משרד החינוך
מנהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
חטיבת הטמעת טכנולוגיות

מרכז שירות ומידע ארצי *6552
השינוי מתחיל כאן!

Webex

מדריך למשתמש לתלמידים
הורדת הכלי WEBEX
• מחשב
• מכשיר נייד
הצטרפות למפגש
תפעול סרגל כלים תחתון
• הזמנות ושיתוף
• צ'ט
• רשימת משתתפים
• שיתוף מסך
• מצלמת ווידיאו
• מיקרופון

הורדת הכלי WEBEX
מחשב
 .1הקלידו  WEBEXבדפדפן

 .2לחצו על Start for Free
Start for Free

 .3הקלידו את כתובת הדוא"ל שלכם ולחצו על Sign Up

Sign Up

 .4בחרו  Israelהקלידו שם פרטי ושם משפחה ולחצו על Continue

Continue

 .5בשלב זה יישלח אליכם דוא"ל לסיום תהליך ההרשמה

 .6הקלידו סיסמא ,אמתו אותה ולחצו על Continue

מצד ימין יופיעו הנחיות לבחירת סיסמא

Continue

 .7ברוכים הבאים לדף הבית ב WEBEX

Israel Israeli’s

מכשיר נייד
ישנן שתי אפשרויות להוריד את האפליקציה למכשיר חכם:
אפשרות ראשונה – היכנסו לקישור המפגש שנשלח אליכם < הקישור יוביל אתכם
להורדת האפליקציה
אפשרות שנייה  -הורידו את האפליקציה דרך חנות האפליקציות במכשיר.
הקלידו את מילות החיפושWebex Cisco Meeting :

מומלץ להתקין את האפליקציה  WEBEX -לפני מועד המפגש

שלבי כניסה לאפליקציה
לחצו על Join meeting

Meeting number or URL

הדביקו את הקישור שנשלח אליכם
מהמורה ומלאו את פרטיכם

תצוגת המפגש
ובחירת הגדרות

הצטרפות למפגש

 .1להצטרפות למפגש היכנסו לקישור המפגש שנשלח אליכם למייל או לטלפון הנייד
 .2לחצו על Join Meeting



 .3כניסתכם למפגש בוצעה בהצלחה






תפעול סרגל כלים תחתון
 .1הזמנות ושיתוף
 .2צ'ט

 .3רשימת משתתפים
 .4שיתוף מסך

1

2

 .5מצלמת ווידאו
 .6מיקרופון

3

5

4

הזמנות ושיתוף

תוכלו לשלוח קישור של המפגש לחברי הכיתה

 .1לחצו על האייקון
 .2לחצו על  Copy meeting linkותוכלו לשלוח אותו לחברי הכיתה.






2

Copy meeting link

1

6

צ'ט

 .1לשליחת הודעה לחצו על האייקון
 .2לחצו על  Everyoneאם הנכם רוצים לשלוח את ההודעה לכולם.
 .3לשליחת הודעה למשתתף ספציפי בלבד ,לחצו על שם המשתתף.






2
3



1

רשימת משתתפים
 .1לחצו על האייקון
 .2תוכלו לצפות ברשימת משתתפי המפגש











2

1

שיתוף מסך
תוכלו לשתף מסך עם יתר משתתפי המפגש,
על מנת שיוכלו לראות תכנים/קבצים הרלוונטיים למפגש.
ובחרו את המסך אותו תרצה לשתף

לחצו על האייקון

כאשר אתם עושים שיתוף מסך ,כל הקבצים הפתוחים במחשב שלכם
וכרטיסיות האינטרנט הפתוחות יהיו חשופים!
לכן הקפידו לסגור את כל מה שאינו רלוונטי ופרטי לפני פעולות השיתוף

לאחר שתבחרו את המסך הרצוי ,יופיע סרגל כלים עליון עם מספר פעולות:

1

2

3

 .1ציור חופשי על המסך
 .2פתיחת חלונית הצ'אט
 .3אפשרויות נוספות לשיתוף
 .4השהיית השיתוף – המסך יוקפא עד לשחרור השהיית השיתוף
 .5הפסקת השיתוף

4

5

מצלמת ווידיאו
רוצים שיראו אתכם?
 .1לחצו על האייקון






1

 .2כעת מצלמת הווידאו שלכם פתוחה!






2

מיקרופון

רוצים שישמעו אתכם?
 .1לחצו על האייקון






1

 .2כעת המיקרופון שלכם פתוח!






2

זהו!

כעת אתם מוכנים להצטרף למפגש ,WEBEX
מאחלים לכם מפגש מהנה!

