
 

Meet הוראה מרחוק - גוגל  
 

 דרישות מקדימות: בית הספר צריך להיות מחובר לחבילת G Suite. מארגן המפגש צריך להיות בעל חשבון ארגוני.
 הצופה אינו מחוייב להיות בעל חשבון.

 היישום מאפשר הפעלת שיעור מקוון לעד 250 משתתפים, כולל הקלטה*.
 

 סרטוני הדרכה:
 סרטון מאת שרון מרגולין. מעודכן וכולל את הנקודות העיקריות מהסרטונים הבאים:●
 סרטון (5:14) מאת לירון פרלמוטר, מחוז מרכז●
 סרטון (2:58) מאת סאטי חלאילה, מחוז צפון●
  סרטון הדרכה לשימוש ב-Google meet  מאת סאטי חלאילה, מחוז צפון●
 סרטון הדרכה נוסף לשימוש ב-Google meet מאת סאטי חלאילה, מחוז צפון●

 
 

 טיפים:
 יש אפשרות לקבוע מראש את המפגש ביומן גוגל,  מה שמאפשר לצרף קבצים אשר יהיו זמינים לכל המשתתפים

 במפגש וגם לקבל מראש את כתובת האינטרנט להפצה טרם תחילת המפגש, למשל במערכת שעות מוכנה מראש.
 

 
 מגבלות בשימוש בסביבה:

 לתשומת לב, ההרשאות בגוגל Meet אינן מותאמות לתפקיד "מורה" ו"תלמיד", אלא ההרשאות כמעט זהות. בידקו
  לאילו סיטואציות היישום מתאים, ובמקרה שלא - בחרו אחת מהחלופות.

 
  א. כל משתתף במפגש יכול לשתף את המסך שלו, לא רק מארגן הפגישה.

 ב. כל משתתף במפגש, בהנחה שהתחבר באמצעות חשבון גוגל חינוכי או אישי, יכול להעיף כל משתמש כולל המורה
  מהפגישה.

 ג. כל משתתף במפגש, בהנחה שהתחבר באמצעות חשבון גוגל חינוכי או אישי, יכול להשתיק כל משתמש כולל
  המורה מהפגישה.

  ד. רק משתמש בעל חשבון גוגל חינוכי יכול לפתוח-לארגן מפגש.
 ה. משתתף יכול להתחבר למפגש גם ללא חשבון גוגל מכל סוג (חינוכי או ציבורי), זה ידרוש ממארגן הפגישה לאשר

  את כניסתו.
 ו. איכות שיתוף המסך לא יציבה ולפעמים המסך קופא. במצב זה יש לבקש ממשתף המסך לבצע מחדש שיתוף מסך

  בתקווה שזה יעבוד כמו שצריך.
 ו. *יכולת הקלטת המפגשים לא פעילה עדיין בכל דומיין ולכל חשבון, זה נמצא בפריסה הדרגתית של גוגל.

 
  תודה ליוסי ברק ממחוז מרכז על הפירוט.

 
 אפשרות ההקלטה, והפתיחה ל250 משתתפים, פתוחים רק עד 1.7.20.●

 
 

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות
 משרד החינוך

 אדר תש"פ מרץ 2020
 

https://youtu.be/DlSu5mFol5w
https://youtu.be/itAl2Bjtqm4
https://youtu.be/EDUn3TvUiOg
https://youtu.be/YJQ6HI4Ua9E
https://youtu.be/YJQ6HI4Ua9E
https://youtu.be/iA9RDmVKauI
https://youtu.be/iA9RDmVKauI

