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 ZOOM  - מדריך לשימוש בתוכנת שיחות וידיאו

 

ZOOM  ,הינה פלטפורמה לפגישות מקוונות, הפיתרון מציע חווית שיתוף מסך הווידאו

 האודיו. 

להתחבר ולהתחיל  אתם רוצים. אם  join a meetingעל  לחצו, ZOOM לאחר שהפעלנו את 

 על כניסה. צו, לחכםלתזמן פגישה משל

 

בחשבון זום, גוגל או פייסבוק. אם אין לכם חשבון, לחצו על הרשמה  וכדי להיכנס, השתמש

 . Sign Up Freeינם  ח

שחזור י ל, לחצו על שכחתכםאת הסיסמה של זוכרים אינכםאם יש לכם חשבון זום אך 

 Forgotסיסמא 

 

 

http://www.glnet.co.il/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://zoom.us/signup
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 לאחר הכניסה תראו את הכרטיסייה דף הבית, שם תוכלו ללחוץ על האפשרויות הבאות:

 

 •New Meetingלו פגישה מיידית. לחלצו על החץ כלפי מטה כדי לאפשר וידאו או : התחי

 ( לישיבות מיידיות.personal meeting ID (PMI)להשתמש במזהה הפגישה האישי שלך 

 •Joinלפגישה שמתבצעת. פו: הצטר 

 •Schedule.קביעת פגישה עתידית : 

 •Share Screenאת המסך בחדר זום על ידי הזנת מקש השיתוף או מזהה הפגישה פו: שת 

 •Upcoming meetingשירות לוח שנה של  פת: מציג את הפגישה הבאה ליום הנוכחי. הוס

  צד שלישי אם ברצונך לסנכרן פגישות הקרובות

 

 

http://www.glnet.co.il/
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 לחצו על תמונת הפרופיל שלכם על מנת לקבל אפשרויות אלה:• 

 

 הערה אישית. פתהוס• 

 •Settings.הגדרות גישה שאתה יכול לשנות בלקוח : 

 לזמין, או לא זמין. כםאת הסטטוס של ושנ• 

 •My Profileאת פורטל האינטרנט  ו: פתחZoom .כדי לערוך את הפרופיל שלך 

 •Helpאת מרכז העזרה של זום. ו: פתח 

 •Check for Updatesאם זום מעודכן. ו: בדק 

 •About Zoom הנוכחית.: הצגת הגרסה 

 •Switch to Portrait Viewחלון הזום לתצוגת דיוקן אם אתה מעדיף חלון צר  פת: החל

 יותר.

http://www.glnet.co.il/
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• Sign out - והתנתק 

 •Upgrade to Pro  שדרג(לחשבון  וPRO  )אם אתה בחשבון בחינם 

 

 צ'אט

או שיחות  בחרו בכרטיסיית צ'אט כדי להציג שיחות פרטיות עם אנשי הקשר שלכם

 קבוצתיות )ערוצים(.

 

 

 לגשת לתכונות אלה בלוח השמאלי: יםיכול םאת

 

http://www.glnet.co.il/
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 •Jump to search boxאיש קשר או ערוץ. ו: חפש 

 •Starred Messages.הצגת הודעות שכיכבת : 

 כדי להשתמש במרחב הצ'אט האישי שלך. כםעל שמ צןלח• 

ערוץ  צרוצ'אט חדש עם אחד מאנשי הקשר שלך,  וליסמל )לצד 'אחרון'(: התח פתהוס• 

 לצ'אטים קבוצתיים או הצטרף לערוץ קיים.

על איש קשר כדי להציג את היסטוריית הצ'אט והמשך לשוחח איתו  צו, לחRecentתחת • 

 בצ'אט. לאנשי קשר יש סמל סטטוס לפני שמם.

 

 

על ערוץ )המצוין על ידי סמל הקבוצה לפני השם( כדי להציג את  , לחצוRecentתחת • 

 היסטוריית הצ'אט של הערוץ ולשלוח הודעות לחברי הערוץ.

 

 

להשתמש בתכונות אלה  כםלאחר בחירת איש קשר או ערוץ בלוח השמאלי, באפשרות

 בחלון הצ'אט

 

 

תן לך גישה מהירה איש הקשר או הערוץ לרשימת הכוכבים שלך, וני הוספתסמל כוכב: • 

 לאנשי קשר או לערוצים אלה.

סמל וידאו: התחל פגישה עם איש הקשר. אם נבחר ערוץ זה יפתח פגישה עם כל חברי • 

 הערוץ.

 

 

http://www.glnet.co.il/
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סמל חלון חדש )רחף את המצביע מעל איש הקשר או שם הערוץ כדי להציג סמל זה(: • 

 פתיחת הצ'אט שנבחר בחלון חדש.

נוספות עבור איש הקשר או הערוץ. מאפשר לך גישה  סמל מידע: הצגת אפשרויות• 

 מהירה לקבצים, תמונות והודעות מסומנות בכוכב בצ'אט שנבחר.

גם  יםיכול םתיבת הודעה: לחבר ולשלוח הודעות לאיש הקשר או הערוץ שלך. את• 

 מונפשים. GIF -לשלוח צילומי מסך, קבצים, קטעי קוד ו

 פגישות

ו על צפייה כדי להציג, להתחיל, לערוך ולמחוק פגישות בחרו בכרטיסייה פגישות ולחצ

 מתוזמנות.

 

 

אתם יכולים ללחוץ על האפשרויות הבאות לאחר בחירת פגישה מתוזמנת בחלונית 

 השמאלית:

 קבע פגישה חדשה.  סמל: פתהוס• 

 .כםאת הפגישה המתוכננת של יםרוא אינכםן רשימת הפגישות אם ועניסמל רענון: ר• 

 •Start :את הפגישה המתוזמנת שבחרת בפגישות הקרובות שלך. וליהתח 

 •Copy Invitationלך  תאת טקסט ההזמנה של הפגישה המתוזמנת, ומאפשר וקי: העת

 להדביק ידנית בהודעות דוא"ל, מסר מיידי וכו '. 

 .יםתיקמע םלהציג את ההזמנה שאת כםאם ברצונ  Show Meeting Invitationעל  צולח

 •Editאת אפשרויות הפגישה לפגישה המתוכננת שלך. כו: ער 

 •Deleteלצמיתות את הפגישה שנקבעה לך. ו: מחק 

http://www.glnet.co.il/
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 ! בהצלחה

http://www.glnet.co.il/

