
 םיטנדוטסל הכרדה -)Zoom( קוחרמ הדימל תכרעמב שומיש
 

 םיבשחמה בורב( המלצמו בשחמב ליעפ ןופורקימ וכרטצת תכרעמב אלמ שומישלש בל ומיש

  .,)בשחמב רבכ םינבומ המלצמהו ןופורקימה םידיינה

 

 סרוקה רתא תא חותפלו דומיל רתאל סנכיהל שי :ןושאר בלש

 .באשמה לע ץוחללו                                                       .תכרעמה למס תא שפחל שי :ינש בלש

 

  הזכ ךסמ וארת הסינכה ירחא :ישילש בלש

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 שי ,הנכותה תא דירוהל ושרדת הנושארה םעפב ,)Join( שגפמל תופרטצהה רותפכה לע ץוחלל שי

  .םייתסהל ךילהתל תתלו רושיא ץוחלל

 :הזכ ךסמ וארתו וסנכת הסינכה ירחא

 

 ,תושיגפ תינושל
 ויהי וז תינושלב
 לכ םיטרופמ
 סרוקב םישגפמה
 בורקה שגפמה וא(

 )רתויב
 

 שגפמל תופרטצה
 )רועישל(

 תטלקה ,תוטלקה תינושל
 ירחא ועיפוי תואצרהה
 וז תינושלב האצרהה
 )הצרמ תטלחה פ״ע(

 םישל שי ,תושיגפ תמישר
 השיגפה לע םיצחולש בל
 םינוכנה העשהו ךיראתב
 היהת םיצרמהמ קלחל(
 )העובק תחא השיגפ
 



  :ךסמה תיתחתבש םילכה לגרסל רבסה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :)ןולחה לש ןותחתה קלחל םג בל ומיש( םיפתתשמ תינולח
 

 

 המלצמה לע ץוחלל שי ינושארה בלשב

 וקה( םיליעפל םתוא ךופהלו ןופורקימהו

 איהש רמוא המלצמה לש הנומתה לע םודאה

 דירוהל ידכ המלצמה לע ץוחלל שי ,תתבשומ

 תואצרהב .)התוא ליעפהלו םודאה וקה תא

 י״ע שומישל םוסח היהי ןופורקימה תולודג

 תא ןתיי הצרמה תואצרהמ קלחב .הצרמה

 תא יאמצע ןפואב חותפל תורשפאה

 תא תובכל דיפקהל שי ,רבדלו ןופורקימה

  .רבדל םתמייסש ןופורקימה

 הצרמה( די תמרה

 ןומיס לבקמ

 )רבדל הצור התאש

 לכל וא הצרמל העדוה תביתכ

 טילחהל ןתינ .טא׳צב םיפתתשמה

 והשימל קר היהת העדוההש

  .םלוכל היולג וא םיוסמ

 ךסמ חתפת וז הנומת לע הציחל

 החישב םיפתתשמה לכ תומש םע

  .)םיפתתשמ תינולח(

 ךשמהב וז הבית לע רבסה ואר

   .ךירדמה

 תביזע ןצחל
 שגפמ

 אדוול אנ ,ןופורקימה תלעפהו תקתשה

 םתמייסו רבדל רושיא םתלביקש ירחאש

 עירפהל אל ידכ ןופורקימה תא בוש תובכל

  .רועישה ךלהמל

 םיפתתשמ תמישר

 הצרמה םיתיעל(

 תא ריתסהל הצרי

 ראשמ המישרה

 )התיכה



 חולהש טילחי הצרמה םיתיעל ,המלצמב הצרמה תא תוארל ולכות ןווקמה רועישה לכ ךלהמב

 בור לע עיפות תגצמ םיתיעל ,חולה לע בתוכ אוהש המ וארת זאו ךסמב םוקמה ברמ תא לבקמ

 תוארל הצור אוהש טילחי הצרמה םיתיעלו )הנומת ואר-הניפב הצרמה לש ןטק עובירו( ךסמה

 םיטנדוטסה רפסמ יפל םיעוביר הברה שי זאו( ךסמה בר תא וספתי תומלצמה זאו תומלצמב םכתא

  .)תרדשמ דחא לכ לש המלצמהש המ תא שי עוביר לכבו ,םירבוחמש

 :חולו הצרמל המגוד

 
 

 הרקמבש וא תיבב שלח טנרטניא שיש ימלש ךכ .הנכותל םינופלטל היצקילפא םג תמייקש בל ומיש

  .)ףידע דימת הז בשחמבש תורמל( רועישב הייפצל הבוט היצפוא וז יטוחלא טנרטניא ןיאו

  :ןופייאל היצקילפאה תדרוה

https://apps.apple.com/us/app/id546505307 
  :דיאורדנא היצקילפאה תדרוה

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=iw 
 

 .םלוכל תואירב הברהו החלצהב


