
-מדריך לשימוש ב

ZOOM
ה"הילבתכנית פדגוגיה -טכנומאת צוות 



?מה במדריך

 חשבוןפתיחתZOOM 

באמצעות הזדהות משרד החינוך

כניסה לחדר ה-ZOOMשלי

הרשאות משתתפים : פונקציות שימושיות

,  מניעת קשקושים, כיבוי מיקרופונים, במפגש

קבצים פתיחת חדרים שליחת , שיתוף מסך

.ועוד

 התחברות תלמיד למפגש באמצעות טלפון

מחשב/ נייד 



 ZOOMפתיחת חשבון 

החינוךבאמצעות הזדהות משרד 



...זום ברישיון משרד החינוך

?אנחנו מרוויחיםמה 
מפגש ללא הגבלת זמן-

?מה חשוב לדעת
ארגוני של משרד החינוך איננו ZOOMחשבון -

-קשור בשום אופן לחשבון הקודם שלכם ב

ZOOM ,זהו חשבון אחר  .



רשמו בגוגל  

zoom  הזדהות

משרד החינוך

בחרו את התוצאה  

Edu-il.zoom.us

תועברו לחלון עם הכותרת 
!חשוב

אם לא הועברתם לחלון עם הכותרת 

זהו סימן לכך שהתחברתם ZOOMאלא הועברתם ישירות לחלון באתר 

.לחשבון הקודם שלכם בזום ועליכם להתנתק ממנו

?איך מתנתקים

.בפינה הימנית העליונהMY ACCOUNTלוחצים על 1.

.גם היא בפינה הימנית העליונההלוחצים על צלמית הדמות המופיע2.

SING OUTלוחצים על 3.



כיוון שזו הפעם הראשונה 

שאתם משתמשים  

הארגוני zoom-בחשבון ה

של משרד החינוך מומלץ 

להתאים את הגדרות 

.המשתמש

לחצו על הגדרות  

המשתמש



אם בידיכם קוד משתמש 

וסיסמה לכניסה אחידה  

אחרת , הזדהו באמצעותם

. ז.מלאו את מספר ת

שלכם ולחצו

SMSשלחו לי 



במידה ובחרתם להזדהות  

באמצעות קוד הנשלח 

את הקוד הזינו , לנייד

ולחצו עלSMSשקבלתם ב

כניסה



ברכות 

יש לכם חשבון  

ZOOM  ארגוני של

.משרד החינוך

כעת נשנה מספר  

.הגדרות בסיסיות

לחצו על  

Settings



:שימו לב להגדרות הבאות

כיבוי הגדרה זו יביא לכך שבלחיצה  -חדר המתנה

על הקישור התלמיד יועבר ישירות לחדר שלכם 

.ללא המתנה

הפעלת אפשרות זו -הטמעת סיסמה בקישור

תביא לכך שהתלמיד יועבר לחדר שלכם ללא 

.צורך בהקלדת סיסמה

הפעלת שלושת  -הפעלת קישור כניסה קבוע

האפשרויות הללו תביא לכך שהקישור לחדר 

.שלכם יישאר קבוע בכל מצב

כיבוי  /ישנם יתרונות וחסרונות להפעלת! חשוב

.הפעילו שיקול דעת, ההגדרות הללו



שליZOOM-לחדר הכניסה 



רשמו בגוגל  

zoom  הזדהות

משרד החינוך

בחרו את התוצאה  

Edu-il.zoom.us

תועברו לחלון עם הכותרת 
!חשוב

אם לא הועברתם לחלון עם הכותרת 

זהו סימן לכך שהתחברתם ZOOMאלא הועברתם ישירות לחלון באתר 

.לחשבון הקודם שלכם בזום ועליכם להתנתק ממנו

?איך מתנתקים

.בפינה הימנית העליונהMY ACCOUNTלוחצים על 1.

.גם היא בפינה הימנית העליונההלוחצים על צלמית הדמות המופיע2.

SING OUTלוחצים על 3.



לחצו על

יצירת פגישה חדשה

והזדהו באמצעות סיסמת  

כניסה אחידה של משרד  

ההליך מפורט  )החינוך 

(בשקפים הקודמים



-כעת אתם בחדר ה

ZOOM הארגוני שלכם

תחת משרד החינוך



הזמנת משתתפים



החץ בכפתור  לוחצים על 

Participants

Inviteולוחצים על 



בחלון שייפתח לחצו  

Copy urlעל 

,  הקישור כעת מועתק

עליכם להדביק אותו 

בהזמנה למשתתפים

('מייל וכד/ווצאפ)



פונקציות שימושיות



נערוך היכרות עם , כעת

התפריט הבסיסי  
אם אינכם רואים את , שימו לב

התפריט העבירו את חץ העכבר  

על חלקו התחתון של המסך  

.והתפריט יעלה

הדלקת/כיבוי

מיקרופון  

ומצלמה

הרשאות  

ופרטיות

ניהול 

המשתתפים ט'צ שיתוף מסך הקלטה סיום פגישה



ניהול ההרשאות והפרטיות במפגש



הוא לחצן הניהול של כלל Securityלחצן 

ההרשאות של המשתתפים בחדר



נעילת הפגישה תמנע כניסת משתתפים  

חדשים לחדר 

:באפשרותכם למנוע מהמשתתפים, בנוסף

לשתף את המסך שלהם-

ט'לכתוב בצ-

לשנות את שמם-

תמנע מהמשתתפים את Vהורדת סימון 

האפשרות שבחרתם

שבו המשתתפים  " חדר המתנה"פתיחת 

ממתינים עד שהמארח יאשר את הצטרפותם



מניעת קשקושים



Securityלחצו על הלחצן 

בזמן שאתם במצב שיתוף מסך



מהאפשרות Vהורידו את הסימון

Annotate on shared content

המשתתפים לא יכולים לקשקש על , כעת

.המסך



?כיצד מוחקים קשקושים מהמסך

בתפריט שייפתח לכם לחצו על  . 2

Clearצלמית פח האשפה 

Annotateלחצו על לחצן . 1

בתפריט הנוסף שייפתח לחצו על-3

Clear all drawings



כיבוי מיקרופונים



Participantsלחצו על 

לכיבוי כלל המיקרופונים  

Mute Allלחצו על 

לפתיחת כלל  

המיקרופונים לחצו על 

Unmute All



שיתוף מסך



אם ברצונכם להראות למשתתפים  :לדוגמא

כדלעילסרטון עליכם לבצע שיתוף מסך 

.  ולהפעיל את הסרטון

בתיבת  Vעליכם לסמן , שימו לב

Share computer sound אם ברצונכם שגם

הם יוכלו לשמוע את הסרטון

יופיע חלון לבן עם מגוון  Shareבלחיצה על 

לשיתוף המסך Screenלחצו על . אפשרויות

.שלכם עם המשתתפים

שיתוף מסך



.כך זה נראה בזמן שיתוף מסך

כל מה שאתם רואים במסך שלכם גם 

.המשתתפים רואים אצלם

ניתן להזיזו  , חלון מפגש הזום קטן ומופיע בצד

.לכל מקום אחר באמצעות העכבר

להפסקת שיתוף  

המסך לחצו על  

Stop share



Zoomשליחת קבצים במפגש 



Chatלחצו על 

Fileלחצו על , לאחר מכן



בתפריט שייפתח לחצו 

Your Computerעל 

בחלון שייפתח בחרו את 

הקובץ המיועד לשליחה  

ט  'הקובץ יופיע בצ. ואשרו

וכל המשתתפים יוכלו  

להוריד אותו



לחצו על  

Settings

אם אינכם מוצאים את סימן 

, הקובץ באופן שהראינו קודם

ZOOMעליכם להיכנס אל אתר 

.ולבצע שינוי הגדרות

:עשו זאת כך

ZOOMכנסו להגדרות ה, ראשית

באמצעות הזדהות אחידה



גללו מטה עד להגדרה

File transfer

והפעילו את הלחצן  

העבירו אותו לצבע  )

(כחול



"חדרים"חלוקה ל



לחלוקת המשתתפים  

לחצו על  , לחדרים

Breakout Rooms



עליכם לבחור אחת , שנית

:משלושת האפשרויות

Assign automatically

אפשרות זו מפנה אקראית 

את התלמידים לחדרים

Assign manually

באפשרות זו אתם בוחרים  

לאיזה חדר התלמיד יופנה

Let participants

choose room

באפשרות זו התלמידים  

בוחרים לאיזה חדר ברצונם  

להצטרף

עליכם לבחור מהו , ראשית

מספר החדרים שברצונכם 

לפתוח

לחצו על, לבסוף

Create



אם בחרתם באפשרות  

לחצו על  , החלוקה הידנית

Assign בחדר מסוים וסמנו

אילו תלמידים ברצונכם 

.להוסיף לחדר

לאחר שסיימתם לחצו על  

Open All Rooms

אם בחרתם באפשרות  

החלוקה האוטומטית  

לא תידרשו  , האקראית

.  לשייך תלמידים לחדרים



החדרים פתוחים  , כעת

שוהים בהם והתלמידים 

לעבור בין  באפשרותכם 

החדרים באמצעות לחיצה  

על שם החדר ולאחר מכן 

Joinעל

לסגירת החדרים לחצו על  

Close All Rooms
אם בחרתם באפשרות בה 

התלמידים בוחרים את  

החדר שאליו הם מעוניינים 

הם יקבלו הודעה  . להצטרף

לאחר שפתחתם את  

ובה יתבקשו לבחור  החדרים

חדר באמצעות לחיצה על 

Join



ZOOMהתלמיד למפגש התחברות 

באמצעות טלפון נייד



הורידו את אפליקציית  

Zoom מחנות

.האפליקציות

לאחר ההורדה אין צורך  

לפתוח את 

צאו ממנה , האפליקציה

ולחצו על הקישור  

לשיעור שקיבלתם  

או  )בווצאפמהמורה 

(בדרך אחרת



רשמו  

את 

שמכם

Okואשרו 



על מנת להצטרף  

למפגש יש לאשר את 

ההרשאה



לחצו על  

Call via device audio

כדי שתוכלו לשמוע את 

השיעור וכדי שישמעו  

אתכם



בתפריט זה תוכלו  

לכבות/להפעיל

,מיקרופון ומצלמה

לכתוב  , לשתף מסך

אט ועוד'בצ

ליציאה מהמפגש לחצו 

Leaveעל 



ZOOMהתלמיד למפגש התחברות 

באמצעות מחשב



בלחיצה על הקישור  

שקיבלתם מהמורה 

תועברו למסך 

שלפניכם  

תתבצע הורדה מהירה 

Zoomשל אפליקציית 

בתום ההורדה 

תתבקשו לרשום את  

,  רשמו ואשרו. שמכם

כעת אתם מועברים אל  

.המפגש



במהלך פתיחת מפגש  

הזום יופיע החלון הבא

י לחיצה "יש לאשר ע

על 

Join with computer 

audio

הצטרפתם  , כעת

.למפגש



ה"בהילפדגוגיה -צוות טכנו

ה "היל-עומד לרשות צוותי קידום נוער 

.פנו אלינו

לחצו כאןה"בהילפדגוגיה -למעבר לאתר טכנו

https://edtecinhila.wixsite.com/mysite

