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:מאפיינים מרכזיים בגרסה החינמית 

 ללא הגבלת זמן, משתתפים2מפגש אישי של ניתן לראות

 דקות40-מוגבל עד ל, משתתפים100מפגש קבוצתי של עד.

בו זמניתמשתתפים מסכי 20עד –מגבלת הווידאו (ט 'ווידאו וצ, אפשרות לשימוש בתקשורת אודיו(

אפשרות לשיתוף מסך

אפשרות שימוש בלוח לבן

אפשרות להקלטת הפגישה

 לחדר  אפשרות לקביעת סיסמת כניסה

משלוח קישור למשתתפים לכניסה לחדר

כניסה אפשרית גם דרך אפליקציה בנייד

?  ZOOMלמה 



ZOOMהורדת 
למחשב



sign upולוחצים על Google-zoom.usכותבים ב 



הזינו את המייל שלכם



תקבלו בקשה להיכנס למייל שלכם ולאשר את השימוש בתכנה



ונלחץ על הרשמה  ZOOMניכנס למייל שנשלח מ 



סיסמא  + מייל –ועכשיו נרשמים 
)קטנות ומספרים, אותיות גדולות (



במסך זה תוכלו כבר  , והנה אתם רשומים לאתר
...להזמין משתתפים אבל חכו רגע



פתיחת מפגש חדש 



נכנסים לחשבון שלכם
Host a meetingולוחצים על ZOOMדרך אתר 



אם האתר שואל אתכם אם לפתוח את המצלמה  ! ואתם בפנים
יופיע הסימון למטה, תאשרו אם לא תאשרו, והמיקרופון

מספר  
המפגש 

ID



:הזמנת משתתפים למפגש



מיילים דרכם ניתן לשלוח את ההזמנה למפגש או שליחת  3יעלו לכם 
copy URL–ההזמנה דרך העתקת קישור 
)  הווטסאפדרך (copy invitation–או העתקת הזמנה ושליחתה 

ברגע שלחצתם על אחד מהם הוא נשמר על הלוח ואתם רק צריכים להדביק אותו במקום  
הרצוי  Cnt+V



:זה המסך שיקבלו מי ששלחתם לו קישור 



ניהול משתתפים  

, לחיצה על ניהול משתתפים 

תפתח לכם מסך בצד שמאל ממנו תוכלו לשלוט ולראות את כל 
-הממשתפיםאת כל , למי הרמקול לא דלוק או המצלמה, המשתתפים
Mute All

Unmute All–או לבטל השתקה לכולם 



ניהול משתתפים 

אם תעמדו על אחד המשתתפים תוכלו להשתיק רק אותו או  

להסיר ועוד, אט'לשוחח בצ, להפוך אותו למארח



Chatלחיצה על 

תפתח לכם מסך מצד שמאל בו תוכלו לכתוב ולהתכתב
 Everyone–עם כולם 

לחיצה על החץ יפתחו שמות כל המשתתפים תבחרו למי ב–או עם משתתף מסוים 
.הייתם רוצים לשלוח הודעה אישית



ט  'והיום גיליתי שכדי לשמור את כל תכתובת הצ
Fileליד ה הנקודות 3של המפגש יש ללחוץ על 

 Save Chatהנקודות ייפתח לכם מסך תלחצו על 3בלחיצה על 



הקלטת מפגש

Recordעם לחיצה על כפתור 

.השיחה כקובץ וידאו קובץ ההקלטה יישמר במחשב אחרי סיום תוכלו להקליט את כל המפגש 



שיתוף מסך  

Share Screenכדי לשתף את המסך שלכם תלחצו על 



ייפתח לכם מסך של כל המסמכים הפתוחים שלכם ושניתן לשתף אותם

אותולחיצה על כל אחד מהם תאפשר לכל המשתתפים לראות את המסך כפי שאתם רואים 



סיום מפגש





:טיפים
 לשים את כולם על בתחילת המפגש כדאי במפגשים מרובי משתתפיםMUTE  ולקבוע כללי

.אט 'יכתבו בצהשאלות הטכניות או שאלות שלא קשורות לדיון לבקש שאת כל . שיח

 לא כדאי להתפזר על , לפתוח מראש את כל המסמכים או האתרים שתרצו לשתף-שיתוף מסך

בנוסף אם אתם מעבירים מפגש  . שימו לב שכל מסך שמשותף יופיע במסגרת בהירה. יותר מדי

כך תוכלו  ) ותכבו את המצלמהMUTEרק שימו את עצמכם שם על (תכנסו דרך הפלאפון שלכם 

.לראות שם דרך העיניים של משתתף במפגש

אפילו רק עם עצמכם כדי לנסות את מה שלמדתם, המלצה שלי עכשיו תקבעו פגישה-תתרגלו   .

 בקשו מהמשתתפים  , ונגמר לכם המפגש והייתם רוצים להמשיך–אם אתם בגרסה החינמית

'  דק40להיכנס שוב לאותו הקישור של ההזמנה כלומר אותה הפגישה שוב ולהתחיל אותה לאורך 

.  נוספות
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