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 ופתיחת הקלטות לצפייה לסטודנטים Zoomמפגש  הקלטת

 
 moodle-מתוך אתר הקורס ב zoomמדריך להגדרת מפגש 

 

  לענן מפגש הקלטת

 moodle-ר הקורס בניכנס למפגש מתוך את .1

 עם המפגש ZOOMיפתח חלון  .2

 נלחץ על לחצן ההקלטה .3

 

 Record to the Cloud –הקלטה לענן  מתוך התפריט שייפתח  נבחר באפשרות: .4

 

באתר  צג בקישור למפגשההקלטה תוהעיבוד תהליך המפגש הקובץ עובר עיבוד. בסיום  לאחר סיום .5
בתחילתה ו/או ן לערוך את ההקלטה )לחתוך את ההקלטה נוכל לצפות בהקלטה במידת הצורך נית. הקורס

 בסופה(.

 
 בענן עריכת ההקלטה

 . moodle-מפגש באתר הקורס ברכיב הנלחץ על  .1

ההקלטה כדי לצפות בה.שם נלחץ על ו Cloud Recordings לשונית נלחץ על .2
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 Recordingנלחץ על בחלונית שתופיע  .3

 

 :תפריטשבתחתיתו מופיע  יפתח חלון ההקלטה .4

 

 .נלחץ על סמל המספריים .5

 .נאשר אותהו תוצג הודעה .6
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 נוכל לחתוך את ההקלטה בתחילתה ו/או בסופה. באמצעות גרירת הסמנים  .7

 

  .Saveבסיום החיתוך נלחץ על  .8
 

 הפיכת ההקלטה לזמינה לצפייה לסטודנטים

 . כברירת מחדל ההקלטה איננה זמינה לסטודנטים
 יש צורך לפתוח את ההקלטה לצפייה.אותה לזמינה אז  כאשר רוצים להפוך

 . moodle-ב מפגש באתר הקורסרכיב הנלחץ על  .1

 . Cloud Recordings לשונית נלחץ על .2

 .Publish-באמצעות לחיצה על הלחצן שמופיע מתחת ללזמינה לצפייה נהפוך את ההקלטה בחלונית שתיפתח  .3
 לכחול.מאפור הלחצן יהפוך 

 

 ההקלטה תהפוך להיות זמינה לסטודנטים. .4
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 ידי הסטודנטים -צפייה בהקלטת המפגש על

 . moodle-מפגש באתר הקורס ברכיב הנלחץ על  .1

 . Cloud Recordings לשונית נלחץ על .2

 על שם המפגש לצפייה בהקלטה. ללחוץיש  .3

 

 ההקלטה תופעל .4

טה למחשב שלהם ו/או לשתף את ההקלטה עם הסטודנטים אינם יכולים להוריד את ההקל לתשומת לבך:
 משתמשים מחוץ לקורס.

. 

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