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 בזום  חלוקה לחדרים מפוצלים בזמן ולפני המפגש
 . בזום  חדרים מפוצלים היא אפשרות לבצע חלוקה לחדרים שונים ונפרדים במפגש הסינכרוני

   אוטומטי )אקראי(, ידני או בחירת חדר ע"י המשתתפיםעצמו באופן   בזמן המפגשחלוקת לחדרים ניתנת לביצוע 

 .במפגשים הבאיםגם ניתנת לשימוש  ששמות חלוקת סטודנטים לפי   פני המפגשל לארגןאו 

 בזמן המפגש  חדרים מפוצליםלה  חלוק
 

 ' Rooms Breakout' נלחץ על הלחצן .1

 

 :ובחלונית שנפתחת

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 *בחלוקה אוטומטית משתתפים יחולקו לחדרים בצורה אקראית,  

 קבוצה, בחלוקה ידנית ניתן לבחור משתתפים לכל 

שצריכה  5.3.0אופציה זו זמינה מגרסה  -באפשרות השלישית המשתתפים בוחרים בעצמם באלו חדרים להיות 

 להיות מותקנת אצל המארח וגם אצל המשתתפים. 

2.  

 

 'Rename' דרך כפתור:  חדריםכן, ניתן לשנות את שמות ה-* כמו

 

בהתאם לכמות  נגדיר את מספר החדרים.1

היא מגבלה ה) המשתתפים הרצויה בכל חדר

 (חדרים נפרדים 50

חדר ע"י אוטומטי )אקראי(, ידני או בחירת .2

 *המשתתפים

  Create Roomsנלחץ על ו.3



 

2 
 | המרכז האקדמי רופין היחידה לקידום הוראה   

 'Rooms All Open' נלחץ על כפתור:  חדריםלאחר חלקות משתתפים ל .3

 
 

. יש להנחות את המשתתפים ללחוץ על  חדריםברגע זה המשתתפים יקבלו פופ אפ שמזמין אותם להצטרף ל .4

  'Join' כפתור:

 
 

מנת להנחות או -, על  'Join' מרצה יכול להצטרף לכל אחד מהחדרים באמצעות לחיצה עלבחלונית שתפתח  .5

 . לתת דגשים מקצועיים

 המשתתפים שהתחברו בהצלחה לחדרים יופיע אייקון ירוק * ליד שמות 

 

 YES/NO יש לאשר את הכניסה לחדר*
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  'Ask for Help' יכולים לקרוא למדריך דרך הכפתור:  חדריםהמשתתפים ב  .6

 
 

 המדריך יקבל פופ אפ עם שם המשתתף וקבוצה שנזקק לעזרה  .7

 
 

כן, המשתתפים יכולים להשתמש בצ'ט, לשתף קבצים ואף להקליט את המתרחש בקבוצה דרך כפתור -כמו .8

Record'  יש לבקש אישור הקלטה מראש מהמדריך( למשל במקרה של סימולציית שיחה, ואחר כך להציג את( '

 ההקלטה במליאה 

 
 

 ' Leave Breakout Room': באופן יזום דרך כפתור חדריםיכולים לצאת מה םמשתתפיה .9

 
 

 

  'Close All Rooms' בסיום הפעילות הקבוצתית נלחץ על .10

 

 שניות לעזוב את החדר 60פעולה זו תיתן לסטודנטים  , המשתתפים יקבלו הודעה בחדרים על סיום הפעילות .11

 בעצמם לפני שההוא ייסגר אוטומטית: 

 
 

  תחזיר את Return to Main Sessionלחיצה על 

 מידית למפגש המרכזיהסטודנטים 
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 החלוקה לחדרים יכול לעשות בזמן  (מרצה) Hostמה ה 
 'Join'  לבקר בחדרים על ידי לחיצה על  נובאפשרות  Hostבתור ה  .1

 
 

( ולחזור לחדר הראשי או Leave Breakout Roomלעזוב אותו )  נונמצאים בחדר מסוים, באפשרות  נחנוכשא .2

 ': Breakout Roomsניווט בכפתור 'בחדרים האחרים על ידי  להמשיך ולבקר

 

 

להצטרף לחדר  וכל לבחור אם נבאם אחד הסטודנטים לחץ על כפתור בקשת עזרה, תופיע התראה על המסך ו  .3

 : צטרף מאוחר יותרנלהודיע לו ש או   של אותו הסטודנט
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 בחלונית החדרים  -אפשרויות נוספות בחלוקת חדרים  
 לחדרים, ניתן לבצע כמה פעולות: לאחר שחילקנו את המשתתפים  

  'Move to'להעביר אותם מחדר לחדר. יש לבחור את המשתתף וללחוץ על .1

 
 

  'Exchange' ניתן גם לבצע החלפת משתתפים בין חדרים באמצעות לחיצה על .2

 
 

 בתחתית החלון מופיעים הלחצנים: 

 
 'Recreate'  ניתן לחזור ולהגדיר החדרים מחדש באמצעות לחיצה על  .3

 

 'Add a Room'ניתן להוסיף חדרים נוספים באמצעות לחיצה על  .4

 

 ליצירת החדרים  Open All Rooms בסיום נלחץ על .5

 

 : 'Options'קביעת אפשרויות נוספות בלחצן  .6

 

  

לחדרים  באופן אוטומטי העברה של כל המשתתפים .1

 בלי הצטרפות שלהם

י בכל זמן לחזור לחדר המרכז לאפשר למשתתפים.2

 שירצו

אחרי זמן  סגירה אוטומטית של החדרים הקטנים.3

מסוים, או לסגור אותם בעצמנו באופן ידני כשנראה לנו 

 שעבר די זמן

קצת לפני תום הזמן שהגדרנו לסיום  שליחת תזכורת.4

 הלמידה בחדרים

לאחר שהחלטנו לסגור את החדרים הקטנים ולחזור .5

מסוים לחדר המרכזי, נוכל לתת למשתתפים זמן 

לסיים את הדיון כדי שלא נקטע אותם באמצע באופן 

 …ברוטלי מדי
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 חלוקה לחדרים מפוצלים לפני המפגש 

 : מקדימים שלבים 3חלוקה לחדרים לפני המפגש כוללת 

 . קבלת פרטי הסטודנטים 1

 . הפעלת אפשרות החלוקה מראש 2

 הספציפי . חלוקה מפגש 3

 ולאחר מכן לחלק לקבוצות אלו במפגש עצמו 

 

 לפני המפגש:  ההגדר שלבי ה 3

 : קבלת פרטי הסטודנטים .1

 יצירת חדרים לפני המפגש תתבצע באמצעות שימוש במיילים של הסטודנטים,  

 אותם המיילים באמצעותם הסטודנטים מזדהים ומתחברים לזום. 

 לשם כך יש להנחות את הסטודנטים: 

   zoom.us בכתובת Sign upב החינמי לזום להרשם  .1

 קישור להורדה( אליהם למחשב. להלן Clientלמחשב )ה   זום תוכנתלהוריד את  .2

ואת   לזום )עדיף הכתובת שמשתמשים ברופין( איתם נרשמו לשלוח לכם )המרצים( את כתובות המייל .3

 השם הפרטי והמשפחה שלהם. 

 כדי לשלוח לסטודנטים למלא את הפרטים  שבקישור*ניתן להשתמש בטבלה 

 הפעלת אפשרות החלוקה מראש באתר זום:  .2

 לאחר קבלת רשימת כתובות המייל ושמות הסטודנטים: 

 שלנו  ונזדהה עם שם המשתמש והסיסמה /https://zoom.usנכנס לאתר  .1

 :  'MY ACCOUNT'נלחץ על  .2

 ' בתפריט השמאלי: Settingsואז על ' .3

 

 

  

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-arKachldH8M1yF6SDRO1gwbubW9DNlMGZPzhV1h7I/edit?usp=sharing
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
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 נסמן את הצ'ק בוקס:  Breakout roomבהגדרה של  .4

'Allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling'  ונשמור 

  

 

 ואז אפשרות זו תתווסף להגדרות קביעת פגישה.  .5

 חלוקה במפגש ספציפי  .3

 : הגדרת המפגשעם הגדרת החלוקה מראש תתבצע   .1

 

a. שקיבלתם מהם באמצעות  באמצעות הזנה ידנית של המיילים 

Import from CSV –  (CSV  )מכאןהורדת תבנית הקובץ  –  = סוג של אקסל . 

 . ניתן לשמור את הקובץ ולהשתמש בו שוב לחלוקה חוזרת*

 ' Import from CSVיש להכין את הקובץ ולייבא אותו באמצעות לחיצה על '

ים הקובץ  משתתפ 4יהיו  1חשוב: לכל משתתף יש ליצור שור נפרדת בקובץ. כלומר אם בחדר 

  יראה כך: 

 

 'Enable join before host'בקביעת חלוקה לחדרים יש לסמן גם  .2

 

, להעלות את  Import from CSV'לאחר הכנת הקובץ יש ללחוץ על ' .3

 הקובץ שהוכן להגדרות המפגש ולשמור 

 

 

   

  

https://zoom.us/meeting/downloadBreoutRoomTemplate
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 : עצמו מפגששנקבעה מראש ב הפעלת החלוקה לחדרים
לחדרים ממש כשמחלקים בפועל ולא בתחילת המפגש, בכדי להבטיח שמרבית מומלץ להגדיר את החלוקה 

 המשתתפים כבר נמצאים והתוכנה תוכל לבצע את הפעולה. 

 ' Rooms Breakoutנלחץ על הלחצן ' .1

 
 

 'Recover to pre-assigned rooms'שבתחתית המסך משמאל +  Recreate'בחלון החלוקה יש ללחוץ על ' .2

 
 ,  "…Do you want to recover the pre-assigned room"כעת יפתח חלון נוסף עם השאלה: 

 והחדרים יופיעו עפ"י החלוקה.  'Yes'יש ללחוץ 

 
 והחלוקה תופעל.  'Open All Rooms'לסיום יש ללחוץ על  .3

 

 הערות חשובות: 

 להוסיפו ידנית לאחד החדרים במידה ואחד המשתתפים לא נמצא בקובץ שהוכן, או יצא מהחדר, ניתן  •

ואז מבטלים את החלוקה  'Recreate  +'Recreate all Rooms'ניתן לייצר חדרים נוספים/אחרים ע"י לחיצה על ' •

 הקודמת ויצורים חלוקה אחרת. אם רוצים לחזור שוב לחלוקה שנקבעה חוזרים על אותו התהליך: 

''Recreate  +'Recover to pre-assigned rooms' ... 

 

 

  

 זקוקים לעזרה?

 nettas@ruppin.ac.ilבכל שאלה, תהייה והתלבטות פנו ליחידה לקידום הוראה בדוא"ל: 

mailto:nettas@ruppin.ac.il

