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 Zoom –טיפים לשימוש ב 
 ניתן לשלוח הודעת שיתוף לפגישה ע"י: 

 , מודל, תחנת מידע וכו'. WhatsAppקישור לכל מערכת שיכולה לשלוח את הקישור: מייל, 

 https://zoom.us/j/8371056208דוגמא: 

 , גם מאפליקציה מסלולר או טאבלט, או מאפליקציה במחשב. Zoom –. כל משתתף יכול להיכנס ללא יצירת חשבון ב 837-105-6208 לדוגמא מספר פגישה אישי:

 

 ניתן לבצע את הפעולות הבאות:  Manage Participantsבלחיצה על כפתור: 

 

 . Chatמסוים ע"י לחיצה על  משתתףלהתכתב עם  .1

 מסוים להפעיל/להפסיק וידאו.  ממשתתףלבקש  .2
 (Hostמסוים להיות מארח הפגישה ) למשתתףלאפשר  .3

 לשנות שם משתתף.  .4

 להסיר משתתף מהפגישה. .5
 (. Mute Allניתן להשתיק את כל המשתתפים ) .6

בחלק התחתון ימני של החלון ניתן לבצע את האפשרויות הבאות: להשתיק משתתפים בכניסה לפגישה, לאפשר למשתתפים להשתיק  Moreבלחיצה על כפתור  .7

 את עצמם, לאפשר למשתתפים לשנות את שמם, להשמיע קול בכניסה של משתתף לפגישה ולנעול את הגדרות הפגישה שלא ישונו ע"י אף משתתף. 

 

 

 

https://zoom.us/j/8371056208
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 ניתן לבצע את הפעולות הבאות: Shareבלחיצה על כפתור 

 

     

 שולחן עבודה ממסך שרוצים )במידה ויש שני מסכים ומעלה בוחרים את המסך הרצוי( Basicבלשונית  .1

 חלק נבחר מהמסך, קול בלבד, תוכן ממצלמה משניתניתן לשתף:  Advancedבלשונית  .2

 וכו'.  Dropbox ,One Drive ,Google Driveניתן לשתף קבצים משירותי שיתוף קבצים נפוצים:  Filesבלשונית  .3

  :פעיל אך ורק במהלך שיתוף המסךלאחר ביצוע השיתוף נפתח סרגל עליון שהוא 

 

 

  אפשרויות בסרגל שיתוף:

1. Remote Control –  ניתן לתת שליטה על המחשב של יוזם הפגישה למשתתף אחד מהרשימה או לכל מי שירצה. לאחר שמאשרים שיתוף המשתתף יוכל לבצע

 פעולות במחשב יוזם הפגישה. 
2. Annotate –  .'מאפשר מגוון פעולות עם העכבר לכתיבה ידנית, ציור, מחיקה וכו

 
 מאפשרים הקלטה של תוכן הפגישה כולל מסך + קול. משתתף שמעוניין לבצע הקלטה צריך לשלוח בקשה למארח הפגישה.  ALT + Rבלחיצה על  .3

4. Stop Video –  .)הפסקת שידור הוידאו )שיתוף המסך נמשך 

5. Mute – .ניתן להשתיק את המיקרופון של יוזם הפגישה 

6. Stop Share –  הפגישה(.מפסיק את שיתוף המסך )או מה שבחרנו בתחילת 

הפגישה תישאר פעילה אך יוזם הפגישה מפסיק  Leave Meetingולסיים את הפגישה עבור כולם או בלחיצה על  End meetingניתן ללחוץ על  Moreבלחיצה על  .7

 (. Hostהמשתתף שנכנס שני הופך להיות מארח הפגישה )את השתתפותו. 
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 שיתוף והקלטת מסך ללא משתתפים )הקלטה אסינכרונית(

 . אין צורך להזמין משתתפים – New Meetingיש להתחיל פגישה וידאו ע"י לחיצה על כפתור 

 

 בסרגל התחתון של המסך ולבחור את המסך שברצוננו לשתף )במידה ויש יותר ממסך אחד(.  Shareלאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור 

 

 

 

 (. ALT + R)או  Recordושם על אופציה של  More אופצייתלאחר מכן יש ללחוץ על 

 

 , שמודיע על הקלטה פעילה של המסך. Meeting ID –לאחר התחלת ההקלטה תתוסף נקודה אדומה קטנה ליד מספר ה 

 

 (. ALT + R)או  Stop Recordingואז על  Moreלסיום ההקלטה יש ללחוץ על אופציית 
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 שנמצא בנתיב:  Zoom –יש להיכנס לברירת המחדל של שמירת קבצי ההקלטה ב  MP4לקובץ מסוג   Zoom –של קובץ ההקלטה מ  Convertלביצוע 

C:\Users\avio\Documents\Zoom 

 ישנה תיקייה עם קבצי ההקלטה: 

 

 . MP4. יש להקיש עליהם פעמיים ותתבצע המרה של הקבצים לקובץ עם סיומת Zoom Recording Fileיש להיכנס לתוכה ושם יש קבצים מסוג 
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 , או להעלות למודל וכו'. One Driveאותו ניתן לשתף דרך  עם השיעור המוקלט שלנו MP4בסיום ההמרה נקבל קובץ 

 

 

 

 

 

 


