
 

 לתלמיד משתמשמדריך 

 להורדת האפליקציה  

https://apps.apple.com/il/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en_US


0  

 1 מרכז שירות ומידע ארצי  

 !בלתם קישור למפגש זום?יק
 הקישור לחצו עללהצטרפות למפגש 

 דפדפן האינטרנטלחצו על 
וודאו כי הורדתם את האפליקציה של 

 זום למכשיר שלכם!  
  לחצו כאןנתקלתם בבעיה? 

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomt1/pdf.pdf


 2 מרכז שירות ומידע ארצי  

הזדהות אחידה באמצעות קוד  
 משתמש וסיסמה 

 הקלידו קוד משתמש וסיסמה  .1  
   כניסהלחצו על .2

 
  

1234567 
  

2 

1 

 SMSבאמצעות  דהות אחידההז
 הקלידו מספר תעודת זהות .1 
   SMSשלחו לי לחצו על .2

 
  

1 

2 

 לחצו כאן נתקלתם בבעיה?
 
 

 לחצו כאן נתקלתם בבעיה?
 
 

או עדיין לא   16אם אתם מתחת לגיל       
קוד האימות   הונפקה לכם תעודת זהות,

יישלח למספר טלפון הנייד של אחד  
 המעודכן במערכות משרד החינוך. ,ההורים

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomt2/pdf.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomt2/pdf.pdf


  

 המתינו שמנחה המפגש,  
 !את הצטרפותכם למפגש יאשר

 ישראל

 3 מרכז שירות ומידע ארצי  

 הגעתם לחדר ההמתנה של
 המפגש ומופיע שם שאינו שלכם?

 לחצו כאן 
 

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomt3/pdf.pdf


  

 4 מרכז שירות ומידע ארצי  

Call Over Internet 

Dial in  

 רוצים שישמעו אתכם?
 Join Audio לחצו על.1
 

   Call Over Internet לחצו על. 2

1 

2 



  

 5 מרכז שירות ומידע ארצי  

 !אתכם שומעיםו רואיםכעת 

 רוצים שישמעו אתכם, לאאם אתם 
 .המיקרופוןלחצו על 

 !לביטול לחצו על המיקרופון שוב



  

 6 מרכז שירות ומידע ארצי  
1 

3 

2 

 שלכם?   רוצים לכבות את המצלמה
 צלמההמלחצו על 

 לחצו על המצלמה שוב! ,לביטול

 שאתם רוצים יש לכם תמונה/סרטון
 לשתף עם כל המשתתפים?

 Shareלחצו על .1
 בחרו את סוג הקובץ.2
 לחצו על התיקייה הרצויה  .3



 

 7 מרכז שירות ומידע ארצי  

רוצים לשלוח לחברים את הקישור  
 למפגש?

 Participantsלחצו על .1
 Inviteלחצו על .2
   בחרו את האפשרות הרצויה.3

(me )ישראל 

(hostשני ) 

 י

2 

3 

1 



  

 8 מרכז שירות ומידע ארצי  

 לשליחת הודעה בצ'אט  
  More עללחצו .1
 

1 

 Chatלחצו על . 2
 

2 



  

 9 מרכז שירות ומידע ארצי  

 הקלידו את ההודעה. 3
 Sendולחצו על      

 

3 

 מעוניינים לשאול את המנחה
 שאלה?

 Moreלחצו על .1

1 



 

 10 מרכז שירות ומידע ארצי  

 Raise Handלחצו על .2
 כעת המנחה יראה שהרמתם יד .3

2 

3 

רוצים לשתף את מה שאתם 
 מרגישים במהלך המפגש?

 האימוג'י הרצוילחצו על .1 
 כעת זה יופיע במסך.2

1 

2 



  

 11 מרכז שירות ומידע ארצי  

 מנחה המפגש פיצל אתכם
 לחדרי תרגול?

 Participantsלחצו על .1
 לצפייה ברשימת משתתפי החדר  

 לקרוא Ask for helpלחצו על .2
 למנחה המפגש להצטרף לחדר 

 

1 

2 

 רוצים לשתף לוח לבן בחדר
 תרגול?

 Shareלחצו על .1
 Share Whiteboardלחצו על .2

1 

2 



  

 12 מרכז שירות ומידע ארצי  

 לציור/כתיבה על הלוח הלבן.3
 העיפרוןלחצו על 

 להפסקת שיתוף הלוח הלבן.4
  Stop Shareלחצו על

3 

4 

 מנחה המפגש שלח לכם שאלון?!
 התשובה הרצויהבחרו את .1
  Submitלחצו על .2

1 

Submit 

2 



 

 13 מרכז שירות ומידע ארצי  

Leave Meeting 1 

2 

 הסתיים המפגש?
 Leave ליציאה מהמפגש לחצו על.1
 Leave Meetingלחצו על .2

 

 זהו!
 להצטרף למפגש זום,כעת אתם מוכנים 

 מאחלים לכם מפגש מהנה!


