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עדכון גרסה ,דו"ח
ופיצול חדרים
עדכון גרסה

קודם כל :משרד החינוך ממליץ מאוד לבדוק את עדכון הגרסה שלכם
בתדירות גבוהה ,הואיל וב"זום" ,כל הזמן מחדשים ומשתפרים (בעיקר בתחום
האבטחה ,מה שמאוד נחוץ לחדרי כיתה ולתלמידים).

© נא לא לעשות שימוש כלשהו בחומרים אלו מעבר לשימושכם האישי
 -מוזמנים בהחלט לעשות בידע זה ברכה

איך מעדכנים? כך :בדף הראשי של האפליקציה ,לוחצים בצד שמאל על
התמונה שלכם (אמורה להיות שם נקודה ירוקה כשאינכם בשיחה) ,ולבחור
את השורה המסומנת בכחול:

כעת יעלה חלון עדכון שיראה כך (בעמוד הבא):

לאחר שהשורה נטענת ,יופיעו הלחצנים הבאים:

© נא לא לעשות שימוש כלשהו בחומרים אלו מעבר לשימושכם האישי
 -מוזמנים בהחלט לעשות בידע זה ברכה

בלחיצה על  ,Updateהעדכון יופעל:

וכעת יש לכם את הגרסה המעודכנת ביותר! מומלץ לעדכן מידי כמה ימים,
היות והם מעדכנים כל הזמן.

הגדרות
החשבון

בכללי כדאי לדעת שישנן אפשרויות רבות שלא נמצאות באפליקציה ,אלא
בחשבון שלכם באתר .לחשבון ניתן להגיע דרך האפליקציה בלחיצה על My
 ,Profileשתפתח לכם את הדפדפן .או בכניסה לאתר עצמו של זום תחת שם
המשתמש שלכם.
ממליץ לעבור על כל ההגדרות במשתמש שלכם (אם אתם חלשים באנגלית,
עשו תרגום אוטומאטי בדפדפן הכרום) .תוכלו למשל לבטל צ'אט בין
התלמידים שמוגדרת כאפשרות ברירת מחדל:

דו"ח
משתתפים

(הדו"ח נמצא רק במנויים לא חינמיים)
אם אתם מעוניינים בדו"ח של המשתתפים ,שימו לב שהוא יעלה רק בתום
שלושים דקות מהמפגש .כמו כן ,מומלץ לקבוע מראש את השם המדויק של
השיעור שלכם ,כדי שתוכלו לעקוב בצורה יעילה אחר הדו"ח ,ולא לעשות
חקירה אפידמיולוגית של התאריך והשעה בשביל לזהות כל שיעור.

בחלק השמאלי באתר בחרו ב"ניהול חשבון" > "דיווחים" (החלונית משמאל):

כעת יפתחו לכם "דוחות השימוש" (החלונית מימין) ,בחרו בשורה השניה.
בדף שיפתח כעת יופיעו כלל המפגשים שערכתם עם כל הנתונים שלהם:
חיפוש

תאריכי המפגש

לפי מפגשים
משך
ה-
משתתפים המפגש

שעת
סיום

שעת
התחלה

© נא לא לעשות שימוש כלשהו בחומרים אלו מעבר לשימושכם האישי
 -מוזמנים בהחלט לעשות בידע זה ברכה

נושא

בלחיצה על מספר המשתתפים בכל פגישה יופיעו הנתונים בחלונית כזאת:

סיכום זמן

זמן יציאה שלהם

זמן כניסה שלהם

המשתתפים

בלחיצה על  ,Exportזום ייצא בקובץ אקסל את כלל הנתונים.
שימו לב :אם היו כמה כניסות של אותו משתמש ,הם יופיעו בכל כניסה

כמשתמש נוסף .בלחיצה על המסומן מעלה בתוך ריבוע ירוק ,הזום יזהה את
הכניסות הכפולות ויאחד אותם.

פיצול
חדרים

ניתן לפצל את המשתתפים לכתות קטנות ,עד לחברותות.
כל זה קורה בחשבון שלכם באתר האינטרנט של זום ,תחת הגדרות.
עליכם לסמן את האפשרות הבאה (בעברית טרנסלרית :חדר פריצה):

במפגשים שלכם מעתה ואילך יופיע בסרגל הכלים ,הסמן הבא:
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ברגע בו תרצו לפצל את המשתתפים לחדרים קטנים יותר לטובת דיון ,לחצו
עליו ,וכעת תעלה החלונית הבאה:

אתם יכולים לבחור לכמה חדרים לפצל את המשתתפים (התאימו בהתאם
לכמות) ,האם החלוקה תהיה אוטומאטית או שאתם תחלקו בעצמכם.
בלחיצה על הלחצן הכחול תעלה החלונית הבאה ,ובה תוכלו לבחור את
החלוקה כמו גם לקבוע את שם החדר.
ניתן לחלק עד  50חדרים ,ומומלץ להגדיר מראש את המשימה של כל חדר.
כמזמיני המפגש  -להלן המורים  -אתם תוכלו להכנס בעצמכם לתוך כל אחד
מהחדרים .ולראות במידה ועולה שאלה באחד מהם (בכל אחד מהחדרים
יופיע אייקון של סימן שאלה ,במידה והם יצטרכו אתכם) .כמו גם לשלוח
הערה או שאלה שתופיע לכם בחלק העליון של המסך .בכל עת תוכלו
להחזיר את כולם לחדר הראשי בלחיצה על הלחצן האדום .ברירת המחדל
היא שבתוך שישים שניות כולם ישובו.
ממליץ מאוד להתנסות בעצמכם כצוות חינוכי בכלי הזה ,כך תוכלו להבין
היטב גם את הזווית מהצד שלכם וגם את הזווית מהצד של התלמיד ,וכך גם
לראות את היתרונות והחסרונות ביחס לשיטת הלימוד שלכם.

