
 

  

 

 

 

 

  Chrome , Firefox , Edge:  בשיתוף מסך דפדפנים נתמכים

 הקישו כאן לפרטים נוספים לגבי תמיכה בדפדפנים

 הקישו כאןלקבוע שיחת ועידה מהאתר להסבר מפורט על איך 

 

 ?שיתוף המסךאיך מפעילים את 

 באזור של שיחת הועידה יש ללחוץ על 'שיתוף מסך'

 Meetingשל שיחת הועידה )באיזור את שיתוף המסך מפעילים  -הפעלה  .1

Space.ניתן אף לשלוח להם (. המשתתפים יקבלו התראה לצפייה במסך המשותף 

על המחשב  המשותף מסךשיאפשר להם לצפות ב מסךשיפתח  'קישור לשיחה'

לפרטים נוספים על איך  בקלות. כל מכשיר נייד שברשותםעל שלהם, או 

 לחצו כאןהמשתתפים יצפו במסך המשותף 

 

 

 QCONFיתרונות שיתוף מסך באמצעות 

 

https://www.qconf.co.il/htmls/docs/Schedule-Conference_iw.pdf


 

  

 

 

 

יוכלו לצפות בשיתוף  שכולםעל מנת במסך שיקפוץ :  השיתוף הגדרות פרטיות .2

 .ציבורי"–" ולשנות ל "כולם מי יכול לצפות במסךל "ללחוץ ע,יש  המסך שלכם

 הסבר:

 יוכל לצפות במסך ללא הרשמה 'לשיחהקישור 'השיש לו את  מיכל  – ציבורי-כולם

 .באתר

יותר בלבד,   QCONFמשתמשים רשומים ב  – משתמשים רשומים בלבד

 זוהי ברירת המחדל. .באתר הרשמהמאובטח אך מצריך 

 

 

 

במסך המשתתפים יכולים להאזין לשיחת הוועידה בזמן הצפייה :  אפשר הקשבה .3

המשותף כברירת מחדל. הורידו את הסימון במידה והמשתתפים מאזינים לשיחה 

 דרך הטלפון או אם אינכם מעוניינים לעשות שיתוף קולי.

ע"י לחיצה על "העתק  ניתן להעתיק מאזור שיחת הועידה, ה'קישור לשיחה'** את 

את הקישור ניתן להדביק בכל מייל או צ'אט. מי שילחץ על  לשיחה". קישור

, עם אפשרות להצטרף לשיתוף המסך , בשפה שלומותאםהקישור יקבל מסך 

 .)בהתאם להגדרות פרטיות(

 

 

 

https://www.qconf.com/signup


 

  

 

 

 

 

 : דוגמאותכעת תאלצו לבחור את המסך שברצונכם לשתף.  .4

Chrome : חלון אפליקציה מסוים או כל המסך שלכםבאפשרותכם לשתף את ,

 ".שיתוף. בחרו באופציה הרצויה והקישו על "chromeכרטיסייה של 

 
1. Firefox : כעת ניתן לשתף את המסך. בחרו את החלון שברצונכם לשתף והקישו

 '.Allowעל '

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 יצד ניתן לצפות במסך המשותף ?כ

 משתמשים רשומים בשירות בלבד. /עבור יוזם הועידה

 ויש אפשרות ל'מסך מלא'בתוך האזור של השיחה יופיע טאב חדש 'מסך משותף' 

 

 ציבורי –עבור כולם 

בהגדרות פרטיות שכולם יכולים לצפות במסך המשותף )ציבורי(.  והוגדרבמידה 

 עםיקבלו את המסך הבא בשפה המתאימה להם,  ה'קישור לשיחה'משתתפים שילחצו על 

 אפשרות לצפות במסך המשותף בקלות.

 

 



 

  

 

 

 

 

 : בדפדפנים ופתרון בעיותתמיכה 

כיום אנו תומכים ב   יש להשתמש בדפדפן התומך באופציית שיתוף המסך.

Chrome,Firefox  וEdge .   בשיתוף מסך מכל מכשיר( לצפות)ניתן 

 (הורדה) :Chromeדפדפן        

  ניתן )על מנת לבדוק את גרסת הכרום  .המעודכנת ביותריש לוודא כי מותקנת הגירסא  

 (כאןללחוץ 

 (הורדה) :FireFoxדפדפן        

 המעודכנת ביותריש לוודא כי מותקנת הגירסא    

 (הורדה) :Edgeדפדפן 

 :המעודכנת ביותריש לוודא כי מותקנת הגירסא   

בראש החלון, ואז   הגדרות ועוד בחר , החדש Microsoft Edge -פתח את ה .1

 . הגדרות בחר

 .Microsoft Edge אודות גלול מטה ובחר .2

 ".מעודכן  Microsoft Edgeתוב "והדפדפן מעודכן יופיע הכיבמידה .3

 

   

 

https://www.google.com/intl/iw_il/chrome/
https://support.google.com/chrome/answer/95414?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=iw
https://www.whatismybrowser.com/detect/what-version-of-chrome-do-i-have
https://www.mozilla.org/en-GB/firefox/download/thanks/
https://www.mozilla.org/firefox
https://www.microsoft.com/en-us/edge
https://www.mozilla.org/firefox

