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 ZOOMלשימוש בחדרי קבוצות בתוכנת מדריך 

 במהלך מפגש סינכרוני, ניתן לחלק את המשתתפים לקבוצות.

חלוקה לחדרים מאפשרת למספר קטן של סטודנטים לעבוד על מסמך לקיים דיון או להשתתף בפעילות 
 כקבוצה. בסיום העבודה הקבוצתית חוזרים כל המשתתפים לחדר המפגש הראשי.כלשהי 

 ניתן לחלק את המשתתפים לפי: 

 שיבוץ אקראי 
 שיבוץ שהוגדר מראש 
  .ויש לוודא שהן המרצה והן יתר  5.3החל מגרסה רק זו זמינה  אפשרותשיבוץ לפי בחירת המשתתף

 המשתתפים עושים שימוש בגרסה עדכנית.

 ות יש למשתתפים הרשאת דיבור ושימוש במצלמה וכן אפשרות לשיתוף קבצים.בחדרי הקבוצ

 מרצה יכול להיכנס לכל אחד מחדרי הקבוצות כדי להיות שותף ללמידה הקבוצתית.

 אם המפגש מוקלט, לא ניתן להקליט את הפעילות בחדרי הקבוצות.
 

 ZOOMעדכון גרסת 

 .ZOOM-ניכנס ל .1

 Check for Updatesנלחץ על שם המשתמש ומהתפריט נבחר   .2

 

 מטי, הגרסה העדכנית.ובאופן אוטדכן וותעאם יש צורך בעדכון תרד למחשב,  .3
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 חלוקת המשתתפים לקבוצותהגדרת 

 .לחלון המפגש  ניכנס .1

Breakout Roomsנלחץ על הלחצן  .2

 

 :חלוניתהתיפתח  .3

  

  .שנרצה לפתוח )אין מגבלה על מספר החדרים( נגדיר את מספר החדרים .3.1

 .יהיו בחדר משתתפיםכמה , ייקבע בהתאם למספר החדרים שנגדיר

  נבחר באחת האפשרויות לחלוקה: .3.2

  .באופן אקראילחדרים המערכת תשבץ את המשתתפים במפגש  – באופן אוטומטי •

  ך את המשתתפים לחדרים השונים בעצמנו.יישנלפי  –לפי הגדרה  •

 לפי בחירת המשתתפים  •

 .Createנלחץ על  .3.3
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 :שתיפתחבחלונית  .4

 

 ניתן לשנות את שם החדר ו/או למחוק אותו. .4.1

 .Assignניתן לשייך את המשתתפים באמצעות  .4.2

 .Recreateניתן לחזור ולהגדיר החדרים מחדש באמצעות לחיצה על   .4.3

 .Add a Roomניתן להוסיף חדרים נוספים באמצעות לחיצה על  .4.4

 .Optionsניתן להגדיר אפשרויות שונות באמצעות לחיצה על  .4.5

 ואז תופיע החלונית הבאה:
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 נסמן תיבה זו כדי לאפשר למשתתפים להצטרף לחדרים בעצמם. .א

, בכל שלב בעצמם לחדר לחזוריוכלו  כן/לאננקה תיבה זו כדי להגדיר אם משתתפים /נסמן .ב

 הראשי.

 ופן אוטומטי לחדרים.נסמן תיבה זו כדי להעביר את המשתתפים בא .ג

נסמן תיבה זו כדי להגדיר את משך הזמן בו ישהו הסטודנטים בחדרים )נגדיר את משך הזמן  .ד

 הרצוי(.

 המפגש בחדרים.  נסמן תיבה זו כדי להגדיר כמה זמן נשאר עד לסיום .ה

 הסטודנטים יוחזרו באופן אוטומטי לחדר המרכזי., לאחר סיום הספירה לאחור

 ליצירת החדרים. Open All Roomsבסיום נלחץ על  .4.6

 

 .Joinיכולים להצטרף בעצמם לחדרים באמצעות לחיצה על משתתפים מרצה/ .5.1

 החדרים.ן ברשימה משתתפים שלא שיבצו את עצמם נוכל אנו לצרף אותם לכל אחד מיוצגו אם  .5.2

 .נוכל לשדר הודעה לכל המשתתפים בחדרים .5.3
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 שיתוףהגדרת 

למשתתפים בחדר הקבוצות לשתף חומרים יש צורך להגדיר את אפשרויות השיתוף, לפני המעבר כדי לאפשר 

 לחדרי קבוצות.

 בחלון המפגש נלחץ על החץ שמימין ללחצן השיתוף .1

 

 Advanced Sharing Optionsבתפריט נבחר  .2

 All Participantsנבחר באפשרות  .3

 

 

 עזרה?רוצים 
 אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה בכל שאלה, תהייה והתלבטות

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

