
איך להצטרף לכיתה
הוירטואלית של קלטורה?

מדריך למשתמש/ת המתחיל/ה



הכנות ראשוניות

ברוכ/ה הבא/ה לכיתה הוירטואלית!
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הפעלת המצלמה והמיקרופון

האם ברצונך לשנות שפה?

האם ניתן לשמוע ולראות אותך?

הרם יד

השתמש/י בצ'ט9



הכנות ראשונות



לחץ/י כאן על מנת לוודא את תאימות המערכת שלך.

לחץ/י כאן על מנת לבצע בדיקת איכות זריזה.

וודא/י שיש קליטת Wi Fi אמינה. מומלץ לחבר את המחשב קרוב ככל הניתן
לחיבור הראוטר. כמו כן, נסה/י להמנע משיתוף רשת הראוטר ונקודות חמות.

חבר/י את המחשב הנייד לחשמל. המחשב עלול לצרוך CPU גבוה מאחר והתוכנה 
מפעילה את המצלמה והמיקרופון של המחשב שלך. לפיכך, הסוללה במחשב עלולה 

להגמר מהר יותר.

אם קיימת בעיית קליטה או CPU גבוה, סגר/י חלונות אינטרנט ואפליקציות נוספות
הפועלות ברקע שלא לצורך. כמו כן, שקל/י לכבות את המצלמה שלך.

הכנת סביבת העבודה 1

חזרה לתפריט

https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-recommended-system-requirements
https://smart.newrow.com/room/testPage/


Firefox או Google Chrome 1. פתח/י את דפדפן

2. הדבק/י את הקישור שיש ברשותך

התחברות דרך הדפדפן 2

חזרה לתפריט



הרשמה 3

חזרה לתפריט

1. הכנס/י את שמך וכתובת דוא"ל

‘Join The Session’ 2. לחץ/י על



הפעלת המצלמה והמיקרופון 4

חזרה לתפריט

1. לחץ/י על ’Activate‘ על מנת לאפשר את המצלמה ואת מיקרופון

2. לחץ/י על ’Allow‘ על מנת לאפשר לדפדפן להשתמש במצלמה 

ובמיקרופון



זהו סיימת את שלב ההתחברות בהצלחה ואפשר להתחיל להשתתף.

ברוכ/ה הבא/ה לכיתה הוירטואלית!



הכר/י את סביבת העבודה שלך 5

חזרה לתפריט

הערות
משתתפים

הרם יד

צ‘ט

הגדר התקנים
הגדל מסך

רשימת משתתפים
שנה שפה

מצלמות משתתפים

צ‘ט

מיקרופון
מצלמה



אספנו עבורך כמה טיפים חשובים שתדע/י ...

טיפים



חזרה לתפריט

לחץ/י על לחצן גלגל השיניים        בסרגל הכלים העליון.

באפשרותך להגדיר את המצלמה, המיקרופון והשמע שאת/ה 
רוצה להשתמש בהם בשהותך בחדר הוירטואלי.

במידה ונתקלת בבעיה בהפעלת המצלמה או המיקרופון שלך
לחץ/י כאן לקבלת מידע נוסף.

האם ניתן לשמוע ולראות אותך? 6

https://knowledge.kaltura.com/help/microphone-and-camera


האם ברצונך לשנות שפה? 7

חזרה לתפריט

1. לחץ/י על לחצן שלושת הנקודות      בסרגל הכלים העליון

‘Select language’ 2. לחצ/י על

3. בחר/י את השפה הרצויה

4. לחץ/י ’Apply‘ להחיל את השינוי

הערה: שימ/י לב כי השינויים יחולו רק בצד שלך.



חזרה לתפריט

לחץ/י על לחצן הרם יד         בסרגל הכלים העליון על מנת 

להשיג את תשומת לב המנחה.

הרם יד 8



חזרה לתפריט

השתמש/י בתיבת הצ'ט על מנת לשוחח עם המנחה ועם משתתפים אחרים
שיחות אלו יהיו גלויות לכלל המשתתפים.

השתמש/י בתיבת הצ'ט של שאלות ותשובות על מנת להפנות שאלות למנחה או
למנחים באופן ספציפי. שיחות אלו יהיו פרטיות ואינן יהיו גלויות לכלל המשתתפים.

הגדל/י או הקטנ/י את גודל הכתב על-ידי לחיצה על +/- A בהתאמה.

הסתר/י את תיבת הצ'ט על-ידי לחיצה X בצד ימין למעלה של תיבת הצ'ט.

לחצ/י על לחצן הצ'ט בסרגל הכלים העליון על מנת להחזיר את תיבת הצ'ט.

השתמש/י בצ'ט 9


