שימוש במערכת למידה מרחוק ) -(Zoomהדרכה לסטודנטים
שימו לב שלשימוש מלא במערכת תצטרכו מיקרופון פעיל במחשב ומצלמה )ברוב המחשבים
הניידים המיקרופון והמצלמה מובנים כבר במחשב(.,
שלב ראשון :יש להיכנס לאתר לימוד ולפתוח את אתר הקורס
שלב שני :יש לחפש את סמל המערכת.

וללחוץ על המשאב.

שלב שלישי :אחרי הכניסה תראו מסך כזה

הצטרפות למפגש
)לשיעור(

לשונית הקלטות ,הקלטת
ההרצאות יופיעו אחרי
ההרצאה בלשונית זו
)ע״פ החלטת מרצה(

רשימת פגישות ,יש לשים
לב שלוחצים על הפגישה
בתאריך והשעה הנכונים
)לחלק מהמרצים תהיה
פגישה אחת קבועה(

לשונית פגישות,
בלשונית זו יהיו
מפורטים כל
המפגשים בקורס
)או המפגש הקרוב
ביותר(

יש ללחוץ על הכפתור ההצטרפות למפגש ) ,(Joinבפעם הראשונה תדרשו להוריד את התוכנה ,יש
ללחוץ אישור ולתת לתהליך להסתיים.
אחרי הכניסה תכנסו ותראו מסך כזה:

הסבר לסרגל הכלים שבתחתית המסך:

לחצן עזיבת
מפגש
כתיבת הודעה למרצה או לכל
המשתתפים בצ׳אט .ניתן להחליט
שההודעה תהיה רק למישהו
מסוים או גלויה לכולם.

לחיצה על תמונה זו תפתח מסך
עם שמות כל המשתתפים בשיחה
)חלונית משתתפים(.
ראו הסבר על תיבה זו בהמשך
המדריך.

בשלב הראשוני יש ללחוץ על המצלמה
והמיקרופון ולהפוך אותם לפעילים )הקו
האדום על התמונה של המצלמה אומר שהיא
מושבתת ,יש ללחוץ על המצלמה כדי להוריד
את הקו האדום ולהפעיל אותה( .בהרצאות
גדולות המיקרופון יהיה חסום לשימוש ע״י
המרצה .בחלק מהרצאות המרצה ייתן את
האפשרות לפתוח באופן עצמאי את
המיקרופון ולדבר ,יש להקפיד לכבות את
המיקרופון שסיימתם לדבר.

חלונית משתתפים )שימו לב גם לחלק התחתון של החלון(:
רשימת משתתפים
)לעיתים המרצה
ירצה להסתיר את
הרשימה משאר
הכיתה(

הרמת יד )המרצה
מקבל סימון
שאתה רוצה לדבר(

השתקת והפעלת המיקרופון ,נא לוודא
שאחרי שקיבלתם אישור לדבר וסיימתם
לכבות שוב את המיקרופון כדי לא להפריע
למהלך השיעור.

במהלך כל השיעור המקוון תוכלו לראות את המרצה במצלמה ,לעיתים המרצה יחליט שהלוח
מקבל את מרב המקום במסך ואז תראו מה שהוא כותב על הלוח ,לעיתים מצגת תופיע על רוב
המסך )וריבוע קטן של המרצה בפינה-ראו תמונה( ולעיתים המרצה יחליט שהוא רוצה לראות
אתכם במצלמות ואז המצלמות יתפסו את רב המסך )ואז יש הרבה ריבועים לפי מספר הסטודנטים
שמחוברים ,ובכל ריבוע יש את מה שהמצלמה של כל אחד משדרת(.
דוגמה למרצה ולוח:

שימו לב שקיימת גם אפליקציה לטלפונים לתוכנה .כך שלמי שיש אינטרנט חלש בבית או שבמקרה
ואין אינטרנט אלחוטי זו אופציה טובה לצפייה בשיעור )למרות שבמחשב זה תמיד עדיף(.
הורדת האפליקציה לאייפון:
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
הורדת האפליקציה אנדרואיד:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=iw
בהצלחה והרבה בריאות לכולם.

