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המדריך המלא לתלמידי מכון אבשלום

יום פתוח
zoom-ב

 22.7
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היי, 

שמחים שנרשמת ליום הפתוח של מכון אבשלום בזום.

 היום הפתוח יתקיים ביום רביעי ה-22.7
באמצעות הרצאות וידאו מרחוק.

 המדריך יעזור לכם להתחבר למערכת הזום
ולהשתתף ביום הפתוח.

כדי להשתתף ביום הפתוח תצטרכו 
להוריד את אפליקציית זום בגרסה 

המתאימה.
) )לא לדאוג זה בחינם 
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פתחו את האפליקציה
ותקבלו את המסך הבא:

דבר ראשון, נתחיל בהרשמה.
עושים את זה פעם אחת,

ונכנסים בקלות לכל שיחה
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 Sign In אפשרות ראשונה, נלחץ על
ונגיע למסך הבא:

אפשר ללחוץ על הרשמה דרך
פייסבוק או הרשמה דרך גוגל.

תאשרו שמדובר בחשבון
שלכם, ואתם בפנים תוך דקה

אפשרות שניה, אם אין לכם 
פייסבוק או חשבון גוגל, הרשמו 
באמצעות שם משתמש וסיסמא
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Sign Up לוחצים על
ומגיעים למסך הבא

לפני שנתחיל ברישום
נא מלאו את תאריך הלידה.
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לאחר מכן, תופיע הודעה, כל 
שעליכם לעשות:

Zoom-1. לצאת מה
2. להיכנס לתיבת האימייל 

האישית
 Zoom-3. תופיע לכם הודעה מה

לחצו עליה
 Activate-4. ללחוץ על כפתור ה

account הגדול במרכז

מלאו את האי-מייל האישי,
שם פרטי ושם משפחה.

אשרו את התנאים,
Next ואז יופיע לכם כפתור

עליו לוחצים וממשיכים
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ואז יופיע לכם המסך הבא.
בוחרים סיסמא, חוזרים עליה 
שוב פעם שנייה לוחצים על 
Continue וסיימנו הרשמה!

ביום רביעי ה-22.7 , יש להתחבר 
חצי שעה לפני תחילת הפעילות 

לחצו על הקישור ו....הפתעה.
יפתחו חלונות עם וידיאו של כל 

מי שמשתתף במפגש.
לפני שמתחילים – חשוב לאשר 

ל-ZOOM גישה למצלמה 
ולמיקרופון.
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שנית נלחץ על הסימן של 
האוזניות ליד, ואז על הכיתוב
Call Via Device Audio

זה יאפשר לכל מי שבשיחה 
לשמוע את קולנו.

לתשומת ליבכם, בזמן ההרצאות 
נסגור את המיקרופונים של כולם 

לשמיעת ההרצאות.

תחילה, נלחץ על האייקון
של מצלמת הוידאו האדומה.
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זהו סוף סוף מוכנים!
נתראה ב22.7 ביום הפתוח!

מחכים לכם על המסך הקטן 

לפרטים נוספים: 6056* 
קמפוס מכללת לוינסקי, שושנה פרסיץ 15ף תל אביב

חנייה חינם

www.avshalom-inst.co.il


