משרד החינוך
מנהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע
חטיבת הטמעת טכנולוגיות

למידה מרחוק

מרכז שירות ומידע ארצי *6552
השינוי מתחיל כאן!

כניסה ל –  ZOOMבאמצעות הזדהות של משרד החינוך
הגדרות המפגש
• אבטחה
• תכנון הפגישה
• במהלך הפגישה  -הגדרות בסיס
• במהלך הפגישה  -הגדרות מתקדם
• הגדרות הקלטה
פתיחת מפגש מיידי )(My Personal Room
סרגל כלים
• אבטחה
• ניהול משתתפים
• שאלון
• צ'ט
• שיתוף מסך
• הקלטה
• חדרי תרגול
• סיום המפגש
הקלטות שלי
תזמון מפגש עתידי
הפקת דו"ח משתתפים

 Zoomכמרחב למידה

הכלי מאפשר לקיים מפגשים כיתתיים מקוונים באמצעות שיחות ווידאו.
בעזרתו תוכלו לשמור על קשר רציף עם התלמידים שלכם למטרות תקשורת ולמידה.

יתרונות

• שימוש יומיומי להעברת שיעורים מקוונים מול התלמידים באמצעות וידאו.
• תוכלו לבצע שיתוף למסך המחשב שלכם עם התלמידים.
• ניתן לזמן עד  500משתתפים במפגש
הכלי הוא בשפה האנגלית ,ולכן מיועד לתלמידים בשכבות הגיל
אשר מבינים אנגלית ברמה הבסיסית.

דגשים חשובים:

ניתן להתחבר ל  ZOOMבאמצעות מחשב ומכל מכשיר נייד
• וודאו כי לתלמידים שלכם יש גישה למחשב או למכשיר נייד
• אם אין להם גישה ,ניתן לפנות להורים ולבקש מהם את רשותם להשתמש
במכשיר שלהם בתיאום מראש.
תאמו מראש את המפגש עם תלמידיכם ושלחו להם את מועד המפגש.
מומלץ לשלוח להם תזכורת לפני המפגש ולציין בפניהם שיש להתחבר למפגש
כחצי שעה לפני תחילתו

כניסה לזום בהזדהות משרד החינוך
חדש!  ZOOMבהזדהות משרד החינוך!
• היכנסו לפורטל עובדי הוראה ולחצו על מרחב פדגוגי
מרחב פדגוגי

• לחצו על למידה משולבת דיגיטל

למידה משולבת דיגיטל

• בחרו את שלב החינוך הרצוי

• לחצו על מפגש כיתה וירטואלי )סינכרוני(

מפגש כיתה וירטואלי )סינכרוני(

• לחצו על כניסה ל ZOOM-בהזדהות משרד החינוך

• לפתיחת מפגש חדש לחצו על יצירת פגישה חדשה )למורים בלבד(

יצירת פגישה חדשה )למורים בלבד(

• הזדהו במערכת – בחרו את האפשרות המתאימה עבורכם

הגדרות המפגש

תוכלו לבצע שינויים בהגדרות המפגש בהתאם לצרכים שלכם עבור כול מפגש.
יש לבצע את השינויים בהגדרות לפני פתיחת המפגש על מנת שיופיעו במפגש.
לכניסה להגדרות המפגש:
 .1חזרו לדף הראשי של הכניסה לזום
 .2לחצו על הגדרות המשתמש )לעובדי הוראה בלבד(

הגדרות המשתמש )לעובדי הוראה בלבד(

דף הפרופיל שלכם

 .1לחצו על  Editלעריכת שם המשתמש שלכם
 .2לחצו על  Connect to Calendar and Contact Serviceלכניסה ליומן הגוגל שלכם
Edit

ישראלה ישראלית
ישראלה ישראלית

1

Connect to Calendar and Contact Service

2

Setting  לכניסה להגדרות המפגש לחצו על.3

ישראלה ישראלית
ישראלה ישראלית

Settings
3

:ההגדרות מתחלקות למס' קטגוריות

 – אבטחהSecurity •
 – תכנון הפגישהSchedule Meeting •
( – במהלך הפגישה )הגדרות בסיסIn Meeting (Basic) •
( – במהלך הפגישה )הגדרות מתקדםIn Meeting (Advanced) •
 – התראות במיילEmail Notification •
 – אחרOther •

Security
Schedule Meeting
In Meeting (Basic)
In Meeting (Advanced)
Email Notification
Other

 – Securityאבטחה
אישור המשתתפים בעת כניסתם למפגש ,מוגדר כברירת מחדל בשימוש הזום
בהזדהות אחידה של משרד החינוך!
יש לנעול את המפגש מראש כך שהמשתתפים לא יוכלו להיכנס למפגש ללא אישור שלכם ,בזמן
המפגש התלמידים ימתינו ב“חדר המתנה“ עד שתאשרו את כניסתם למפגש.
 .1וודאו כי שדה  Wai�ng roomמופעל.
 .2לעריכת חדר ההמתנה לחצו על Customize Wai�ning Room
 .3לכניסת המשתתפים למפגשים באמצעות הזדהות אחידה הפעילו את השדה
Only authen�cated users can join mee�ngs
• לאחר סימון הגדרה זו המשתתפים יוכלו להצטרף לכלל המפגשים באמצעות
הזדהות אחידה של משרד החינוך ,בלבד!
• אם הנכם מעוניינים לקיים מפגש ללא צורך בהזדהות אחידה,
לדוגמה עבור מפגשים עם הורים או מרצה חיצוני ועוד...
הסירו את ה V -משדה  Require authentication to joinלביטול כניסה למפגש
באמצעות הזדהות אחידה.

Wai�ng Room

1
Customize Wai�ng Room

2
Only authen�cated users can join mee�ngs

3

 – Schedule Meetingתכנון פגישה

 .1אם הנכם מעוניינים שבכל תחילת מפגש הווידיאו שלכם יופעל אוטומטית
הפעילו את השדה Host video
 .2אם הנכם מעוניינים שבכל תחילת מפגש הווידיאו של התלמידים יופעל אוטומטית
הפעילו את השדה Participants video
 .3תוכלו לבחור את הגדרות השמע של המפגש
 .4להגדרת אפשרות התלמידים להיכנס למפגש לפני תחילתו
הפעילו את השדה Join before host
 .5אם הנכם מעוניינים שבכל תחילת מפגש התלמידים יהיו על "השתק",
הפעילו את השדה .Mute participants upon entry
במהלך כל המפגש תוכלו לבטל את ההשתקה ולתת רשות דיבור
למשתתפים הרצויים.

Schedule Meeting

1

Host video

2

Par�cipants video

3

Audio Type

4

Join before host

5

Mute par�cipants upon entry

) – In Meeting (Basicבמהלך הפגישה )הגדרות בסיס(

 .1אם הנכם מעוניינים לתת הרשאה לכלל התלמידים לשלוח הודעות בצ'אט,
הפעילו את השדה .Chat
במידה ואתם לא מעוניינים שתהיה אפשרות לתלמידים לשמור
את ההתכתבויות בצ'אט ,סמנו  Vבתיבה.
 .2תוכלו לחסום את האפשרות של התלמידים להתכתב בצ'אט בינם לבין עצמם
)כלומר היכולת לשלוח למישהו הודעה פרטית בצ'אט ואף אחד לא רואה אותה מלבדו(.
לחסימת האפשרות ,כבו את השדה .Private chat
 .3להגדרת שמירת ההתכתבויות בצ'אט בחשבון הזום של המנחה בלבד,
הפעילו את השדה Auto saving chats
 .4להגדרת מנחה נוסף למפגש )למנחה זה יהיו את אותן ההרשאות שלכם למפגש(
הפעילו את השדה Co-host
במהלך המפגש תוכלו להגדיר את המשתתף הרצוי כמנחה נוסף.

 .5אם הנכם מעוניינים להוסיף שאלון במהלך המפגש ,הפעילו את השדה Polling
ניתן להוסיף שאלון רק במהלך מפגש עתידי שתזמנם.
 .6ניתן לקבע את סרגל הכלים של המפגש כך שיופיע בתחתית המסך לאורך כל המפגש.
לקיבוע הסרגל הפעילו את השדה Always show meeting control toolbar

Schedule Mee�ng

)In Meeting (Basic

1

Chat
Prevent participants from saving chat

2

Private chat

3

Auto saving chats

4
5
6

Co host
Polling

Always show meeting control toolbar

 .6הגדרות שיתוף מסך
חלק א‘ )?(Who can share
• על מנת שתוכלו לבצע שיתוף מסף במהלך המפגש הפעילו את השדה Screen share
• ישנן שתי אפשרויות לשיתוף המסך:
 .1אם הנכם מעוניינים שרק אתם תוכלו לשתף את המסך בחרו באפשרות Host Only
 .2אם הנכם מעוניינים שכל התלמידים יוכלו לשתף מסך בחרו
את האפשרות All Participant
מומלץ לחסום את המשתתפים משיתוף המסך שלהם במהלך המפגש.
חלק ב' )?(Who can start sharing when someone else is sharing
• לאחר שבוצע שיתוף מסך ,ניתן לבחור שתי אפשרויות לזמן שיתוף המסך:
 .1אם הנכם מעוניינים שרק אתם תוכלו לשתף מסך במקביל עם מישהו אחר
בחרו את האפשרות Host Only
 .2אם הנכם מעוניינים שכל התלמידים יוכלו לשתף מסך במקביל עם מישהו אחר
בחרו את האפשרות All Participant
 .7אם הנכם מעוניינים שהתלמידים יוכלו להקליד/לאייר על גבי המסך הפעילו את
השדה Annotation
א‘ .סמנו  Vבתיבה אם הנכם מעוניינים שרק מי שמשתף מסך יוכל להקליד/לאייר
בזמן שיתוף המסך.
ב‘ .סמנו  Vבתיבה אם הנכם מעוניינים לאפשר לכל משתתפי המפגש לשמור
את שיתופי המסך הכולל גם את הטקטס והאיור שהתווספו במהלך המפגש.
 .8לשיתוף  Whiteboardבמהלך המפגש ,הפעילו את השדה Whiteboard
א‘ .סמנו  Vבתיבה אם הנכם מעוניינים לאפשר שמירה של התוכן שיופיע ב“לוח הלבן“.
ב‘ .סמנו  Vבתיבה אם הנכם מעוניינים לשמירה אוטומטית של התוכן שיופיע ב”לוח הלבן“
גם כאשר הוא אינו משותף.

6

7
8

Screen sharing

Schedule Mee�ng

)In Meeting (Basic

?Who can share

א‘

?Who can start sharing when someone else is sharing

ב‘

All Par�cipants

Host Only

All Par�cipants

Host Only

Annota�on
Only the user who is sharing can annotate

א‘

Allow saving of shared screens with annota�ons

ב‘

Whiteboard
Allow saving of whiteboard content

א‘

Auto save whiteboard content when sharing is stopped

ב‘

 .9יש לכבות את השדה  Allow participants to rename themselvesלמנוע
מהמשתתפים לשנות לעצמם את השם במהלך המפגש.
להנחיות להפעלת האפשרות  Renameבמהלך המפגש לחצו כאן

)In Meeting (Basic

9

Allow par�cipants to rename themselves

) – In Mee�ng (Advancedבמהלך הפגישה )הגדרות מתקדם(

 .1חלוקת תלמידים במהלך המפגש לקבוצות ,כל קבוצה תיכנס "לחדר" מיועד
ורק התלמידים שהוגדרו בקבוצה יוכלו להיכנס לאותו "החדר" ולקיים מפגש פרטני.
להוספת אפשרות זו למפגש ,הפעילו את השדה Breakout room
סמנו  Vבתיבה על מנת שתוכלו לבצע חלוקה ל"חדרים" במהלך המפגש.
 .2אם הנכם מעוניינים לאפשר לתלמידים לשנות את תמונת הרקע שלהם במהלך המפגש,
הפעילו את השדה Virtual background
סמנו  Vבתיבה על מנת לאפשר למשתתפים להשתמש בסרטוני וידאו כרקע.

1

Breakout room
Allow host to assign par�cipants to breakout rooms when scheduling

2

Virtual background
Allow use of videos for virtual backgrounds

הגדרות הקלטהRecording -
ניתן להקליט מפגשים אך ורק על פי ההנחיות המופיעות בחוזר
"הנחיות להעברת שיעור המתקיים בכיתה לתלמידים הלומדים מרחוק
בתקופת הקורונה )למידה משולבת(".
לצפייה בחוזר המפרט את ההנחיות לחצו כאן
לכניסה להגדרות הקלטה
 .1היכנסו להגדרות משתמש ,ולחצו על Settings
 .2לחצו על הלשונית Recording
2
Recording

Se�ngs

1

שימו לב!
על פי הנחיות אבטחת מידע של משרד החינוך חובה לבצע את ההגדרות הבאות תחת
המשתמש שלכם בהזהדות אחידה בהגדרות :Recording
 .1כבו את השדה  Local Recordingכדי שההקלטות ישמרו בענן של הזום באופן אוטמטי
 .2הפעילו את השדה  recordings cloud shared access to passcode Requireעל מנת
שרק מי שיש לו סיסמה יוכל לצפות בה

1

Local recording

2

Require passcode to access shared cloud recordings

פתיחת מפגש מיידי )(My Personal Room

לכניסה לחדר האישי שלכם:
 .1חזרו לדף הראשי של הכניסה לזום
 .2לחצו על הגדרות המשתמש )לעובדי הוראה בלבד(

הגדרות המשתמש )לעובדי הוראה בלבד(

• לחצו על Meetings

ישראלה ישראלית
ישראלה ישראלית

• לחצו על הלשונית Personal Room

Meeting Templates

Personal Room

Meetings

 .1בלשונית  Pollתוכלו לכתוב שאלונים לפני תחילת המפגש
להסבר על הוספת שאלה באמצעות  Pollבמדריך זה לחצו כאן
 .2בשדה  Securityתוכלו לראות הסיסמא לחדר האישי שלכם.
 .3בשדה  Join URLתוכלו לראות את הקישור של החדר האישי.
 .4לתחילת מפגש בחדר האישי שלכם לחצו על Start
 .5להעתקת פרטי החדר לחצו על Copy the invitation
 .6לעריכת הגדרות החדר האישי שלכם לחצו על Edit
להסבר על הגדרות מפגש במדריך זה לחצו כאן

1

Poll

Security
Join URL

6

5

• לאחר שתלחצו  Startבחרו באפשרות Join With Computer Audio

Join With Computer Audio

4

2
3

סרגל כלים תחתון

אפשרויות השליטה נמצאות בסרגל הכלים התחתון:
 .1מיקרופון
 .7שיתוף מסך/לוח לבן
 .2מצלמה
 .8הקלטה
 .3אבטחה
 .9הקלדת כתוביות
 .4ניהול המשתתפים
 .10חדרי תירגול
 .5שאלון
 .11הוספת תגובה
 .6צ'ט/שיחות
 .12סיום מפגש

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



אבטחה

תוכלו לבצע מס' פעולות לאבטחת המפגש ,לחצו על Security

 .1לנעילת המפגש לאחר תחילתו על מנת שמשתתפים אחרים
שאינם הוזמנו למפגש לא יוכלו להיכנס ,לחצו על Lock Meeting
 .2לאישור המשתתפים להצטרפות למפגש במהלכו ,לחצו על Enable Waiting Room
להסבר לאישור המשתתפים להצטרפות למפגש לחצו כאן
 .3להסתרת תמונת הפרופיל של המשתתפים לחצו על Hide Profile Pictures
 .4להרשאת המשתתפים לשיתוף מסך במהלך המפגש לחצו על Share Screen
 .5להרשאת המשתתפים להתכתבות בצ'אט במהלך המפגש לחצו על Chat
 .6להרשאת המשתתפים לשנות את שם המשתתף שלהם במהלך המפגש
לחצו על Rename Themselves
 .7להרשאת המשתתפים לבטול "ההשתק" של עצמם לחצו על Unmute Themselves
 .8להרשאת המשתתפים להפעלת המצלמה לחצו על Start Video
Lock Mee�ng

1

Enable Wei�ng Room

2

Hide Proﬁlr Pictures
Allow Par�cipants To:

3

Share Screen

4

Chat

5

Rename Themselves

6

Unmute Themselves

7

Start Video

8

Suspend Par�cipant Ac�vi�es

השעיית המפגש
Suspend Participant Activities  להשעיית המפגש לחצו על.1
Lock Mee�ng
Enable Wei�ng Room
Hide Proﬁlr Pictures
Allow Par�cipants To:
Share Screen
Chat
Rename Themselves
Unmute Themselves
Start Video

1

Suspend Par�cipant Ac�vi�es

Suspend  להפעלת ההשעייה לחצו על.2
." בתיבה אם הנכם מעוניינים לדווח לזום על משתתף "פוגעניV סמנו

2

ביטול השעיית המפגש
Security • לביטול השעיית המפגש לחצו על

Hide Profile Pictures  בשורתV- להצגת תמונות פרופיל הסירו את ה.1
Chat  להחזרת הצ'אט לחצו על.2
Unmute Themselves  לפתיחת המיקרופונים לחצו על.3
Start Video  להפעלת המצלמות לחצו על.4
Lock Mee�ng
Enable Wei�ng Room

1

Hide Proﬁlr Pictures
Allow Par�cipants To:
Share Screen

2

Chat
Rename Themselves

3

Unmute Themselves

4

Start Video
Suspend Par�cipant Ac�vi�es




ניהול משתתפים

זימון משתתפים

 .1להזמנת התלמידים למפגש לחצו על Manage Participants
 .2לחצו על Invite

)II Israel Israeli (Host, me
י

ישראל ישראלי

1

2
Invite

• ישנן שתי אפשרויות להזמנת התלמידים:
 .1שליחת דוא"ל למשתתפים הרצויים
 .2העתקת קישור – לחצו על  Copy URLושלחו את הקישור לתלמידים
1

)II Israel Israeli (Host, me
ישראל ישראלי

י

1
2

• בעת המפגש יש לאשר את המשתתפים על מנת שיוכלו להצטרף למפגש.
ישנן שתי אפשרויות לאישור:
אפשרות ראשונה  -כאשר משתתף יכנס לקישור ששלחתם למפגש,
תקפוץ הודעה ע"ג מסך המפגש שלכם לאישור השתתפותו.
לאישור הצטרפות המשתתף למפגש לחצו על Admit
Some one

אפשרות שנייה  -לחצו על:
Manage Participant .1
 .2שם המשתתף הרצוי
Admit .3

)II Israel Israeli (Host, me
ישראל ישראלי

3

י

2
1

סגירת/הפעלת המיקרופון של המשתתפים

• להשתקת או החזרת המיקרופון של משתתף ספציפי ,לחצו על שם המשתתף הרלוונטי
ובצעו את הפעולה הרצויה

Israel Israeli

More

Unmute

Israel Israeli

II

II

) (Host, meישראל ישראלי

י

• להגדרות נוספות לחצו על More

More

 .1להשתקת המשתתפים אוטומטיות בעת הצטרפותם למפגש לחצו על
 Mute Participant on Entryולחצו על Continue
סמנו  Vבתיבה אם הנכם מעוניינים לאפשר לתלמידים
להסיר את עצמם מהשתק.

Mute Participantrs on Entry

1

 אם הנכם מעוניינים לאפשר לתלמידים לבטל את "ההשתק" של עצמם לחצו על.2
Allow Participants to Unmute Themselves

2

Allow Participants to Unmute Themselves

אפשרויות נוספות

• לצפייה באפשרויות נוספות לניהול משתתף ספציפי ,לחצו על  Moreליד שם
המשתתף הרלוונטי.

More

) (Host, meישראל ישראלי

יי

Israel Israeli

II

Unmute

 .1למתן הרשאות ”מארח“ לחצו על Make Host
לאחר שתגדירו משתתף אחר כ Host -כל ההרשאות שלכם כמנחים יועברו אליו.
 .2למתן הרשאות ”עוזר מארח“ לחצו על Make Co-Host
 .3לשינוי שם משתתף לחצו על Rename
 .4להחזרת משתתף ל“חדר המתנה“ לחצו על Put in Waiting Room
 .5להסרת משתתף מהמפגש לחצו על Remove
) (Host, meישראל ישראלי

More

Unmute

יי

Israel Israeli

II

Make Host

1

Make Co-Host

2

Rename

3

Put in Waiting Room

4

Remove

5

Report...

• אם הצליח להסתנן למפגש משתתף שאינו מוכר לכם ומשתמש בשפה פוגענית,
או מבצע התנהגות שאינה ראויה ,תוכלו לדווח על אותו המשתתף לבירור מול צוות
האבטחה של זום.
בסוף המפגש תקבלו מייל מזום להשלמת פרטים על התקרית לטובת המשך בירור.
אם לא תמלאו את הפרטים במייל ,הדבר ימנע את השלמת התלונה והמשך הטיפול!
 .6לדיווח על משתתף לחצו על Report

) (Host, meישראל ישראלי

More

Unmute

יי
II

Israel Israeli

Make Host
Make Co-Host
Rename
Put in Waiting Room
Remove

6

Report...

א .בחרו מתוך הרשימה את שם המשתתף עליו תרצו לדווח
ב .בחרו את סיבת הדיווח
ג .סמנו  Vבתיבה במידה ותרצו לצרף גם צילום מסך מהמפגש
ד .הקלידו את כתובת הדוא"ל שלכם
ה .לחצו על Submit

More

) (Host, meישראל ישראלי

יי

Israel Israeli

II

Unmute

שם המשתתף

א
ג

ב
israela.il@gmail.com

ה

ד



שאלון

 .1ליצירת שאלון לחצו על Polls
 .2להוספת שאלון חדש לחצו על Add a Question

2
1

 .3הקלידו את כותרת השאלון
 .4הקלידו את השאלה
 .5בחרו את סוג השאלה
ישנן שתי אפשרויות לבחירה:
א .המשתתף יוכל לבחור תשובה אחת בלבד
ב .המשתתף יוכל לבחור מספר תשובות
3
4
5
ב

א

 .6הקלידו את התשובות
חובה לכתוב שתי תשובות לפחות
 .7למחיקת השאלה לחצו על Delte
 .8להוספת שאלה לחצו על Add a Question
 .9לשמירת השאלון לחצו על Save

6
7
Delete

9

8
Add a Ques�on

• חזרו למפגש הוירטואלי ,ולחצו על  Launch Pollingלהפעלת השאלון

• בחלונית תראו את כמות המשתתפים שענו על כל שאלה
• לסיום שאלון לחצו על End Polling

• לאחר סיום השאלון תוכלו:
 .1לשתף את התוצאות עם התלמידים בלחיצה על Share Results
 .2להפעיל את השאלון שוב בלחיצה על Re-launch Polling

2

1

hat

צ'אט

להתחלת שיחת צ'אט לחצו על Chat

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

1

)Everyone (in Meeting

2

משתתף ראשון
משתתף שני

  

שיתוף מסך

לשיתוף המסך לחצו על Share Screen

 .1כאשר משתמשים באפשרות שיתוף מסך ,בכדי לשמור על פרטיות המידע
שתפו את החלונית הרצויה בלבד ולא את כל המסך .לדוגמא :שיתוף מצגת בלבד.

1

אם הנכם מעוניינים לשתף מסך הכולל סרטון,
סמנו  Vבאפשרות  Share computer soundעל מנת שהתלמידים
יוכלו לשמוע גם את הסאונד של הסרטון.
.

Whiteboard

לשיתוף לוח לבן לחצו על Share screen > Whiteboard

למידע נוסף עברו לסעיף הגדרות המפגש במדריך זה
 .1תוכלו לראות מיהו התלמיד שכתב/צייר ע"ג הלוח לחצו על More

1

 .2לחצו על Show Names of Annotators
שם המשתתף יופיע לצד הטקסט/איור

2

Recrod

הקלטה

• לתחילת הקלטת המפגש לחצו על Record

 .1אם תרצו להשהות את ההקלטה לחצו על Pause
 .2אם תרצו לעצור ולהפסיק את ההקלטה לחצו על Stop

2

1

CC
Live Transcript

כתוביות

• לניהול כתוביות המפגש לחצו על Live Transcript

• ישנן שתי אפשרויות לניהול הכתוביות:
 .1לכתיבת הכתוביות במפגש לחצו על I will type
 .2למתן הרשאה לאחד המשתתפים לכתיבת הכתוביות
לחצו על Assign a participant to type

2

1

• לאפשרויות נוספות לחצו על
 .3הצגת הכתוביות במהלך המפגש
 .4צפיה בכל הכתוביות שנכתבו במפגש
 .5הגדרות

3
4
5

 


חדרי תרגול

ניתן לפצל את התלמידים במהלך המפגש לקבוצות קטנות ,כל קבוצה תיכנס "לחדר"
מיועד ורק התלמידים שהוגדרו בקבוצה יוכלו להיכנס לאותו "החדר" ולקיים מפגש פרטני.
 .1לחצו על האייקון Breakout room
 .2לחצו על Create
• אם הנכם מעוניינים שהזום יבצע חלוקה אוטומטית של התלמידים לחדרים
בחרו באפשרות Assign automatically
• אם הנכם מעוניינים לחלק את התלמידים לחדרים כרצונכם
בחרו באפשרות Assign manually
• אם הנכם מעוניינים שהתלמידים יתחלקו לחדרים כרצונם
בחרו באפשרות Lat participants choose room

1

2

 .3שמות משתתפי ה"חדר"
 .4כמות משתתפי ה"חדר"
4

משתתף 1
משתתף 2

3

 .5לשינוי שם ה"חדר" לחצו על Rename
 .6למחיקת ה"חדר" לחצו על Delete

6

משתתף 1
משתתף 2

5

 .7להגדרות נוספות חדרי תרגול לחצו על Options
א .אם הנכם מעוניינים לאפשר לתלמידים לבחור לאיזה חדר להיכנס,
סמנו  Vבתיבה Allow participants to choose room
ב .אם הנכם מעוניינים לאפשר לתלמידים לצאת מהחדר ולחזור למפגש הראשי בכל עת,
סמנו  Vבתיבה Allow participants to return to the main session at any time
ג .להעברת כל המשתתפים לחדרי התרגול באופן אוטומטי ,סמנו V
בתיבה Automatically move all assigned participants into breakout rooms
ד .להגדרת זמן מוגבל לשהייה בחדר,
סמנו  Vבתיבה  Breakout rooms close automaticallyוהגדירו את הזמן הרצוי.
ה .להצגת הזמן הנותר לשהייה בחדר,
סמנו  Vבתיבה  Countdown after closing breakout roomsובחרו את הזמן הרצוי.

משתתף 1
משתתף 2

א
ב
ג
ד

ה

Options

7

 .8להוספת "חדר" לחצו על Add a Room

משתתף 1
משתתף 2

8
Add a Room

 .9להוספת משתתפים לחדר ,לחצו על .Assign
 .10סמנו  Vבשם המשתתף הרצוי

משתתף 1
משתתף 2

משתתף 3
משתתף 4
משתתף 5

9

משתתף 6

10

 .11ניתן להעביר משתתפים בין החדרים ,לחצו על שם המשתתף.
א .לחצו על  Move toלהעביר את המשתתף חדר
ב .לחצו על  Exchangeלהחליף בין המשתתף למשתתף אחר
 .12לפתיחת החדרים ותחילת העבודה בחדרים ,לחצו על Open All Rooms

ב

משתתף 1
משתתף 2

א

11

משתתף 3

12

Open All Rooms

 .13אם הנכם מעוניינים להצטרף לחדר ,לחצו על .Join
 .14תוכלו לשלוח הודעה שתופיע בכל החדרים ,לשליחת
ההודעה לחצו על Broadcast a message to all
 .15הקלידו את ההודעה
 .16לחצו על Broadcast

משתתף 1
משתתף 2

13

משתתף 3

15

16

Broadcast
14

 .17תוכלו להנחות את המשתתפים לקרוא לכם להצטרף לחדר שלהם במידת הצורך,
הנחו אותם ללחוץ על  Ask for helpבסרגל הכלים.
• במידה ואחד המשתתפים ילחץ על ,Ask for help
תופיע לכם ההודעה הבאה על המסך
• להצטרפות לחדר ,לחצו על Join Breakout Room

משתתף 1
משתתף 2
משתתף 3

משתתף 2

17

 .18הצטרפותכם לחדר בוצעה בהצלחה
 .19לסגירת כל החדרים וחזרה למפגש הראשי ,לחצו על Close all rooms

משתתף 1
משתתף 2
משתתף 3

19



תגובות במהלך המפגש

להוספת תגובה לחצו על Reactions
 .1בחרו את האייקון הרצוי ולחצו עליו
 .2כעת האייקון יופיעו ע"ג המסך

2

1

סיום המפגש

 .1לסיום ויציאה מהמפגש לחצו על End Meeting
 .2לחצו על End Meeting for all

2

1

ההקלטות שלי
 .1לחצו על הגדרות משתמש )לעובדי הוראה(

הגדרות המשתמש )לעובדי הוראה בלבד(

1

 .2לצפייה בהקלטות שלכם לחצו על Recordings

Edit

ישראלה ישראלית
ישראלה ישראלית

Recordings

2

 .3בחרו את טווח התאריכים של המפגשים לחיפוש ההקלטות שלכם
 .4לחיפוש לחצו על Search

3
4

 .5לצפייה בפרטי ההקלטה לחצו על שם המפגש
 .6לשיתוף ההקלטה לחצו על Share

Share

6

 Zoom Meetingישראלה ישראלית

5

שיתוף הקלטה
• לאחר שתלחצו על  Shareיש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1כבו את השדה  Viewers can downloadכדי שתלמידים לא יוכלו להוריד את ההקלטה
למחשב שלהם
 .2לעריכת סיסמת ההקלטה לחצו על
יש לקבוע סיסמה על פי מדיניות הסיסמאות המצויינת בחלונית.
 .3להעתקת קישור וסיסמת ההקלטה לחצו על  ,Copy Sharing Informationושלחו
לתלמידים בכל דרך שנוחה לכם

1

2

3

תזמון מפגש עתידי
• לתזמון מפגש עתידי לחצו על Schedule A Meeting
Schedule A Meeting

Edit

ישראלה ישראלית
ישראלה ישראלית

 .1בשדה  Topicהקלידו את שם המפגש
שדה זה הוא חובה
 .2בשדה  Descriptionניתן להקליד תיאור למפגש
 .3בשדה  Use a Templateתוכלו לבחור תבניות ששמרתם
 .4בשדה  Whenיש לבחור את תאריך ושעת המפגש
יש לבחור באחת מהאפשרויות  AMלשעות הבוקר או  PMלשעות הצהריים
ואחר הצהריים
 .5בשדה  Durationתוכלו לקבוע את אורך המפגש
המפגשים בזום באמצעות הזדהות אחידה הם ללא הגבלת זמן

Topic

1

Description

2

Use a Template

3

When

4

Duration

5

 .6בשדה  Securityיש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
א - Passcode .אפשרות זו מאבטחת את המפגש באמצעות סיסמא
ב - Waiting Room .אפשרות זו מאבטחת את המפגש באמצעות חדר המתנה
 .7להפעלת כניסת המשתתפים באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך סמנו את
האפשרות Require authentication to join
לאחר סימון הגדרה זו המשתתפים יוכלו להצטרף למפגש באמצעות הזדהות אחידה
של משרד החינוך ,בלבד!
 .8בשדה  Video Hostלחצו על  ONאם תרצו להיכנס עם מצלמה מופעלת
 .9בשדה  Video Particpantלחצו על  ONאם תרצו שהמשתתפים יכנסו
עם מצלמה מופעלת
 .10כדאי למנוע מהתלמידים להיכנס למפגש לפניכם וודאו כי האפשרות
 Allow participants to join anytimeאינה מסומנת
 .11סמנו את האפשרות  Mute participants upon entryאם תרצו להשתיק
את כל המשתתפים בכניסתם למפגש
 .12סמנו את האפשרות  Breakout Room pre-assignאם תרצו ליצור חדרי תרגול
לפני תחילת המפגש
יש לדעת את כתובת המייל של התלמיד כדי להכניס אותו לאחד החדרים מראש
 .13בסיום לחצו על Save

א

111111

Security

Passcode

6

Waiting room

ב
הזדהות משרד החינוך Require authentication to join:

7

Host
Participant

Allow participants to join anytime

10

Mute participants upon entry

11

Breakout Room pre-assign

12

13

Video

8
9

• לאחר שמירת המפגש תוכלו לצפות בפרטי המפגש
Delete this Meeting  למחיקת המפגש לחצו על.1
Save as a Meeting Template  לשמירת הגדרות המפגש כתבנית לחצו על.2
Edit this Meeting  לעריכת המפגש לחצו על.3
Start this Meeting  לתחילת המפגש לחצו על.4

1
Delete this Meeting

2
Save as a Template

3

4

Edit this Meeting

Start this Meeting

דו“ח משתתפים

תוכלו להפיק דו"ח משתתפים עבור מפגשי הזום שקיימתם

היכנסו לפורטל עו"ה < מרחב פדגוגי < כיתה וירטואלית < כניסה לזום בהזדהות משרד החינוך

 .1לחצו על הגדרות משתמש )לעובדי הוראה(

הגדרות המשתמש )לעובדי הוראה בלבד(

1

 .2לחצו על Reports
Edit

ישראלה ישראלית
ישראלה ישראלית

Reports

2

 .3לחצו על Usage

Usage

3

 .4בחרו את התאריך הרצוי ולחצו על Search

4

 .5להפקת הדו"ח לחצו על מס' המשתתפים בשורה הרצויה

ישראלה ישראלית

ישראלה ישראלית

5

ישראלה ישראלית

 .6סמנו  Vבתיבה של שדה Export with meeting data
• לחצו על Export

6
ישראלה ישראלית

ישראלה ישראלית

ישראלה ישראלית

משתתף 1
משתתף 2
משתתף 3

ישראלה ישראלית

ישראלה ישראלית

ישראלה ישראלית

ישראלה ישראלית

משתתף 4
משתתף 5

