצגת  

, בזמן המפגש

אנא הכינו 

אותה לקראתו  

ופיתחו אותה  

במחשב לפני  

.המפגש



לשיעורהגדרות נוספות 

או  /טלפון ו–אמצעי קול התחברות עם 
(מחשב נייד/מיקרופוןבמידה ויש )מחשב 

התחברות משתתפים לפני המארח

המשתתפים עם כניסתם לפגישה" השתקת"

למשתתפים לקראת  " חדר המתנה"פתיחת 
הפגישה במידה ויתחברו לפניה

שמירת הפגישה

התחברות כשאתם על המסך 
המשתתפיםאו /ו

הקלטה אוטומטית של הפגישה



משלוח הקישור לסטודנטים

הורדת אמצעי זימון  
למשתתפים

השיעורמזהה 

ניתנת  –השיעור כתובת 
או /למשתתפים ולשליחה 

הוספה לאתר הקורס ב  
Moodle

השיעור שנקבעוסיכום נתוני 

במידה )השיעור סיסמת 
(והוגדר במסך הקודם



לחיצה על אחת מאפשרויות הזימון  •
תוריד למחשב שלך פגישה ליומן  
באמצעותה ניתן לזמן משתתפים  

נוספים

לסטודנטים ביומןמשלוח הקישור 

תופיע לאחר לחיצה הפגישה•

בתחתית המסך

מופיעים בזימוןהשיעור נתוני 



”Start“פתיחת השיעור ביום ובשעה שנקבעו ו 

יש להכנס ל  השיעור לצורך קיום •

ZOOMולהזדהות

בתפריט העליון ללחוץ על  •

בתפריט שנפתח משמאל ללחוץ על •

MEETINGS

’ZOOM‘בפעם הראשונה כדאי להוריד ולהריץ 

בשיעור הרלבנטי’Start‘ללחוץ על•



התנהלות השיעור

1 2 3 4 5

:  ניהול משתתפים1.

כמה משתתפים  

בפגישה ויכולת  

 mute/mute)להשתיקם 

all)

לבחור  ניתן  :שיתוף2.

חלון  , לשתף מסך

ועודלוח לבן , ספציפי

המשתתפים  :אט'צ3.

יכולים לפנות בשאלות  

אפשר  . בזמן השיעור

לענות לכולם או בפרטי

במידה : שיעורהקלטת 4.

הקלטה  . לא/ורוצים כן

מתקבלת כקובץ וידאו

סוגר  : המפגשסיום 5.

את המפגש עבור כל  

המשתתפים



טיפים

 מומלץ לקיים את השיעורים כשכל הסטודנטים עלMute

אט להעביר שאלות או לברר אם  'כדאי לעקוב בזמן השיעור אחר התקשורת בצ

לסטודנטים יש שאלות

ואז המרצה יכול להגדיר . מומלץ להקצות זמן לשאלות, בנוסףunmute  לסטודנט

ספציפי או לכולם



לפרטי התחברות לחשבון רופין וסיוע בניהול 

:פגישות פנו אל היחידה לקידום הוראה

nettas@ruppin.ac.ilל "דוא

09-8981361' טל

!בהצלחה

mailto:nettas@ruppin.ac.il

