
  

מפגשים מהסוג השלישי

פגישה וירטואלית
לגיל השלישי
בימי כולירע

וקורונה

התנצלות:
כל ההתחכמויות והזיבולים

הם תוצר של ימי בידוד )של
האישה( והמטלות הכרוכות

בעובדה זו – דבר המשפיע על המוח...

הערה:
ההרצאה מיועדת לגברים ולנשים,

אך היא בלשון נקבה, מטעמי נוחות



  

אז על מה אנחנו מדברים כאן?

Meetingפגישה וירטואלית - ●

Webinarהרצאה וירטואלית, שמקובל לכנותה בלע”ז ●

יש ספקים רבים וטובים לנושא זה, אך בחרנו ב-"זום", מישום שזו 
המערכת שניבחרה ע”י משרד החינוך להעביר בה שיעורים וכעת 

כמות המשתמשים בה בארץ הוא עצום. גם כאן ביעד.

 נתמקד כאן בפגישות, אך אנו מדריכים זאת, ע”י הרצאה!

ההבדלים יתוארו להלן



  

מה בין פגישה להרצאה על גבי המרשתת?

פגישה Webinarהרצאה 

כולם המרצה ) הרשאה  )  תחת וידאו שיתוף

כולם כולם )  , תמונה   ) רשימה המשתתפים את רואים

כולם המרצה / דיון  בשיחה משתתפים

אין יש ותשובות  ) (Q&Aשאלות
כולם כולם  )   (  ,  , זאת  לאפשר דרוש אפליקציה חלון מסך שיתוף

כולם כולם Chat) המארגן –    )   הגדרות לפי משתתפים בין מסרונים

כולם כולם       ,) או )  ההרצאה את להקליט ניתן הרשאה תחת הקלטה
הפגישה

כולם מרצה קבצים/  העברת מישלוח

*מרשתת = אינטרנט



  

הוזמנת לפגישה. מה לעשות?

בין שקיבלת מיסרון עם קישור, או מייל, דבר ראשון להקליק על הקישור.●

בין שזה במחשב ובין שזה בטלפון - אם זו פעם ראשונה )על כל מכשיר(, ●
תופני להורדת האפליקציה. תהליך זה עורך דקה, שתיים.

מרגע זה, יפתח המסך, על המחשב או בטלפון, ואת חלק מהחברה.●

●

חשוב לשים לב          – יוזם הפגישה הנבון, ישתיק מראש את ●
המקרופונים של כולם. אבל גם הנבון, מפשל, ואז יווצר מצב בו כולם 

נישמעים, ולא רק כשהם מתכונים לכך. אז קחו אחריות, וודאו שאם אתם 
לא מדברים, המקרופון מושתק. בעיקר כדי למנוע רעשי רקע מצטברים 

אך גם כדי שסודות משפחתיים ברקע, לא יופצו לעולם הרחב.



  

איך ליזום פגישה

כפי שראינו, להיות מוזמן, קל. להזמין, באופן מפתיע, גם קל.●

להלן התהליך, הדוגמה בטלפון, אך היא זהה במחשב.●

הפעילי את האפליקציה, מתקבל המסך להלן:●

 יתקבל המסך הבאNew Meetingלחצי על ●

אל תתעלמו, זה בא להזכיר לכם שיש לכם תוכניות



  

לחצי על ●

יתקבל המסך הבא...●



  

כן, לפעמים זה יכול לקחת כמה שניות, ואז זה יגיע

לרגע זה קורה
נגיעה במסך 

ומופיע 
התפריט

יש לבחור במשתתפים -
Participants



  

ואז מופיע:

לחצי על- הזמן 

זוכרים?



  

מופיעות אופציות השיתוף השונות. מה שמתאים.

כדי לעשות פגישה מהירה, עכשיו או בקרוב,●

, והכתובת בזיכרון.Copy URLלחצי על ●

ניגשים לווטסאפ, מדביקים לקבוצה המתאימה

וואלה! 

מה שנותר למשתתפים הפוטנציאלים זה●

להקליק על הקישור )כפי שתארתי בהתחלה(



  

והופ! אתם בפגישה

לא לשכוח!●

להשתיק את כולם מראש●

ENDבסיום – לסגור את הפגישה ●

זו ירדן ואיזי בשיחה
איתי



  

תודה על ההקשבה

יש כמובן עוד אופציות רבות, נסו אותן.●

●

כל ההדגמה הזו הוקלטה, ואם ההקלטה מוצלחת, היא תופץ לכולם●

בכל מקרה, המצגת תהיה זמינה גם היא.●

אם יש שאלות, אפשר כעת, או בכל עת... ●

●

מקורות נוספים:●

הדרכות וידאו - כאן●

מדריכים רבים ושונים - כאן●

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?flash_digest=bc7ca7b1da271c991bbfb74f03b0d838372a5837
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697
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