הנחיות ללמידה מרחוק דרך מערכת ZOOM
עקב מצב הקורונה אנו נערכים למעבר להנחיה מקוונת מרחוק של הקורסים והשיעורים במכללה.
כל המפגשים יעברו יוקלטו ויועלו לאתר דרך מערכת .ZOOM
זום הינה מערכת פשוטה אשר מיועדת לשליטה ולמידה מרחוק .ניתן דרכה באופן פשוט ואינטואיטיבי לתקשר
בצורה חיה עם המרצה דרך המצלמה והמיקרופון של המחשב/טאבלט/טלפון.
המערכת עובדת באופן כזה שברגע שאתם מקבלים מייל וזימון לשיעור מאיתנו כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ
על הלינק שנמצא מתחת לאפשרות להשתתפות במפגש החי Join Zoom Meeting.

הלינק להשתתפות
במפגש דרך אפליקציית
ZOOM

לאחר שלחצתם על הלינק הוא יעביר אותכם ישירות לדף שיאפשר לכם או להוריד את התוכנה למחשב האישי
שלכם .או לפתוח אותה דרך הדפדפן בוא אתם משתמשים.
אנו ממליצים לכם להוריד את התוכנה למחשבכם האישי על מנת להבטיח עבודה חלקה בא.
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התקנת התוכנה על
מחשבכם האישי וכניסה
למפגש החי

פתיחת במערכת דרך
הדפדפן ללא התקנת
האפליקציה על המחשב
(האפשרות הפחות
מומלצת)

לאחר שלחצתם על הלינק להורדה והתקנת ( (download & run Zoomהתוכנה תותקן ותפתח באופן אוטומטי
על המחשב האישי שלכם ותאפשר לכם להשתתף במפגש החי.
לאחר שהתוכנה נפתחה על מחשבכם האישי שימו לב לתת לה את ההרשאה להשתמש במצלמה ובמיקרופון של
המחשב שלכם על מנת שהמרצה יוכל לשמוע ולראות אותכם .במידה ואין לכם מיקרופון ומצלמה במחשב אל
דאג עדיין תוכלו לראות ולהשתתף במפגש ולעלות למרצה את השאלות שלכם דרך אפשרות הצ'אט.

מתן השראה לתוכנה
להשתמש במיקרופון
והמצלמה של המחשב
שלכם (לחצו אשר אל
דאגה ניתן בכל שלב גם
לכבות ולהדליק אותם)

בדיקת ניסיון של
המיקרופון טרם ניתנת
האישר לשמוע שאכן
מגיע השמע.
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שימוש בצ'אט
על מנת להתכתב בצ'אט כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על כפתור הצ'אט שבחלקו התחתון של המסך .לחיצה
עליו תפתח לכם בצידו הימני של המסך את חלונית הצ'אט שבא תוכלו לעלות את השאלות שלכם למרצה .ישנה
האפשרות לכתוב לקבוצה כולה תחת האפשרות  .To: Everyoneאו לחילופין לכתוב למורה באופן פרטי או
לחבר לכיתה ע"י בחירה בשיתוף ההודעה עם משתמש ספציפי שרק הוא יקבל את ההודעה שלכם.

חלון הצ'אט כאן תוכלו
לשלוח הודעות אישיות
או קבוצתיות ולדבר עם
המרצה גם במידה ואין
לכם מיקרופון או מצלמה
לחצן הצ'אט לחיצה עליו
תפתח את החלון
הצ'אט המוצג כאן מימין.

3

הנחיות ללמידה מרחוק דרך מערכת ZOOM

שימוש במיקרופון ובמצלמה
במידה ונתתם לתוכנה את ההרשאה להשתמש במיקרופון ובמצלמה של המכשיר או לזאת אשר מחוברת למחשב
שלכם .תהיה לכם גם האפשרות לשאול את המרצה שאלות באופן חי דרך המיקרופון ולהציג את עצמכם
כמשתתפים דרך המצלמה .על מנת להפעיל את המצלמה/המיקרופון כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על לחצן
הפעלת המצלמה שבצידו השמאלי התחתון של המסך .כברירת מחדל ברגע שאישרתם לתוכנה השתמש במצלמה
ובמיקרופון הם יפעלו .ניתן להפעיל ולכבות את המצלמה בכל שלב .כאשר סיימתם לדבר מומלץ לכבות את
המיקרופון ע"י לחיצה נוספת (מה שיראה קו אדום אלכסוני על האייקון) .במידה ואינכם רוצים להיראות תוכלו
גם ללוחץ שנית על כפתור המצלמה ולכבות אותה.
מצב בוא המצלמה וגם
המיקרופון אשר
מחוברים למחשבכם
האישי פועלים .את
המיקרופון כדי להפעיל
אך ורק כשיש לכם
שאלה
מצב בוא המיקרופון
והמצלמה כבויים .לא
רואים ולא שומעים
אותכם שאר
המשתתפים במפגש
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אפשרות לשיתוף המסך
במידה ואתם רוצים לשתף את המסך שלכם עם המרצה או הכיתה תוכלו לעשות זאת דרך אפשרות Share
( Screenשימו לב בבקשה להשמעה להוראות המרצה בנושא ולא לשתף מסך ללא אישורו לפני) .ברגע שתלחצו
על האפשרות אז המסך שלכם יוצג לכיתה כמו גם תוכלו לתת למרצה להשתלט עליו דרך האפשרו של Remote
 .Controlעל מנת לכבות את שיתוף המסך עליכם ללחוץ על הלחצן האדום שבחלקו העליון של המסך Stop
.Share

לחצן שיתוף המסך עם
שאר המשתתפים.

עזיבת המפגש
בכל שלב יש לכם את האפשרות לעזוב את המפגש ע"י לחיצה עם כפתור ה  Leave Meetingשבצידו הימיני
התחתון של המסך .לחציה עליו תוציא אותם לחלוטין מהמפגש כמשתתפים .במידה ולחצתם על הכפתור הטעות
אל דאג כל שעליכם לעשות הוא פשוט לחזור אל הלינק הראשוני שקיבלתם לכניסה למפגש במייל .לחיצה מחודש
אליו תאפשר לכם לחזור למפגש החי .במידה והאפליקציה כבר מותקנת על המחשב האישי שלכם ייפתח לכם
חלון נוסף מתוך דף ההורדה שיעביר אותכם ישירות לתוך המפגש החי.
חשוב לציין כי ניתן כל שלב לצאת ולחזור למפגש באופן חופשי וגם במידה ואיחרתם אל דאגה לחיצה על הקישור
במייל תכניס אותם ישירות למפגש.

לחצן הפסקת השיתוף
לחצן עזיבת המפגש
אשר תוצא אותם
כמשתתפים פעילים
בוא
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כל המפגשים יוקלטו ויועלו לאתר כך שגם במקרה שלא יחלטם להגיע למפגש תהיה לכם ה אפשרות
להשלים את התוכן שלו ע"י צפייה בהקלטת המפגש המלאה דרך האתר דרך כפתור כניסה סטודנטים
והזנת היוזר והסיסמה האישים שהמערכת נתנה לכם.



יש להוריד את תוכנת הזום למכשיר האישי שממנו תתחברו למפגש .לינק להורדה כאן .ולהוריד את
התוכנה הראשונה ברשימה החינמית .zoom client for meeting



מדריך להתקנה ושימוש עם התוכנה כאן.



עדכון לגבי חומרים והורדה עבור המפגש ותאריכים ושעות המפגשים לקבלו מהמזכירות
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