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ZOOMחפשו בגוגל 



בחרו באפשרות

Zoom: Video 

conferencing



לחצו על  

Sign in



כתובתאתרשמו

שלכםהמייל

Signעלולחצו up



יופיע המסך הבא

המודיע על כך  

שנשלחה הודעה  

לחשבון המייל   zoomמ

.שלכם



לחשבון המייל  הכנסו

שלכם ופתחו את  

המייל שהתקבל 

zoomמ



לחצו על

Activate Account



:מלאו את פרטיכם

פרטישם -

משפחהשם -

ססמה-
תווים  8על הסיסמה להיות בעלת )

ועליה להיות מורכבת  , לפחות

אותיות קטנות  , מאותיות גדולות

(וספרות



רשמו את הסיסמה 

פעם נוספת ולאחר 

Continueמכן לחצו על 



Vסמנו 

Skipולאחר מכן לחצו על 

דברלמלאאיןכאן



קיבלתם את המסך 

?הבא

יש לכם  , תתחדשו

Zoomחשבון 

כעת ניגש לעריכת 

הגדרות ולהתאמתן  

לחצו  , לצרכים שלכם

Zoomעל 



לחצו על  

My account



לחצו על  

Settings



העבירו את הלחצן למצב  

(כחול)פעיל 

בכך אתם מגדירים  

שהקישור למפגש שלכם  

(מומלץ)יהיה קבוע 
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Zoomנכנסים לאתר 

ולוחצים על 

My account



-זוהי כתובת חדר ה

Zoomהעתיקו  , שלכם

אותה ושלחו לאדם  

שאותו אתם מעוניינים 

ניתן  . להזמין למפגש

מייל ועוד, בווצאפלשלוח 

כתובת החדר היא  , כפי שהגדרנו קודם, שימו לב

קבועה ולכן אם המוזמנים שומרים אותה אין צורך  

לשלוח אותה שוב
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Zoomנכנסים לאתר 

ולוחצים על 

Host a meeting



בחרו את האפשרות

With video on

יתחיל הליך  מייד 

אוטומטי שאורך מספר  

שניות עד לפתיחת  

החדר



במהלך פתיחת מפגש  

הזום יופיע החלון הבא

י לחיצה "יש לאשר ע

על 

Join with computer 

audio



.המפגש שלכם פעיל, כעת
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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

הזמנת  

משתתפים  

למפגש

ניהול 

המשתתפים שיתוף מסך ט'צסיום פגישה הקלטה



בחלון שייפתח לחצו  

Copy urlעל 

,  בכך הקישור מועתק

כעת עליכם להדביק  

אותו בהזמנה  

למשתתפים

הזמנת משתתפים  

המפגשבמהלך 

Inviteלוחצים על 



בלחיצה על 

Manage participants  יפתח

חלון עם שמות המשתתפים

הניחו את חץ העכבר על שם 

המשתתפים עד  של אחד 

,  Moreהופעת כפתור כחול 

יופיעו  Morבלחיצה על 

כיבוי  : מספר אפשרויות

של  המקרופוןהמצלמה או 

הוצאת משתתף , המשתתף

.מהמפגש ועוד

המשתתפיםניהול



יופיע חלון לבן עם מגוון  Shareבלחיצה על 

לשיתוף המסך Screenלחצו על . אפשרויות

.שלכם עם המשתתפים

אם ברצונכם להראות למשתתפים  :לדוגמא

כדלעילסרטון עליכם לבצע שיתוף מסך 

.  ולהפעיל את הסרטון

 Shareבתיבת Vעליכם לסמן , שימו לב

computer sound  אם ברצונכם שגם הם יוכלו

לשמוע את הקול של הסרטון

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



ט'צ

אט'חלון הצייתפחChatבלחיצה על 

לשליחהEnterהקישו , הקלידו כאן את התוכן
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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 dvice 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 
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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-קידום נוער עומד לרשות צוותי 

.פנו אלינו, במחוזות

לחצו כאןה"בהילפדגוגיה -למעבר לאתר טכנו

https://edtecinhila.wixsite.com/mysite

