
איך לפתוח שיחת זום
המדריך המלא לסבא וסבתא



נכדים אהובים
מחובר/ת

היוש סבתוש וסבוש,
אנחנו מתגעגעים אש

ורוצים כבר איתכם להיפגש
אבל עד שנוכל להיפגש כמו פעם,

עם חיבוקים ונשיקות
אנחנו רוצים להזמין אתכם

לפגישת וידאו מרחוק.
כמו לכל פגישה, גם כאן צריך לעשות

כמה הכנות, רק שבמקום להכין ארוחה,
יש כמה פעולות פשוטות.

עוד מעט נשלח לכם בווטסאפ זימון לשיחה 

כדי להצטרף תצטרכו להוריד
את אפליקצית זום בגרסה המתאימה.

קחו את זמן.
(לא לדאוג זה בחינם     ).

https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=iw


פתחו את האפליקציה
ותקבלו את המסך הבא:

1

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

3

אפשרות שניה,
אם אין לכם פייסבוק

או חשבון גוגל, הרשמו באמצעות
שם משתמש וסיסמא
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מלאו את האי-מייל האישי,
שם פרטי ושם משפחה.

אשרו את התנאים,
,Next ואז יופיע לכם כפתור

עליו לוחצים וממשיכים

6 Savta@mail.com

Savta

Miryam

Sign Up לוחצים על
ומגיעים למסך הבא 
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ואז יופיע לכם המסך הבא.
בוחרים סיסמא, חוזרים עליה שוב
Continue פעם שנייה לוחצים על

וסיימנו הרשמה! 

8

לאחר מכן, תופיע הודעה, 
כל שעליכם לעשות:
Zoom-1. לצאת מה

2. להיכנס לתיבת האימייל האישית
,Zoom-3. תופיע לכם הודעה מ

לחצו עליה
4. ללחוץ על כפתור

ה-Activate account הגדול במרכז
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תחילה, נלחץ על האייקון
של מצלמת הוידאו האדומה
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עכשיו בוואטסאפ, נשלח לכם לינק
לשיחה, לחצו על הקישור ו... הפתעה

יפתחו חלונות עם וידאו
של כל מי שמשתתף בשיחה.

רק דבר אחרון נשאר,
לאשר ל-ZOOM להשתמש

במיקרופון ובמצלמה
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זהו סוף סוף מוכנים!
אתם עוד כאן?

 מחכים כבר לראות אתכם על המסך הקטן

שנית נלחץ על הסימן
של האוזניות ליד, ואז על הכיתוב

Call Via Device Audio
זה יאפשר לכל מי שבשיחה

לשמוע את קולנו
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Call Via Device Audio

https://m.facebook.com/profile.php?id=145086175645122&ref=content_filter

