


Blackbord Collaborate 

התקנת  
אווה'ג  

כניסה  
לכיתה  

 הוירטואלית

בדיקת  
שמע 

 והקלטה

התמצאות  
בכיתה 

 הוירטואלית

 .קובץ הנחיות למשתמשים חדשים שטרם נכחו בשיעור סינכרוני

 .רצוי לעבור על הנושאים בקובץ לפי הסדר

 

 :ארבעת הנושאים בקובץ זה 

 

 



 אווה  'התקנת ג

עליכם להתקין במחשב שלכם תוכנה  , אם זוהי כניסתכם הראשונה לשיעור סינכרוני

 .פעם אחת בלבדיש לבצע את ההתקנה ". אווה'ג"הנקראת 

 

 .כדי להתקין את התוכנה, "אווה'ג"לחצו על הקישור הבא להורדת 

 

 Javaהורדת 

 

 1שלב 

 התמצאות בדיקות כניסה התקנה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     

http://java.com/en/download/index.jsp
http://java.com/en/download/index.jsp
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 התמצאות בדיקות כניסה התקנה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     

 :לחצו על הכפתור

Free Java Download 

 

 

 2שלב 

 לאחר מכן לחצו על  

Agree and Start Free Download 

 

 



 אווה  'התקנת ג

 3שלב 

   Run -בחלון שנפתח בחרו ב. 1
   installולאחר מכן לחצו על . 2

 התמצאות בדיקות כניסה התקנה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 אווה  'התקנת ג

 3שלב 

מרגע זה התקנת התוכנה  

 .החלה

 

יש להמתין הקו הירוק  

 .יתמלא

 התמצאות בדיקות כניסה התקנה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 אווה  'התקנת ג

 4שלב 

לחצו על הכפתורים  

 .לפי הסדר

 התמצאות בדיקות כניסה התקנה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     
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 אווה  'התקנת ג

 !התקנת התוכנה בוצעה בהצלחה 

 כניסה לכיתה  – 2עברו לשלב 

 

 התמצאות בדיקות כניסה התקנה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 :הניסיוני על מנת לוודא שהמערכת עובדת הוירטואלילמפגש הכניסה  -ניסיון ראשוני וחד פעמי 

 

 

:  לקישורהיכנסו . 1

6CA9ACC5D518DF2F7.bbcollab.com/m.jnlp?password=M.1euhttps://

2012114E&sid=351D8692B2E7   

 

זהו לא ! על מנת לוודא שהמערכת עובדת, קישור זה הינו לחדר ניסיוני בלבד

הקישור הייחודי והשונה של כל מפגש  . החדר שישמש אתכם במפגשי ההדרכה

 .ישלח במייל כיום לפני המפגש
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 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 התמצאות בדיקות התקנה כניסה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     

הקישור הייחודי והשונה של כל 

מפגש ישלח במייל כיום לפני 

 .המפגש



 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 !הכניסה למפגש תהיה פעילה החל מחצי שעה לפני שעת המפגש שנקבעה

 :תקבלו את החלון הבא , לפני השעה שנקבעה( לקישור)אם תנסו להיכנס למפגש 

 התמצאות בדיקות התקנה כניסה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 .באנגלית או בעבריתלאחר מכן תידרשו להזין את שמכם 

 

 .Log Inלאישור לחצו על 
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 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 התמצאות בדיקות התקנה כניסה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     

לחצו על הכפתורים  

 .לפי הסדר

 , בתחתית העמוד תופיע בקשה לשמור את הפגישה1.

 .  Keepלחצו על       

 בפעם השנייה שתופיע הודעה בתחתית העמוד. 2

 . meetingלחצו על       

  Runבחלון הבא שיופיע לחצו על . 3



 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 .אווה שהתקנתם'המחשב טוען את תוכנת הג

 

 (.דקות' התהליך עשוי להימשך מס. )יש להמתין שההטענה תסתיים

2 

 התמצאות בדיקות התקנה כניסה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     
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 הוירטואליתכניסה לכיתה 

 !הכניסה לחדר בוצעה בהצלחה 

 .בדיקת שמע והקלטה: עברו לנושא הבא 

 התמצאות בדיקות התקנה כניסה התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 בדיקת שמע והקלטה

 .לאחר הכניסה לשיעור מומלץ לבדוק את הרמקולים והמיקרופון שלכם

 (.דקות לפני תחילת המפגש 10-יש לבצע את זה לפחות כ)

 .מומלץ להצטייד באוזניות ובמיקרופון מחוברים

 התמצאות כניסה התקנה בדיקות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 בדיקת שמע והקלטה

 :עקבו אחר הצעדים הבאים, מתוך התפריט העליון של החלון

Tools Audio 
Audio Setup 

Wizard 
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 בדיקת שמע והקלטה

 .המערכת מבצעת בדיקת שמע, בתחילה

 

 .Okלחצו על 
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 בדיקת שמע והקלטה

 .  PLAY -לחצו על לחצן ה

 YES -בחרו ב, אם שמעתם את ההקלטה•

אם לא שמעתם את ההקלטה בדקו את חיבור הרמקולים  •

 .שלכם ואת עוצמת הווליום שלכם במחשב

 YESבמידה והצלחתם לקבוע את מידת הווליום לחצו על  •

 

 התמצאות כניסה התקנה בדיקות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 בדיקת שמע והקלטה

 להמשך בדיקת המיקרופון  

 OKלחצו על 
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 בדיקת שמע והקלטה

 והקליטו את  RECORD  -לחצו על לחצן ה. 1

 .עצמכם    

 .STOPלסיום לחצו על . 3

 

 הפעילו את ההקלטה באמצעות  . 4

 .PLAY -לחצן ה    
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 בדיקת שמע והקלטה

 .Yes -בחרו ב, אם שמעתם את ההקלטה

אם לא שמעתם את ההקלטה בדקו את חיבור המיקרופון  

 .למחשב ואת תקינותו

 התמצאות כניסה התקנה בדיקות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 בדיקת שמע והקלטה

 .התמצאות בכיתה הוירטואלית: עברו לנושא הבא והאחרון

 התמצאות כניסה התקנה בדיקות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 בכתה הוירטואלית מספר אזורים  
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 רשימת המשתתפים. 1
 

 .להלן בצד שמאל רשימת המשתתפים הנמצאים בחדר

 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 בדיקות כניסה התקנה התמצאות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 כלי המשוב
 

 :בחלק זה תוכלו 

 

שלילי על ידי הקלקה על  / להעניק משוב חיובי1.

 .האייקונים השונים

 

 (ממש כמו בכיתה רגילה)להצביע2.

 

לא של המרצה תוך כדי / לענות על שאלות כן3.

 .המפגש

 

 

1 
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 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 כלי המשוב
 

 :בחלק זה תוכלו 

 

שלילי על ידי הקלקה על  / להעניק משוב חיובי1.

 .האייקונים השונים

 

 (ממש כמו בכיתה רגילה)להצביע2.

 

לא של המרצה תוך כדי / לענות על שאלות כן3.

 .המפגש

 

 

2 
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 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 כלי המשוב
 

 :בחלק זה תוכלו 

 

שלילי על ידי הקלקה על  / להעניק משוב חיובי1.

 .האייקונים השונים

 

 (ממש כמו בכיתה רגילה)להצביע2.

 

לא של המרצה תוך כדי / לענות על שאלות כן3.

 .המפגש
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 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 ט'הצחלונית . 2
 

תוכלו  , הנמצאת בצד ימין למטה, ט'בחלונית הצ•

להתכתב עם המשתתפים האחרים במפגש ועם 

 .המרצה

 

תוכלו לראות מה אחרים כותבים ולכתוב בעצמכם •

 .הודעות בחלק המסומן בכתום

 בדיקות כניסה התקנה התמצאות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 לוח. 3
 

 .חלק זה משמש לוח 

,  במצגות: כאן תוכלו לצפות בהדרכה

 . . .שרטוטים אתרים ועוד 

 בדיקות כניסה התקנה התמצאות התמצאות    -בדיקות         -כניסה         -התקנה     



 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 כלי הלוח. 4
 

 .לציין ולהדגיש דברים על גבי הלוח, לסמן, בעזרת כלים אלו תוכלו לכתוב
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 התמצאות בכיתה הוירטואלית

 שימוש במיקרופון ובמצלמה. 5
 

 .תאפשר לכם לדבר Talk  לחיצה על כפתור. 1

 . שומעים אתכם –הכפתור לחוץ  בזמן ש    

 תסגור את, Talkלחיצה נוספת על הכפתור     

 .כדאי להקפיד על כך עם סיום דיבורכם. המיקרופון    

 

 .תאפשר לכם לראות את המשתתפים Videoלחיצה על .2

 .  תסגור את המצלמה, Video -לחיצה נוספת על כפתור ה   

 

 .מנחה השיעור הגדיר שאינכם יכולים לדבר כעת . 3

 

1 

2 
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