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 moodle כרכיב ישירות מתוך Zoomמפגש הוספת 

 
. moodle-תוך הקורס במישירות כרכיב  Zoomמפגש פתוח ברישיון המכללה יכולים מעתה ל Zoomבעלי חשבונות 

ולהפיק דוחות  בענן לצפות בהקלטות המפגש moodle-להיכנס למפגשים ישירות מתוך הרכיב זה מאפשר 
  משתתפים.

 לתשומת לבכם! 

 ברישיון המכללה.  Zoomאפשרות זאת קיימת רק לבעלי חשבונות .א

קבועים בקורס אבל אתם רוצים ליהנות מיתרונות השימוש של המפגש  Zoomאם כבר הגדרתם מפגשי  .ב
 .moodle-המפגש דרך העליכם להגדיר מחדש את אז , moodle-המוגדר כרכיב ב

 

 Zoom מפגשרכיב הוספת 

 . רכיב ונבחר ב "הוספת משאב ופעילות"נבחר ביחידה הרצויה, נלחץ על  .1

 :נקליד את שם המפגש ונלחץ על בחלון שייפתח  .2

 

 יפתח חלון להגדרת המפגשים. נלחץ על  .3
 , נלחץ על העיפרון ונבחר מתוך הרשימה.Jerusalem -גדיר את אזור הזמן כבכניסה הראשונה לזום יש לה .4

 .Updateבסיום ההגדרה נלחץ על 

 

 .Schedule a New Meeting –נלחץ על תזמון פגישה חדשה  .5
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:המפגש ומשך השעה ,התאריךונגדיר את , המפגש או נשאיר את שם הקורס המוגדר )רצוי(נקליד את שם  .6

 
 Jerusalem-יש לשים לב שאזור הזמן מוגדר כ .7

 

 תיבהב Vבאמצעות סימון  שחוזר על עצמוניתן להגדיר את המפגש כמפגש  .8

 

המפגש, )חשוב לשים לב שמוגדר רק יום  . הגדרה שבועית, נגדיר את יוםנגדיר את מאפייני המחזוריות .9

 אחד( נגדיר את תאריך סיום הקורס
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הקוד נדרש רק אם מעבירים את הקישור למפגשים למשתתפים . Passcode -מומלץ לבטל את הסימון ב .10

לא ידרשו להקליד את הקוד בכניסה בקורס . הסטודנטים moodle-, שאינם חלק מהקורס בחיצוניים

 למפגש.

 

 Saveנלחץ על  .11

 

 :למשתתף חיצוניעבור זימון נוכל להעתיק קישור  .12

 

 , נוכל למחוק את המפגש, לערוך את הגדרות שלו או להתחיל אותו .13

 .Saveניכנס לקישור שהגדרנו מתוך אתר הקורס, ונבחר באפשרות המתאימה. בסיום נלחץ על 

 

 כניסת מרצה למפגש 

 .באתר הקורס רכיב המפגשנלחץ על  .1
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 .Startנלחץ על תוצגת רשימת המפגשים.  .2

 

 . Zoomייפתח מפגש  .3

 ההתנהלות במפגש ללא שינוי. .4

 

 כניסת סטודנטים למפגש 

 . moodle-מפגש באתר הקורס ברכיב הנלחץ על לכניסה למפגש  .1

 כדי להצטרף למפגש. Joinעל לוחצים  .2

 

 

  וצפייה בהקלטות לענן מפגש הקלטת

 להתחלת ההקלטה בתפריט נלחץ על  .1

 Record to the Cloud –הקלטה לענן  מתוך התפריט שייפתח  נבחר באפשרות: .2

 

באתר  צג בקישור למפגשההקלטה תוהעיבוד תהליך המפגש הקובץ עובר עיבוד. בסיום  לאחר סיום .3
בתחילתה ו/או נוכל לצפות בהקלטה במידת הצורך ניתן לערוך את ההקלטה )לחתוך את ההקלטה . הקורס

 בסופה(.

 
 בענן עריכת ההקלטה

 . moodle-מפגש באתר הקורס ברכיב הנלחץ על  .1
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ההקלטה כדי לצפות בה.שם נלחץ על ו Cloud Recordings לשונית נלחץ על .2

 

 Recordingנלחץ על בחלונית שתופיע  .3

 

 :שבתחתיתו מופיע תפריט 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

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

 . 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

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

 

 Recordingעל  יש ללחוץלהפעלת ההקלטה  .4

  
 

 צפייה בדוחות 

הסטודנטים שהשתתפו במפגש ומשך הזמן בו שהו  רשימתאשר תוצג בו  משתתפים במפגש דוחלהפיק יתן נ
 סקר במפגש., וכן להפיק דוח הצבעות אם הופעל במפגש

 . moodle-מפגש באתר הקורס ברכיב הנלחץ על  .1

 .Reportsנלחץ על ו Previous Meetings לשונית נלחץ על .2
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 נבחר האם להפיק דוח משתתפים או דוח תוצאות סקר .3
 הוריד את הרשימה כקובץ.לנוכל   .4

 
 ( במחשב.Downloadהורדות )ההקובץ ירד לתיקיית 

 

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

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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