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 והפצה לסטודנטים בענן שיון המכללהיבר שמירת הקלטות זום 

  את הקלטות המפגשים בזום ניתן לשמור או למחשב המקומי או לענן.
 להלן הנחיות לשמירה בענן והפצת ההקלטה לסטודנטים.

 בענןהקלטה ביצוע צעד א': 

 למפגש זום עם חשבון המכללה.ניכנס  .1

 .בסרגל נלחץ על לחצן ההקלטה  .2

  ההודעה:תופיע  .3

 

 Record to the Cloudנבחר באפשרות  .4

 .לאחר הפעלת ההקלטה יופיע החיווי  .5

 ?להפסיק את ההקלטה לענן האם אנו רוצים :בלחיצה על סיום ההקלטה נקבל הודעה .6

 .Yesנלחץ על 

 

  :לאחר עיבוד ההקלטה נקבל קישור להקלטה לדוא"ל של בית ברלששההקלטה הופסקה ונקבל הודעה  .7

 

 .העיבוד תלוי באורך ההקלטה משך זמןהערה: 

 נסיים את המפגש. .8

 מופיע שם במפגש ושההקלטה לענן זמינה: כותרתהבנקבל למייל הודעה שלאחר סיום עיבוד ההקלטה,  .9
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 : קישורים לצפייה המפגש ושניהמפגש, מועד יוצג שם בגוף ההודעה  .10

 הראשון רק למארח המפגש והשני להפצה לצופים

 

 דרך נוספת להגיע להקלטות שנשמרו בענן

 ניכנס למסך הבית של זום .1

 

 .Meetingנלחץ על  .2
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 , תוצג רשימת המפגשים המוקלטיםRecordedנלחץ על  .3

 

 .Openנבחר במפגש שא ההקלטה שלו נרצה להעלות לקורס ונלחץ על  .4

 

 

 צעד ב': בדיקת ההקלטה וההגדרות שלה

 .Host-באמצעות לחיצה על הקישור המיועד לההקלטה תקינות נבדוק את  .5
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 נגיע לדף הבא: .6

 

 .יםהקלטה מיותרחלקי שאין  וודאלולצפות בתחילת וסוף ההקלטה  כדי נלחץ על  .7

 .כדי לבדוק את הגדרות השיתוף לפני שנבצע שיתוףנלחץ על  .8
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 :ויופיע המסך הבא  .9

 

 ככלל, הקלטת המפגש נפתחת אוטומטית, מבלי שהסטודנט יצטרך להזין קוד לפתיחה. 

 כן חסומה באופן גורף האפשרות של הסטודנט להוריד את ההקלטה למחשב. -כמו

 למרצה שמורה האפשרות לשמור ההקלטה במחשב. 

 :ההגדרותן נוכל לשנות כל אחת מ .10

 לזמינות ההקלטה. להוסיף תאריך תפוגה  10.1

 . ברירת המחדל היא שהסטודנטים לא יכולים להוריד את הקובץ.לאפשר הורדת ההקלטה  10.2

 .לאפשר צפייה רק לאחר רישום  למפגש )לא מומלץ להפעיל הגדרה זאת(  10.3

 קוד.באמצעות להפעיל את הצפייה רק   10.4

 moodle-הקלטה לאתר הקורס בההעלאת צעד ג': 

 נטיםדמהודעת הדוא"ל נעתיק את הקישור המיועד לסטו .1
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  :זה דףמ הקישורשנעתיק את או 

 

 .ונפעיל עריכה moodle-ניכנס לאתר הקורס ב .2

נלחץ על הוספת משאב ופעילות ו נבחר את היחידה בה נרצה להוסיף את הקלטת המפגש .3

. 

 [.הוספה]ונלחץ על  בחלון שנפתח נבחר  .4

 בדף שייפתח נגדיר את הקישור: .5

 

 עם שם ההקלטה. נקליד טקסט  5.1

 מומלץ משהו בנוסח בהיר לסטודנטים: "הקלטת מפגש סינכרוני >שם המפגש< >מועד המפגש<".      

 .נדביק את הקישור 5.2

 וחזרה לאתר הקורס[. שמירת שינויים]נלחץ על  5.3

 אתר הקורס.ביופיע  הקישור .6

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