
 
 
 
 

 

 צעד אחר צעד   – HyFlexבמערכת וסגירתו שיעור   פתיחת

 -נעבוד בשלושה צעדים 

 USB .א

 מקרן  –מערכת פיזית  . ב

 זום–מחשב  . ג

 

 פתיחת השיעור 

 USB .א

 להדליק את המחשב  .1

 למחשב. להעלות את המצגת / הקובץ הרצוי.  USBלהכניס  .2

 . USB-מומלץ: להעתיק את הקובץ לשולחן העבודה ולא לעבוד ישירות מה .3

בפאואר  .4 למעלה  בצד שמאל  מינוס  )לחצן  אותו  להקטין  ואז  הקובץ   / המצגת  את  לפתוח 

 פוינט(. 

 

 מקרן  –מערכת פיזית  . ב

רק אם לא משתמשים במצגת   -אדום(. לחלופין    –ירוק, סגור    –ללחוץ על כפתור המקרן )פתוח  

 שלידו.  TVבמקום כפתור מקרן לוחצים על כפתור  –

 

 

 



 
 
 
 

 

 זום –מחשב  . ג

אתר  .1 הוא  הבית  מסך  בקמפוס  ברוב המחשבים  המידע.  לחשבון המרצה בתחנת  להכנס 

 . מרצה כניסת< --ה" המכללה. ללחוץ בצד שמאל למעלה על "שולחנות עבוד

 

 

 

נמצא מתחת למלבן הכתום של מאגרי   –במסך שייפתח ללחוץ על תחנת המידע )שימו לב  

 מידע(. להכניס שם משתמש וסיסמה רגילים של תחנת המידע.

 

 

 



 
 
 
 

 

המידע   .2 תחנת  ימין    להכנס  –בתוך  מצד  בתפריט  הקורס  באתר  הרלוונטי.  הקורס  לאתר 

 מערכת מרצה מקוון" ) כתוב בכחול(. מעבר ללבחור ב" 

 

 

 

נא ליצור קשר עם    –בתוך המערכת יופיעו השיעורים שלכם לאותו השבוע. אם חסר שיעור   .3

 ".ZOOM – אלכס או פיטר מהמחשוב. לוחצים על "כניסה לחדר 

 

 

 



 
 
 
 

 

 (:sign-inבשלב זה תתבקשו להכנס לזום ) .4

)אם אין לכם שם   XXXX@edu.mishpat.ac.il  –הקלידו את שם המשתמש שלכם   .א

 משתמש וסיסמה אנא פנו לאלכס מנהל המחשוב( 

שלכם   .ב הסיסמה  את  זהותגבי  ל  –הקלידו  תעודת  במספר  מדובר  )ללא   רובכם 

 .בהתחלה( 0הסיפרה 

   – כשאתם מחוברים למערכת .5

שיעור הזום ייפתח. בשלב זה המצלמה נדלקת )אם ".  ”open zoom meetingלחצו על   .1

אתם לא צריכים לעשות שום דבר עם המצלמה או   –לא הייתה פתוחה קודם לכן(  

בשלב זה התלמידים בבית רואים אתכם, אבל עדיין אינם   הם עובדים.  -  המיקרופון 

 רואים את המצגת.

 : ”share screen“לחצו על  .2

התלמידי .א את  לראות  לכם  מאפשרת  בכיתה. הפעולה  הפלזמה  גבי  על  בבית  ם 

כשאתם לוחצים על השיתוף תפתח תיבה ובה מספר מסכים זה לצד זה. המסכים 

עליכם   –. כדי לדעת איזה משני המסכים לשתף  2-ו  1השמאליים ביותר ממוספרים  

בצד   שמופיעה  לבנה  )ספרה  שלכם  המחשב  מסך  למספר  שזהה  במספר  לבחור 

המרצה. ברוב הכיתות מדובר במסך מספר    שמאל למעלה על מסך המחשב בעמדת

1.) 

 

 

עכשיו אתם רואים את התלמידים בבית על גבי הפלזמה. מרגע זה כל מה שמופיע 

על מסך המחשב בעמדת המרצה נראה גם בבית וגם על המסך בכיתה. ולכן זה 

 הזמן להצגת המצגת.
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כעת מוקטנת על הסרגל התחתון    הכזכור, פתחנו בשלב א את המצגת והיא מופיע .ב

במסך. הגדילו אותה. אין צורך ללחוץ שוב על שיתוף. כאמור, בשלב זה התלמידים 

 כבר רואים הכל.

 סגירת השיעור 

 כעת נעבוד מהסוף להתחלה:

 זום –מחשב  .1

 סגרנו את שיתוף המסך.  -  stop sharingלחצו על  .א

 סגרנו את שיעור הזום.  – end meeting for allלחצו על  .ב

שימו לב שהמשתמש שלכם בזום עדיין מחובר. מאחר שאיננו סוגרים את המחשב )אלא   .ג

 אם השיעור שלנו הוא השיעור האחרון של אותו יום(, חשוב שתתנתקו מהמשתמש שלכם.

 

 

 מקרן  –מערכת פיזית  .2

   - לחצו על כפתור המקרן לכיבוי

3. USB 

 מהמחשב. USB-הלא לשכוח לקחת אתכם את מתקן 

 

 בהצלחה,

 תחום פדגוגיה וחדשנות


