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 זימון מפגש דרך אתר הקורס במודל 
 

 כיל מידע על:ממדריך זה 

 מודל זום לאתר הקורס ב  משאב הוספת  •

 במשאב  ים/יצירת המפגש  •

 כמה קבוצות/מרצים באותו הקורס שיש  כ מודלהצגה המידע ב  •

 

 באתר הקורס במודל  זום משאבהוספת שלב א': 

 : הפעלת עריכהבעמוד הראשי של אתר הקורס במודל )מעל יחידות ההוראה(, לחצו על  .1

 

 

 : משאב או פעילותלחצו על הוספת  .2
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 : הוספהולחצו  Zoom Video Conferencingבחרו מבין האפשרויות  .3

 

 

 )למשל(  הקלידו שם "מפגשים מקוונים"  .4

 וחזרה לקורס: שמירה על הנתונים לאחר מכן גללו לתחתית העמוד ולחצו 
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 . ים/ליצירת המפגש סיימתם את שלב הוספת הפעילות ועליכם להמשיך  .5

 

 

 ים /יצירת מפגש שלב ב': 

 :ים /לאחר הוספת לחצן הזום עליכם ליצור את המפגש

 הפעילות שיצרתם: לחצו על שם  .1

 

 

 עליכם ליצור מפגש חדש.  –בכל פעם שתרצו לקיים שיעור  .2

 : Schedule a new meetingליצירת מפגש, לחצו על  
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 בטופס יצירת המפגש שדות רבים. אין סיבה לשנות אותם למעט:  .3

 רשמו שם משמעותי למפגש השיעור  -( Topic"נושא" )דה ש •

 

 מועד השיעור )תאריך + שעה( בחרו את  -( Whenשדה "מתי" ) •

 הגדירו את משך המפגש   –( Durationשדה "משך" ) •

 

 קבועים  שעהו יוםב חוזר השיעור ובמידה  – *(Recurring meeting) פגישה חוזרתשדה  •

למשל כל שבוע ביום... מסתיימת  ות, ואת הגדרות החזרתי Recurring meetingלסמן את ה  ניתן

 : וכך תיצרו פגישות לכל הסמסטר  אחרי... מפגשים/ תאריךב 

 

* Recurring meeting –   רים סק 25עד   מאפשר זום. כפלתפגישה אחת משוהיא (Polls )בפגישה אחת  ,

 סקרים לקורס זה בסמסטר. 25, יש לכם אפשרות לייצר עד Recurring meetingלכן אם אתם מגדירים 

או   שות חוזרות במהלך הסמסטרפגי 2-3השתמש ביותר סקרים תוכלו לעשות  ם לאם ברצונכ

 . ותאחר  אקציות(ר ט)אינ תוכנות סקרים ב להשתמש 

 

  

https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools
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 " Enable join before hostם תרצו, אפשרו למשתתפים להצטרף לפניכם על ידי סימון "א •

  –" Record meeting automaticallyאם תרצו, אפשרו הקלטה אוטומטית של המפגש על ידי סימון " •

 במחשב /יוקלט אוטומטית בענן

, כי אז ההקלטה  "Record meeting automatically"  ו "Enable join before host" יחד את  אין לסמן*

 בע פגש, ללא קשר למועד בו נקמבכל פעם שמישהו ייכנס לטית מ אוטותופעל  

 

 

 תוכלו לבחור אם להקליט את השיעור גם בשלב מאוחר יותר 

 ”Save“בסיום לחצו   •

 

 

 Start this Meetingלהתחלת המפגש לחצו על  .4
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 אם יצרתם את הפגישה מראש תוכלו להיכנס לפעילות במועד השיעור   .5

 להתחילו.  Startלחצו על    .Upcoming Meetings -והמפגש יופיע תחת לשונית 

 

 

 

 עם כמה קבוצות/מרצים באותו הקורס במודל  זום  ניהול 
 ג את  יצי  מודלב זום משאב , באותו הקורס מרציםקבוצות/כמה  במידה ויש

 .  או המרצים בקורס/ו כל הקבוצות של  –של אותו הקורס זום מפגשי הכל 

 לפיכך המלצתנו:   ,בהירות מס וחוסרטודנטים עויצור לס מצב זה עשוי ל

 : רצה, הקבוצה, היום והשעהמובן למפגשים , כולל שם המלתת שם  .1
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 : לשקף את המפגשים בטבלה המארגנת .2

a.  או מרצה  למשל לייצר טבלה לכל קבוצהניתן 

b.  או מרצה  קבוצהאו שורה בטבלה לכל 

 

 

 

 הצלחה. ב 

 זקוקים לעזרה?

 nettas@ruppin.ac.ilבכל שאלה, תהייה והתלבטות פנו ליחידה לקידום הוראה בדוא"ל: 

mailto:nettas@ruppin.ac.il

