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תקשורת בוידאו אל מול תקשורת פנים אל פנים - הבדלים
כניסה לזום וקביעת פגישה

הכפתורים, האפשרויות והתפריטים בזום – תוך כדי פגישה
מה ההבדל בין מסלולי החשבונות השונים בזום?

11:00 - 10:05

דברי פתיחה – יוני אלון, מדריך ומרכז הסדנה 10:05 - 10:00

הפסקה11:30 - 11:45

Zoom-הדרכה ב
13:00 - 10:00

יום ה‘ - 25.3.2021 

ZOOM חד-פעמית  סדנת הכשרה בנושא זום

אתגרי אבטחה ושיתופיות - כיצד נתמודד עם מצבים מאתגרים ואורחים מאתגרים?
טיפים לשיפור חזות הדוברים באירוע זום       הכרות עם דף הרישום בזום

עבודה עם Spotlight       כלים חיצוניים להעשרת השיח במפגש זום
הכרות בסיסית עם וובינר זום      כלים ותהליכים שכל מוביל שיחה צריך לדעת

12:20 - 11:45

מענה על שאלות שעלו בתרגול
דגשים אחרונים ומקורות מידע ללמידה עצמית

דברי סיכום וסיום

13:00 - 12:40

משבצת תרגול מספר 1 
בדגש על שיתוף מסך, סרטון ומוסיקה, כל פעם משתתף אחר מתרגל

11:20 - 11:00

משבצת תרגול מספר 2 
התמודדות עם מצבים מאתגרים של שיתופיות ואבטחה

12:40 - 12:20

מענה על שאלות שעלו תוך כדי התרגול 11:30 - 11:20



שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות זום

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

+  מע"מ₪330 

25.3.202113:00-10:00יום חמישי

נושאים

תקשורת בוידאו אל מול תקשורת פנים אל פנים בירור צרכיי וקשיי המשתתפים בשימוש במערכת זום

קבלת תחושת בטחון ושליטה בתוכנה תוך כדי פגישה מרובת משתתפיםכניסה למערכת הזום וקביעת פגישה

ההבדל בין סוגי החשבונות השוניםהכפתורים, האפשרויות והתפריטים בזום – תוך כדי פגישה

אתגרי אבטחה ושיתופיות – כיצד נתמודד עם מצבים מאתגרים ואורחים מאתגרים?

טיפים לשיפור חזות הדוברים באירוע זום

הכרות עם דף הרישום בזום

ועודתרגול מעשי ומענה על שאלות

ZOOM חד-פעמית  סדנת

הכשרה בנושא זום

בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי.
בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו 

גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.

כמות משתתפים  | עד 30מדריך ומרכז  |  יוני אלון - בעל ניסיון עשיר בתמיכה תפעולית וטכנית של מערכת זום


