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האם הפגישות מוגבלות בזמן?

כלל הפגישות אינן מוגבלות בזמן.

4

האם תלמידים יכולים לבצע צילומי מסך ולאחר מכן לפרסם
 את התמונות ברשתות החברתיות ללא רשות המורים?

כן, אבל זה יכול לקרות בכל פגישה סינכרונית, כולל בזום וכל עוד 
השיעור יועבר בצורה מקצועית אין לחשוש מהנושא. 

5

האם כלל פרטי התלמידים מופיעים במערכת בהתאם למצבת תלמידים?

כלל פרטי התלמידים אמורים להיות רשומים במערכת. 
 במידה ותלמיד אינו מופיע במערכת - ככל הנראה מדובר בתקלה

 ויש לפנות לרכז תקשוב או למנהלנית.

2

כיצד ניתן להיכנס למערכת Google meet באמצעות פורטל עו"ה?

ניתן להיכנס למערכת בהתאם לתרשים הבא: מחוז תקשוב צפון - 
סביבת למידה בענן- התחברות לסביבת הענן של Google - הזדהות 
 Google אחידה, לאחר תהליך ההזדהות תוצג סביבת העבודה של

.Google meetומשם יהיה ניתן לגשת ל

1

כיצד ניתן לקבל את ההקלטה בנושא הדרכה על המערכת?

ההקלטה עלתה לאתר היו-טיוב של מרכז שירות ומידע ארצי 

לחצו כאן לצפיה 

3

https://youtu.be/pvvDQYLtrRQ


אילו פונקציות פותחו בכדי להקל על המורים 
ולהפוך את השיעור ליותר אינטראקטיבי?

 Google meet כלל הפעילויות בלוח הפעילויות של
חדרים משותפים, סקרים ולוחות אינטראקטיבים. 

7

האם קיים צפי לפיתוח נוסף עבור הפלטפורמה למורים?

Google meet הינה פלטפורמה אשר מתפתחת ומתעדכנת באופן 
שוטף ובעתיד יתקימו שינויים נוספים.

9

האם לאחר שליחת לינק לקבוצת וואטסאפ ניתן לפתוח פגישה?

הלינק נוצר רק לאחר שמייצרים פגישה בתוך המערכת, לאחר מכן ניתן 
להעביר את הקישור לקבוצת התלמידים הרלוונטית והם יוכלו להצטרף 

לפגישה. בשימוש בקלאסרום יש קישור קבוע ל-meet וכך אין צורך 
לשלוח קישור בכל פעם מחדש

8

האם ניתן לצרף חברים באמצעות מס הטלפון בלבד?

בעת יצירת פגישה חדשה המערכת תייצר מספר טלפון וקוד גישה אותו 
ניתן להעביר בפטלפורמה המועדפת (וואטסאפ, מייל ועוד). 

לאחר מכן על התלמיד לחייג למספר הטלפון ולהזין את קוד הגישה 
שסופק ע"י המורה והוא יוכל להצטרף לפגישה ללא מצלמה. 
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כיצד ניתן לקבל דוח נוכחות של הפגישה?

הדו"ח יתקבל ישירות למייל האירגוני של המארח 
אשר הקים את הפגישה.
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כיצד ניתן במהלך הפגישה לשתף מסך ובו זמנית לצפות במשתתפים?

ראשית יש לשתף את המסך ולאחר מכן לגשת לתפריט הגדרות נוספות 
ולבחור ב"תמונה בתוך חלון".

12

מדוע ישנה חשיבות לכניסה למערכת רק דרך משרד החינוך?

נדרשת הזדהות אחידה של משרד החינוך מטעמי אבטחה.

13

?Google classroom האם ניתן לקבוע פגישה בדרכים אחרות מלבד

ניתן לזמן פגישה ב-3 דרכים: 
1.(מומלצת) דרך גוגל קלאסרום, כי מדובר בקישור קבוע

Google meet -  2.דרך תפריט ה- 9 נקודות
3.דרך היומן  
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כיצד ניתן להקליט את החדרים המשניים?

בשלב זה - לא ניתן לבצע פעולה זו
15

האם ניתן להזמין אנשים שאינם רשומים במצבת התלמידים לפגישה?

ניתן להעביר את קישור הפגישה לאנשים שאינם רשומים במצבת 
התלמידים והם יוכלו להצטרף לפגישה לאחר אישור מארח הפגישה.
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תפריט 
9 נקודות

פורטל תקשוב 
מחוז צפון

סביבות למידה
 בענן

התחברות לסביבת 
הענן של
Google 

הזדהות אחידה

Google meet

כניסה לסביבת הענן של 


