
הסבר על שימוש בזום בנייד

2020מרץ פ"התש, פסחערב

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, טכנולוגיה וסייבר, הקליניקה למשפט
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:התמונה מתוך האתר
https://pixabay.com
/photos/smartphon

e-network-work-
gear-gears-

3947608/



התקנת התוכנה על הנייד

שיחתלפתוחאיך-בגוגלתכתבואם-באינטרנטטובהמצגתיש•
אותהתמצאו–זום

:גישהלתתתתבקשוהתוכנההתקנתלאחראם•
,(השיחהאתשתשמעוכדי)לאודיו•
כילשירותיםללכתלאזהירות–אתכםלראותיוכלושאחריםכדי)לוידאו•

!(רואיםכולם
(מדבריםאתכםשישמעוכדי)למיקרופון•

לא–תאשרולאאם)בהתאםתאשרו–זאתלאפשררוציםואתם
(אתכםישמעולא/אתכםיראולא/השיחהאתתשמעו



מצלמה מקדימה  
או מאחורה

מהמצלמהמתחילההשיחה
הקדמית

אחוריתלמצלמהלעבורכדי
המצלמהסמלעלנלחץ



השתקת השיחה

,  אם לא נרצה לשמוע את השיחה
נלחץ על כפתור הרמקול

אם נרצה לשמוע אותה בחזרה  
נלחץ שוב על כפתור הרמקול

נוודא שהרמקול , אם לא שומעים
.נראה כמו בדוגמה בהתחלה



כיבוי והדלקת  
המיקרופון

-אם נרצה שלא יוכלו לשמוע אותנו
Mute-נלחץ על כפתור ה

-אם נרצה שישמעו אותנו בחזרה
Unmuteנלחץ על 



כיבוי והדלקת  
המצלמה

-אם נרצה שלא יוכלו לראות אותנו
Stop Video-נלחץ על כפתור ה

אם נרצה שיראו אותנו 
נלחץ על  -בחזרה
Start Video-כפתור ה



אם נרצה להראות  
קבצים או  ? תמונות

את המסך שלנו  
?לאחרים
Share-נלחץ על כפתור ה

עולה תפריט בו נלחץ על מה  
,שאנחנו רוצים לשתף

נלחץ על , אם רוצים לשתף מסך
Screen-כפתור ה

קבצים שיש  , ניתן לשתף גם תמונות מהנייד
כתובת באינטרנט שאהבנו ועוד, לנו

Photo
שיתוף תמונה  

שיש לכם בנייד

Document
שיתוף קובץ  

שיש לכם בנייד

Web URL
שיתוף קישור  

לאינטרנט  

שאהבתם

Screen
–שיתוף מסך 

שיראו מה  

אנחנו רואים



הזמנה לשיחה

-נלחץ על כפתור ה1.
Participants

נלחץ על , ייפתח חלון חדש2.
Invite-כפתור ה

נבחר , ייפתח תפריט3.
,Copy URLבאפשרות 

ונדביק בהודעה למי
שאנחנו רוצים להזמין

1

2

3



1הצטרפות לשיחה 

כדי להצטרף לשיחה שהוזמנו  
Meet & Chatניכנס למסך אליה 

Joinלאחר מכן נלחץ על כפתור 

1

2



2הצטרפות לשיחה 

שנשלח אלינו  IDכעת נכתוב את מספר ה
.בלשונית המתאימה

Join Meetingלאחר מכן נלחץ על כפתור

1234-567-890



3הצטרפות לשיחה 

ייפתח חלון נוסף אשר בו 
נבקש את  , נזדקק להזין סיסמה

הסיסמה מיוצר השיחה ונזין 
לאחר מכן נלחץ על , אותה

OK-כפתור ה



יציאה משיחה

על מנת לצאת מהשיחה נלחץ 
(END)על כפתור 

אם מופיע חלון נוסף נלחץ על  
Leave Meeting אם אנחנו

רוצים לעזוב את השיחה

אם רוצים  End Meetingאו 
לסיים את השיחה ולנתק את  

אם אתם אלה שיזמו את  )כולם 
(השיחה



לוודא שהתוכנה נסגרה באמת ! חשוב
אנחנואם–השיחהבסיום
שלסימןהטלפוןבמסךרואים

סימן–וידאומצלמת
ועלוליםפתוחהשהאפליקציה

אותנולראות/להאזין

יש–קייםהואאם-לכן
לאפליקציהשובלהיכנס
שראינוכפיהשיחהאתולעזוב
עלללחוץכוללהקודםבשקף
השיחהאתלעזוב



םאחרוניטיפים

יופיעווהםבמסךאחתפעםגעו?הכפתוריםאתרואיםלא•

,בטלפוןיחדכולםאתלראותקשהמשתתפים4-למעבר•
...למחשבלעבורכדאי

עלהאצבעבהחלקתמסכיםביןלהעבירניתןבטלפון•
לכםזז.(בטלפוןלשיחהשעוניםכמו,החלקה)המכשיר

!בחזרההזיזודאגהאל?שרציתםהמסך



....ועכשיו

כל מה שנותר זה לבלות  

!עם המשפחה והחברים

:התמונה מתוך האתר

https://pixabay.com/photos/children-win-success-video-game-593313/


