
מנחיםהדרכת
ZOOM



למפגשכניסה
"Join Audio Conference By Computer"עללחצו-למפגש הכניסהלאחר

rakefet



הכליםסרגל

rakefet



סרגל הכלים

נראה שונה מסרגל המשתתפיםשלכםהכליםסרגל !לבשימו

מצלמה

ומיקרופון

הזמנת

משתתפים
למפגש

ניהול

המשתתפים

שיתוף

מסך
אט'צ הקלטה

המפגשסיום
חלוקה
לחדרים

טוב  )
(לסמולטוק



המיקרופון והמצלמה

הרלוונטי  אייקוןהעללחיצה

הפעלהל

אייקון הרלוונטי  העללחיצה

כיבויל



ומיקרופוןמצלמה
וקולשמעבדיקות

כפתורשלצדהחץעללחיצה

השמע

Audio Optionsעללחיצה



ומיקרופוןמצלמה
וקולשמעבדיקות

Test Computer Mic & Speakersעללחיצה



ומיקרופוןמצלמה
וקולשמעבדיקות

(רמקולים)שמעבדיקת

(מיקרופון)קולבדיקת



ומיקרופוןמצלמה
וקולשמעבדיקות

.לבחירתכם ,במסך הכניסה למפגשגםהבדיקותאתלבצעניתן !לבשימו



למפגשמשתתפיםהזמנת
.מתוך המפגש עצמומפגשלמשתתפיםלהזמיןניתן

בסרגל התחתון

 Inviteנלחץ על



המשתתפיםניהול

בסרגל התחתון

נלחץ על

Manage 

Participants 



המשתתפיםניהול
ספציפימשתתףניהול

שםעלהעכברעםנעמוד

.המשתתף

לכבות את  /ניתן להדליק

י  "המיקרופון של המשתתף ע

לחיצה על כפתור  

mute/unmute

rakefet

דנה

מיכל

D



המשתתפיםניהול
ספציפימשתתףניהול

Moreכפתור 

אפשרות זו טובה למשחקים בהם המשתתף צריך  

".לצאת מהחדר"

זמנית את המשתתף  " תוציא"לחיצה על אפשרות זו 

,  (בלי יכולת להאזין או לראות מה קורה בו)מהחדר 

י בחירה  "יכול להחזיר אותו חזרה ערק המנחה כאשר 

נוספת באפשרות זו

אט'בצשליחת הודעה פרטית

שליחת בקשה למשתתף לפתוח מצלמה

רלוונטי אם יש תומך טכני  )הפיכת משתתף למנחה 

(במפגש

שינוי שם למשתתף

הוצאת משתתף  

'  המתנה'בשונה מ)מהמפגש

כאן, בה ניתן להחזירו

מדובר בהוצאה ללא 

(החזרה



המשתתפיםניהול
המיקרופוניםכלהפעלת/השתקת

המיקרופוניםכללהשתקת "Mute All"לחצו

המיקרופוניםכללהפעלת "Unmute All"לחצו

למשתתפיםלאפשרמעונייניםאתםובמידה

לאחר שהשתקתםהמיקרופוןאתלהפעיל

Vסמנו

לאישור "Yes"לחצומכןלאחר



מספרמעל האייקון מופיע מספר שמציין את

שלחצו עליוהמשתתפים

המשתתפיםניהול
חיוויים



אט'צ

אולכולםהודעהשליחת

ספציפילמשתתף



הכיתהעםהיכרות
לוח לבן  מסךשיתוף

שאפשר  

לצייר עליו



הפסקת

השיתוף

מסךשיתוף
מסךשיתוףבעתשל המנחההכליםסרגל



מסךשיתוף
מסךשיתוףבעתשל המנחההכליםסרגל

שחזור  

פעולה  

אחרונה

בחירת

צבע

סמןמחק

לייזר

צורות

וטוש

סמן

העכבר

תיבתכ

טקסט

סמן

ת  בחיר

שטח

ת  שמיר

המסך

כתמונה

מחיקה

כללית

ביטול  

פעולה  

אחרונה



מסךשיתוף
מסךשיתוףבעתהכליםסרגל

חסימת האפשרות של המשתתפים-למשל)נוספותאפשרויות
(חלוקה לחדרים, לצייר על שיתוף המסך



הזוםשלהכליםסרגל

.למעלהיופיע

אט'צכאשר תבחרו ב

(more) רשימתאו ב/ו

הם-המשתתפים

 .צפיםכחלונותיפתחו

פיעלאותםמקמו

.נוחיותכם

אט'בצחדשההודעה

בהבהובתופיע

תופיעהוידיאוחלונית

ברירת-צףכחלון

 .מחדל

התצוגהסידור
(למנחה–מסךשיתוףבעת)



(ESC)עללחיצה

כדי לצאת ממסך מלא

+

+

תצוגה מומלצת-התצוגהסידור
למשתתפים-מסךשיתוףבעת



במרכזמצגת

(המחדלברירת)

תצוגהאפשרויות
למשתתפים-מסךשיתוףבעת



במרכזמדבר

תצוגהאפשרויות
למשתתפים-מסךשיתוףבעת



תצוגהאפשרויות
למשתתפיםוגםלמנחהגם-מסךשיתוףללא



תצוגהאפשרויות
למשתתפיםוגםלמנחהגם-מסךשיתוףללא



תצוגהאפשרויות
(זמין רק למנחה)יוצג לכולם –קיבוע מסך של משתתף 

בצד הימני של מסך  "..."לחיצה על תפריט 

-המשתתף הרצוי ובחירה ב

Spotlight video

כך  , מסך של משתתף" לקבע"המנחה באפשרות

באופן קבוע ללא  לכלל המשתתפים שיוצג בגדול 

שאר  ( Speaker view-כפי שקורה ב)תלות בדובר 

.המסכים יוצגו למעלה



תצוגהאפשרויות
יוצג רק לי–קיבוע מסך של משתתף 

בצד הימני של מסך  "..."לחיצה על תפריט 

Pin video-המשתתף הרצוי ובחירה ב

מסך של  " לקבע"והמשתתפים המנחהבאפשרות

.משתתף

תהיה השפעה על התצוגה לשאר  באפשרות זו לא

המשתתפים



חלוקה לחדרים
רלוונטי לסמולטוק

:מספר דגשים

ידני/ניתן לחלק את המשתתפים לחדרים שפתחנו באופן רנדומלי1.

המשתתפים נדרשים לאשר כניסה לחדר בחלונית שתקפוץ להם על המסך2.

ניתן להודיע מראש על ידי )נדרש להכנס לכל חדר בנפרד , לא ניתן להאזין לכל החדרים במקביל3.

להאזין לשאר החדרים/כל חדר הוא פרטי ולא יכול לראות(. הודעה

נשארה  )"ההודעה תופיע בראש המסך של כל חדר למספר שניות –שליחת הודעה לכלל החדרים 4.

"(עוד חצי דקה... אני מצטרפת לחדר של"/ "לכם עוד דקה

,  המשתתפים צריכים ללחוץ על אישור בחלונית שתוקפץ להם: סגירת החדרים וחזרה לחדר הראשי5.

יופיע להם טיימר עם הזמן  )הם יועברו לחדר המבוקש לאחר דקה באופן אוטומטי -אם לא לחצו 

(שנשאר



חלוקה לחדרים

הרצוייש לבחור את מספר החדרים •

ניתן לבחור בין חלוקה רנדומלית של  •

(מומלץ-)לידנית , משתתפים לחדרים

-ליצירת החדרים•

Create Roomsלחיצה על 



חלונית ניהול-חלוקה לחדרים

להוספת המשתתפים לחדר  •

(:כאשר בחרנו באופציה הידנית)

ונבחר את  Assignץ על נלח

.המשתתפים הרלוונטים

לאחר שסיימנו לבחור את המשתתפים  •

:  נלחץ על כפתור, לכל חדר

המשתתפים נדרשים לאשר כניסה  •

לחדר

שינוי שם  

חדר
מחיקת  

חדר

הוספת  

חדר 



חלונית ניהול-חלוקה לחדרים

חר  העברת משתתף לחדר א•

לחיצה על  (: המשתתף יידרש לאשר)

Move to  בשורת המשתתף

בשורת  Joinלחיצה על -כניסה לחדר•

החדר

-יציאה מהחדר וחזרה לחדר הראשי•

:לחיצה על ,בסרגל התחתון מצד ימין

(:של המנחה)מעבר לחדר אחר •

Breakout Roomsעל נלחץ

Joinבסרגל התחתון ועל 

לחדר המבוקש

סגירת כל החדרים והחזרת

המשתתפים לחדר הראשי

(תוך דקה יועברו אוטומטית)

שליחת הודעה  

-לכלל החדרים

ההודעה תופיע  

בראש המסך  

למספר שניות



-חלוקה לחדרים
כאשר המנחה הצטרף לאחד 

החדרים
-יציאה מהחדר וחזרה לחדר הראשי•

:לחיצה על , בסרגל התחתון מצד ימין

:החדרים בתוך חדרהצגת חלונית ניהול •

Breakout Roomsנלחץ על 

בסרגל התחתון

פעולות ניהול החדרים גם  ולמעשה ניתן לבצע את כל

,  שליחת הודעה לכלל החדרים) מתוך החדר עצמו 

...('כניסה לחדרים וכו, העברת משתתפים בין חדרים



כפתור בקשת  -חלוקה לחדרים
עזרה

משתתף בחדר יכול לבקש ממנחה  •

י לחיצה על כפתור"להצטרף לחדר ע

Ask for Help(יופיע רק למשתתפים  ,

(לא זמין למנחה

תוצג הודעה עם בקשת  למנחה•

.להצטרף לחדר( בציון שמו)המשתתף 



מהמפגשיציאה

כולםעבורהמפגשלסיוםEnd meeting for Allלחצו•

מהמפגשאישיתליציאהLeave Meetingלחצו•
בסרגל התחתון מימיןEnd Meetingלחיצה על כפתור •



הקלטה

כדי Pauseעללחצו

ההקלטהאתלהשהות

כדיResumeעללחצו

ההקלטהאתלהמשיך

(במידה והשהתם אותה)

 Stopעללחצו

ההקלטהאתלסיים כדי

Recordעללחצו

להקליטכדי




