
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 שלום,
 ת הנוגעת לבחירה בתוכנת זום בשימוש המכללה. המקצועי יבמסמך זה מפורטת חוות דעת

 
 השימוש אשר המכללה מבצע בתוכנת הזום:

מקורסים במכללה נדרשים  30%כחלק מהחלטות מל"ג ,  – למידה דיגיטלית / מרחוק   .1
ביצוע כחלק מהאמצעים ללשלב למידה דיגיטלית. המכללה בחרה בתוכנת הזום 

 : למידה דיגטלית/מרחוק

קורסים שונים משלבים העברת הרצאות מרחוק וכן קיימים קורסים המועברים   •
 בשלמותם באמצעות תוכנת הזום.

ש של ההרצאות והן מרא ביצוע הקלטההמרצים משתמשים בתוכנת הזום ל •
 .מעולות לאתר הקורס

חלוקה   –כגון   תדיגיטליעשה שימוש ביכולות הקיימות בזום לטובת למידה נ •
 לחדרים ועבודה בקבוצות, עבודה השיתוף  סקרים ועוד.

סגל  –הקלטות הרצאות לטובת לימוד חוזר ואי יכולות הגעה של סטודנטים למכללה  .2
אשר מתקיימים   בתוכנת הזום לטובת הקלטות של שעורים יםמשתמש רציםהמ

לאתר הקורס ובכך  תמועלות אוטומטי .הקלטות אלו(Lecture Capture) בקמפוס
 מאפשר לציבור הסטודנטים לימוד חוזר או השלמת חומר. 

הסגל האקדמי והסגל המנהלי מבצעים שימוש  –וחיצוניות  תע פגישות פנימיוביצו .3
וחיצוניות. פגישות מרחוק   תנרחב בתוכנת הזום לטובת ביצוע פגישות עבודה פנימיו

ובכך מיעלות   מאפשרות לסגלים גמישות בזמנים, חיסכון בזמן וחיסכון במשאבי חדרים
 את העבודה.

 
 זום:הסיבות לבחירה בתוכנת 

 
  -התוכנה היכרות ופשטות .1

   םרוב מרצי המכללה משתמשים בתוכנה זו בעת ביצוע למידה מרחוק מול סטודנטי 
ומכירים את השימוש בה מתוקף תפקידם במכללה, תפקידם במכללות האחרות 

 ועיסוקם הפרטי. 
 כך גם לגבי עובדי המנהלה במכללה. 

במסגרת עבודתם מול גורמים  כל הסגלים, האקדמי והמנהלי משתמשים בתוכנת הזום 
 בתוך ומחוץ למכללה וכן לטובת עבודה מרחוק.  

וכן בעולם לצורך למידה  בארץ זום כיום הינה התוכנה נפוצה ביותר במוסדות אקדמיים
 ועבודה מרחוק. 

,  בתחילת הקורונה ולא התקבלו ע"י סגל המרציםע"י המכללה תוכנות אחרות נוסו 
 . הסטודנטיםהסגל המנהלי וציבור 

  500כלפי סגל המרצים ) ITשינוי יצריך אלפי שעות תמיכה והדרכה מצד צוות ה כל 
 איש(. 4500עובדים( וציבור הסטודנטים )  150עובדים(, סגל מנהלי)

 התממשקות למערכת ידיעון:  .2
ים מערכת ידיעון משמשת את הסגל האקדמי וכל ציבור הסטודנטים לנהל את הקורס

 והלמידה במכללה. 
במהלך השנתיים האחרונות בוצעו פיתוחים רבים של התממשקות מערכת ידיעון אל 

 תוכנת הזום, ע"י ספק מערכת ידיעון: 
, בדיקת נוכחות, הפצת קישורים תקביעת שעורים בודדים, קביעת שעורים אוטומטי

בחינות ותזכורות, ביצוע הקלטות של שעורים והעלתם לענן ולידיעון, השגחה ב
 ופיתוחים רבים נוספים. 

 הממשק של זום פשוט לעומת תוכנות אחרות ואיפשר את הפיתוחים הנ"ל.



 

 
 

 

 

 

 

 

כאמור הפיתוחים בוצעו ע"י הספק שאחראי על מערכת ידיעון וגם הוא בחר לבצע זאת 
אך ורק מול תוכנת הזום עקב הפשטות שלה, הדרישה מהלקוחות בשטח והנפוצות 

 ובכלל. של התוכנה בעולם האקדמיה
כל שינוי יצריך מאות שעות פיתוח והטמעה וכן הסכמה מצד הספק של ידיעון לביצוע  

 הפיתוחים כי כאמור כל המוסדות האחרים גם כן בחרו בתוכנת הזום.
  -במכללה תהתאמה למערכות המולטימדיה המותקנות בכיתות ההיברידיו .3

ותקן ציוד אשר מתאים במהלך השנתיים האחרונות נבנו במכללה כיתות היברידיות וה
 לעבודה עם תוכנת הזום.

וכן בכל מחשבי הסגל המנהלי   תוכנת הזום הופצה בכל מחשבי הכיתות במכללה
 והאקדמי.

.  תשינוי יצריך בחינה מחדש והגדרות מחדש של ציוד המולטימדיה בכיתות ההיברידיו
שעות תעבודה כדי לבצע   מאותלא בטוח שהציוד יתאים לתוכנה אחרת ונצטרך 

 לעבודה מול תוכנה אחרת. יתות ובכל מחשבי המכללהכבהגדרה מחדש 
יכולות התוכנה אשר נמצאות בשימוש אצל סגל המרצים ואשר לא כולן קיימות   .4

 יות ועוד. כגון סקרים, חדרי המתנה, פיצול לחדרים , אנוטצ –בתוכנות המתחרות 
 -שמירת יכולות למעבר מהיר ללמידה מרחוק בעת מגיפה/אסון .5

כאמור תוכנת הזום מופצת בכל המכללה ומוכרת ע"י כל המשתמשים עקב השימוש 
 – בה בתוך המכללה ואופן פרטי 

עקב ההיכרות של כל המשתמשים עם התוכנה והפשטות שלה קיימת למכללה יכולת 
 בעת מגיפה/אסון.מהירה לבצע מעבר ללמידה מרחוק 

 יכולת זאת תאבד במקרה של מעבר לתוכנה אחרת. 
 

 בברכה,
 עדי רוזן 
 מנהל מערכות מידע

 
 

 


