
הקלטה בזום עובדת טוב יותר כאשר  , שערכנומבדיקה 

.דרך האפליקציה במחשבולאעובדים דרך האתר של זום 

ראשית יש להיכנס  . 1

לאתר זום דרך דפדפן  

:לבחירתכם

1 .

שמירת ההקלטה, ZOOM-הקלטה ב
הדרכה ופתרון בעיות



אם עוד לא נכנסתם . 2

דרך האתר יש ללחוץ על  

.Sing In= כניסה

רק אם עוד לא פתחתם  *

חשבון זום יש ללחוץ על 

.Sing Up= הרשמה

אם כבר נכנסתם דרך . 3

האתר בעבר ואישרתם 

שאר מחוברים יש ילו לה

-ללחוץ על

MY ACCOUNT.

ולהישאר מחוברים Vניתן לסמן כאן 

2 .

3 .

כאן ממלאים 

את הסיסמה  

.  של הזום

הסיסמה  לא

.של המייל



.כעת אתם בתוך חשבון הזום שלכם וניתן להתחיל בעבודה. 4

.ברשימה שבצד שמאלMeetingsראשית יש ללחוץ על 

Schedule a New Meetingכעת יש לקבוע פגישת זום בלחיצה על . 5

ניתן לגלול מטה ולשנות חלק מהגדרות  . שעה ויום, יש למלא שם פגישה

.לסיום יש לגלול עד סוף רשימת ההגדרות ולשמור. הפגישה כרצונכם

4 . 5 .

.תוכלו לראות כאן רשימה שלהם ולבחור להתחיל מכאן, אם כבר קבעתם כמה פגישות זום שמחכות לתחילת הפעלה-שימו לב



.לאחר ששמרתם את הפגישה היא תופיע בצורה הנראית בתמונה זו. 6

ניתן לקבוע מספר פגישות ואז תראו רשימה של פגישות בדף הפגישות 

.הראשי

כדי להתחיל את פגישת הזום  Start this Meetingכעת ניתן ללחוץ על 

.ולעבור להקלטת שיעור בזום

6 .



.בתחתית החלון של פגישת הזום יש שורת לחצני הפעלה. 7

ניתן לבחור להפעיל אותו בכל זמן במהלך  . בתוכם מופיע לחצן ההקלטה

.פגישת הזום

לארגן דברים לפי הצורך , במהלך ההקלטהPauseניתן ללחוץ על . 8

.ולהמשיך שוב בהקלטה

.Stopכדי לסיים את ההקלטה ניתן ללחוץ על 

7 .

8 .



אם בוחרים לשתף מסך שמכיל סרטונים או , תוך כדי הקלטת המפגש. 9

.בתיבות השיתוףvיש לסמן , מצגות בתוספת קול

כיוון שאם רוצים שהקול מהסרטון או המצגת  , פרט זה חשוב להקלטות

.יעבור גם בהקלטה יש לאפשר את השיתוף בתיבות

9 .



-לאחר שסיימנו את ההקלטה ולחצנו על סיום מפגש הזום. 10

.יפתח לנו חלון עם תהליך של שמירה והמרת קובץ ההקלטה שלנו

לסגור את החלון הזה ואסור להפסיק את התהליך כדי אסור-שימו לב

.לא לאבד את ההקלטה

!לא לעצור אותו



.לאחר שנסגר חלון ההמרה יפתח חלון לשמירת הקובץ. 11

: אם תגללו את רשימת התיקיות תראו שהזום הכין תיקייה חדשה בשם

Zoom  .

.שם הוא פותח תיקייה עבור ההקלטה עם שם הפגישה והתאריך

.יש ללחוץ אישור ולאפשר לו לשמור שם את ההקלטה

, אם כונן המסמכים שלכם מלא והקלטות הזום שלכם לא נשמרות בשל כך

:  זה המקום לתיקון

. גללו מטה את רשימת התיקיות ובחרו כונן אחר ריק יותר

-מומלץ לבדוק את הכוננים במחשב לפני ביצוע ההקלטה*

.לחצן ימני על הכונן הנבחר ובחירה במאפיינים תראה את מצב הכונן

ניתן לגלול ולראות  

.את מיקום ההקלטה

בדיקת  

:מצב הכונן



כעת אפשר לפתוח את  . 12

התיקיות במחשב שלנו  

ולחפש בתיקיית המסמכים  

את תיקיית הזום ובה 

.ההקלטה השמורה מהיום

התיקייה כוללת קובץ המכיל  

וקובץ של הסרטון  . קול בלבד

.המלא

.הסרטון המלא

לפני שבוחרים -שימו לב. 13

ליוטיובלהעלות את הסרטון 

או לענן אחר יש לוודא שהוא 

.תקין

רצוי שיהיה במחשב נגן  

המאפשר את הפעלת  

.הסרטון לבדיקה

.רשימת נגנים



.כאןלצפייה בסרטון הדרכה להקלטה בזום לחצו 

לצפייה בסרטוני הדרכה נוספים בנושאי זום מודל ועוד 

.כאןלחצו 

בקישור זה ניתן גם למצוא את טופס הבקשה לתמיכה  

.לקבלת עזרה נוספת

https://youtu.be/mXWHGeh9oYA
https://www.herzog.ac.il/%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%aa/

