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 משותפים  ZOOMהנחיות לחשבונות 

להלן הנחיות לפתיחת מפגש, הגדרת הקלטה והפצתה  למרצים שעושים שימוש בחשבונות משותפים של זום
 לסטודנטים.

 פתיחת מפגש מתוזמן בזוםצעד א': 

 .נפתח את יישום הזום שבמחשב  .1

 ייפתח החלון הבא: .2

 

 .נלחץ על  .3
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 ייפתח החלון הבא: .4

 

 נבצע את ההגדרות הבאות: .5
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  .>שם פרטי של המרצה + שם משפחה<נגדיר את נושא המפגש באופן הבא:   5.1

 להלן דוגמה: מופיע ולא לשנות.שלתשומת לבכם! יש להקפיד כל הזמן על כתיבה זו כמו        

        

 :נגדיר את התאריך, השעה המועד והשעה  5.2

        

 נמשיך עם יתר ההגדרות בהתאם להעדפות שלנו.  5.3

 .לסיום נלחץ על   5.4

 

 לענןהקלטה  התחלתצעד ב': 

 ניכנס למפגש שנקבע בזום. .1

 .בסרגל נלחץ על לחצן ההקלטה  .2

 תופיע ההודעה:  .3

 

 Record to the Cloudנבחר באפשרות  .4

 .לאחר הפעלת ההקלטה יופיע החיווי  .5

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

 .Yesנלחץ על 
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 נקבל הודעה שההקלטה הופסקה ושלאחר עיבוד ההקלטה נקבל קישור להקלטה לדוא"ל של בית ברל:  .7

 

 הערה: משך זמן העיבוד תלוי באורך ההקלטה.

 ת המפגש.נסיים א .8

 

 ובדיקת תקינותהצפייה בהקלטה שבענן צעד ג': 

ששמה:  Gmailמייל שלכם מייל שמגיע מתיבת לאתם תקבלו לאחר סיום עיבוד ההקלטה,  .1

Class[No.].hamidrasha@gmail.com 

 ושההקלטה לענן זמינה: המרצהשם ובכותרת ההודעה מופיע  ZOOM-בתוכו יופיע מייל שנשלח מ .2

 

 . זמן העיבוד תלוי במשך זמן ההקלטהלתשומת ליבכם: 

 : קישורים לצפייה המפגש, מועד המפגש ושניבגוף ההודעה יוצג שם  .3

 הראשון רק למארח המפגש והשני להפצה לצופים

 

 .Host-באמצעות לחיצה על הקישור המיועד לנבדוק את תקינות ההקלטה  .4

 

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


 

 

 

  T.L.center@beitberl.ac.il  7476410-09טל': 
   Beit Berl College 4490500  המכללה האקדמית בית ברל

www.beitberl.ac.il 
 

 נגיע לדף הבא: .5

 

 .יםהקלטה מיותרחלקי שאין  וודאלולצפות בתחילת וסוף ההקלטה  כדי נלחץ על  .6

 .כדי לבדוק את הגדרות השיתוף לפני שנבצע שיתוףנלחץ על  .7
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 :יופיע המסך הבא .8

 

 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 .9

 לזמינות ההקלטה. להוסיף תאריך תפוגה  9.1

 הקובץ.. ברירת המחדל היא שהסטודנטים לא יכולים להוריד את לאפשר הורדת ההקלטה  9.2

 .לאפשר צפייה רק לאחר רישום  למפגש )לא מומלץ להפעיל הגדרה זאת(  9.3

 באמצעות קוד.להפעיל את הצפייה רק   9.4

 

 ': צפייה בהקלטה שבענן והפצה לסטודנטיםדצעד 

 :מהודעת הדוא"ל נעתיק את הקישור המיועד לסטודנטים .1

 

 .ונפעיל עריכה moodle-ניכנס לאתר הקורס ב .2

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

. 

 [.הוספה]ונלחץ על  בחלון שנפתח נבחר  .4
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 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.בהקישור יופיע  .6

 

 

 

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

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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