הנייד טעון? המצלמה דולקת?
אנחנו מתחילים

ערכת מוביל מפגש ' | ZOOMמתחברים וזוכרים' 2021

REC

אנחנו מברכים אותך על הנכונות לארח מפגש זיכרון דיגיטלי,
ושמחים לראותך איתנו.

השנה,

מיזם 'מתחברים וזוכרים' הוקם בשנה שעברה על ידי עמותת
'האחים שלנו'  -כדי לאפשר לך ולכולם לקחת חלק באירועי יום
הזיכרון ,באופן מותאם למציאות חיינו המאתגרת כתוצאה ממשבר
הקורונה .בשנה שעברה כחצי מליון אנשים לקחו חלק במיזם
ומתחברים וזוכרים ,שהפך לפלטפורמה המרכזית לאירועי יום הזיכרון.

זו ההזדמנות שלנו להתחבר

אנו מודים לך על הצטרפותך ,ומעריכים את המאמץ וההשקעה.

מתחברים וזוכרים

בזכותך ,המשפחה ,החברים והציבור הכללי יצליחו לחוות את יום
הזיכרון באופן עוצמתי ומעורר השראה .להתחבר ,להתקרב ולהרגיש
את תחושת האחדות רבת העוצמה לה אנו מורגלים.
גם אם המפגשים ינוהלו מרחוק השנה באמצעות תוכנת  ,ZOOMאין
לנו ספק שביכולתך לספר את הסיפור ,להעביר את הרגש  -ובתמורה,
לקבל חיבוק חם ואוהב מהמשתתפים.
כדי שהמפגש יצליח ,הכנו במיוחד עבורך סל כלים שיסייע לך בהכנה
לקראת המפגש המשמעותי הזה.
אנו בטוחים שצפויה לך חוויה משמעותית ומיוחדת.
כאן בשבילך,
צוות מתחברים וזוכרים
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לפני שמתחילים
כמה דברים שחשוב לזכור:
הקהל צמא
לשמוע אותך

חיבור אישי
לסיפור אמיתי

איזה מסר יישאר
אחרי שהסיפור ייגמר?

שאלות מעצימות
את החוויה

המשתתפים רוצים לשמוע
את הסיפור שלך .אין אדם
אחר שיודע לספר אותו טוב
ממך .ולכן ,אין מה להתבייש.
זה הזמן והמקום לשתף
בסיפורים הקטנים של
החיים ,בחוויות שעברתם
ביחד ובכל מה שעל ליבך
ורלוונטי למפגש.

היום יותר מתמיד,
המשתתפים כמהים
לחיבור ממקום אישי.
לסיפור בו יש שם ,סיפור
ופנים אמיתיים.
כדאי מאוד לאתר פרטים
מעניינים על הנופל ,לשוות
לו אופי ולספק זוויות מבט
שונות על דמותו.

לפני המפגש ,חשוב לסכם
לעצמך מהו המסר העיקרי אותו
היית רוצה שיקבלו המשתתפים.
האם המטרה הינה הנצחה?
הרחבת מעגל הזיכרון? העלאת
מודעות לערכים חשובים כמו
אהבת המולדת? שיתוף בדרך
התמודדות או אולי עידוד
לתקווה ואופטימיות?
כל אחד והמסר שלו.
מה המסר שלך? נתון לבחירתך

משתתפים ירצו ככל
הנראה ,לשאול אותך
שאלות .השאלות יתרמו
למפגש ויספקו נקודות
מבט שונות .גם אם אין
לך תשובה לכל שאלה,
נמליץ לאפשר
השתתפות פעילה.
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את מי היית רוצה להזמין למפגש?
יש לנו  2אפשרויות לבחירתך:
מפגש סגור

מפגש פתוח

מפגש סגור למשתתפים מוזמנים בלבד

מפגש פתוח לכל המעוניין

המפגש הוא שלך .ביכולתך להחליט מי יגיע
למפגש )דבר שישפיע על אופיו( :משפחה,
חברים ,חברים לצוות ,הקולגות בעבודה וכו'.
מפגש סגור מיועד למשתתפים מוזמנים בלבד
ואינו פתוח לציבור הרחב .כאן זו ההזדמנות
להיות יחד ביום הזיכרון  -בין אנשים אהובים
ומכרים ,לעמוד ביחד בצפירה ,כתף אל מסך.

כאן ביכולתך להזמין כל אחד לקחת חלק
במפגש ,בו הסיפור שלך במרכז.
זה המקום לשתף בתחושות ,בסיפורים
המיוחדים ,להדליק ביחד נר ,לעמוד בצפירה,
להרחיב את מעגל ההנצחה ,להגביר מודעות
לערכים חשובים ופשוט  -להיות ביחד.

במפגש כזה ,ננסה לשחזר את האינטימיות,
החוויה השנתית המיוחדת אליה הורגלתם
בעבר .במפגש הזה תוכלו לצחוק ביחד ,לבכות
ולהיות שם אחד בשביל השני .זה הזמן לספר,
לשתף ,להרחיב את מעגל הזיכרון וההנצחה.

על אף שהמפגש פתוח לכולם ,חשוב לא
לשכוח להזמין ,אם תרצו ,את בני המשפחה,
החברים ,הצוות ,המורים וכל אדם המבקש
להביע קרבה וסולידריות.
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היכרות  -זה הזמן להציג את עצמך )עד  10דקות(

ממה מורכב
מפגש הזיכרון
חלק א

 | 1הצגה אישית:
הקהל מבקש להכיר אותך לעומק ,עד כמה? נתון לבחירתך.
אפשר להתחיל מתיאור מצב משפחתי ,תחביבים ,עבודה ועוד.
אנו ממליצים להקציב למקטע זה עד  5דקות.
 | 2החיבור לחלל:
מהי רמת ההיכרות שלך מול החלל? עד כמה הייתם קרובים? מה
הסיפור המשותף שלכם? הקהל מבקש להבין את מהות הקשר
ביניכם .זה בדיוק המקום להרחיב ולשתף.
*אם תרצו תוכלו גם לספר קצת על עמותת 'האחים שלנו' ,ואיך
התחברת למיזם הנוכחי.
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עיקר המפגש )עד  30דקות(
הקהל צמא לשמוע את הסיפור האישי שלך,
וישמח לקבל המחשה באמצעות סרטונים ,תמונות או שירים .כל מה
שמתאים לך ,יכול לעבוד כאן .יחד עם זאת ,אנחנו מציעים לא לעשות
שימוש בסרטונים ארוכים מדי ,ותמיד  -נמליץ להעלות את הסרטון
למחשב מראש )ולבדוק שהוא אכן פעיל ועובד(.

ממה מורכב
מפגש הזיכרון
חלק ב

לפעמים ,קל יותר לעשות שימוש בנכסי תוכן קיימים .האם מדבר
אליך שיר באופן מיוחד? האם ישנו סיפור שמזכיר לך את יקירך ,על סיפור
חייו או חלומותיו? זה הזמן לשתף את הקהל .שליחה מראש של המילים,
הן של הסיפור הן של השיר ,יכולה לעזור לקהל להבין אותך לעומק.
על אף שאנחנו משתתפים במפגש זיכרון ,אין צורך 'לפחד' להעלות
סיפורים מצחיקים ,כאלה שישעשעו את הקהל .חשוב לזכור את
המטרה :אנחנו פועלים כדי להגדיל את מעגל הזיכרון ולחבר אליו יותר
ויותר אנשים .מטרת העל שלנו היא לגרום לאנשים להכיר את האדם,
ולרצות לשמוע עליו עוד ועוד.
אנשים אוהבים סיפורים מעניינים .אנחנו נמשכים לדמויות,
לקונפליקטים השונים ,לאירועים משמעותיים .זה בדיוק המקום לשתף
בסיפור האישי שלכם ,באיכות הקשר שנוצרה ביניכם ,בחוויות הייחודיות,
הסודיות )ואולי אפילו הטפשיות( שחלקתם ,לא משנה מתי .כל מה
שחלקתם בעבר  -מעניין את המשתתפים מאד.
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איך ממשיכים מכאן? )עד  5דקות(

ממה מורכב
מפגש הזיכרון
חלק ג

האם יצא לך לחשוב על מסר עיקרי ,איתו היית רוצה
שהמשתתפים ייקחו איתם הלאה?
זה הזמן להעלות זאת.
אפשר בהחלט גם לשלוח למשתתפים 'תשורת זיכרון'  -קישור
לשיר ,סרטון וכו'.
ולסיום ,אם ברצונך בכך ,ניתן לאפשר לקהל לשאול שאלות,
להעמיק את ההיכרות ואם באמת יש רצון  -גם להמשיך את
הקשר אחרי שהמפגש יסתיים ,על ידי שיתוף דף הפייסבוק או
פרטי קשר אישיים.
כמה ואיך לשתף? תלוי בך.
* זאת מסגרת הזמנים שאנו ממליצים עליה -
בכל מקרה ההמלצה שלנו שאורך המפגש לא יעלה על שעה ורבע
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פרקטיקה -
איך מתחברים?
כמארח תקבל מאיתנו חשבון זום ,הכתובת תהיה
מבוססת על כתובת מספר הטלפון שלך
*כך שאם מספר הטלפון שלך
0526145678

:כתובת היוזר בזום שלך תהיה
0526145678 @ connect2care.ourbrothers.co.il

לקראת המפגש ,תקבל לינק של זום למפגש עצמו ,יש להכנס ללינק כמה שעות לפני
המפגש להזין את שם המשתמש שניתן לך ואת הסיסמה OurBrothers2021:ותוכל
לפתוח את המפגש שלך ללא הגבלת זמן.
חשוב לשים לב!
גם אם יש לך חשבון זום משלך ,חשוב לא להיכנס דרכו.
הפגישות שיצרנו אינן מוגבלות בזמן וגם מוקלטות לטובת המשפחות.
כמו כן ,אם נכנסתם קודם לבדוק את המפגש והקישור ,בפעם השנייה שתכנסו ההקלטה לא תהיה אוטומטית
ולכן חשוב ללחוץ על Recordולכן חשוב מאוד שיתקיימו בחדרים שהוקצו לכך ולא בחשבון הפרטי שלך
*מספרי חו"ל  -יש לכתוב את המספר המלא כולל הקידומת
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טיפים שיעזרו לך
ליצור מפגש  ZOOMבלתי נשכח

כדאי להכין מראש את
מבנה המפגש ,ולתחום את
התוכן בזמנים .ביכולתך
להכין לך קובץ WORD
במחשב עם מבנה וזמנים,
או פשוט לשרבט את מבנה
המפגש על דף שיונח לידך.

כדאי מאד להכין מראש את כל
נכסי התוכן שישמשו אותך
במפגש )סרטונים ,תמונות וכו'(
ולוודא שהם תקינים ,רלוונטים
ומעודכנים .נמליץ להוריד את
כל קבצי המדיה )סרטונים,
תמונות( למחשב האישי.

מאד מומלץ לבצע טסט
לפני המפגש ,לוודא
שהתוכנה פועלת ,שרואים
אותך היטב ,שהתכנים
שהכנת מראש זמינים
ופועלים.

מפגשי  ZOOMיכולים להיות
פתוחים לשיחה הדדית או בעלי
מיקרופונים מושתקים ,כך
שהמארח הוא היחיד שקולו
נשמע .אנחנו נמליץ על
אפשרות זו במפגשים גדולים.

והכי חשוב ,לדאוג לחיבור אינטרנט ממש טוב ואולי לחבר כבל רשת.
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טיפים שיעזרו לך
ליצור מפגש  ZOOMבלתי נשכח

חשוב לבחור חדר
שקט בבית כדי
להמנע מהסחות דעת

ניתן ואף מומלץ
להצמיד למצגת
המפגש שקופית
פתיחה הנושאת את
פרטי המפגש.

כדאי לעצב את התפאורה
מאחורי עמדת המארח )קיר
לבן  -מומלץ ביותר או קיר
זיכרון קיים בבית( ,ולבדוק
את איכות מיקום המארח
בפריים המצלמה  -לא
חשוך מדי ,לא רחוק מדי

מומלץ מאוד לכבות
מקורות אור בוהקים
מאחורי המארח )תאורה
קדמית מומלצת ביותר(.

קבעת שעה למפגש?
כדאי לסגור את כל החלונות
נמליץ לעמוד בה ויהי מה.
הפתוחים במחשב .לא
לשכוח להשאיר בחלונות גם אם לא כל המשתתפים
פתוחים רק את המסמכים הגיעו בזמן ,כדאי להתחיל
את המפגש גם אם באופן
שברצונך לשתף במהלך
שאינו פורמלי ,ולא
המפגש.
להסתכן בעזיבתם של אלו
המקפידים על הזמנים.

כדאי מאוד לעמוד בזמנים ,גם אם לא כולם הגיעו למפגש
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איך עוד ניתן לגוון
איך המפגש שלך?
בחירת רקע
 ZOOMמאפשרת לבחור תמונת רקע קבועה מאחוריך.
איך עושים את זה?
לוחצים על החץ ,בוחרים””choose virtual Background
ייפתח מסך בו דמותך תופיע על הרקע הנבחר.
מתחת לתמונה קיים סימן  +קטן .הקלקה עליו תאפשר
להוסיף תמונות לגלריה ,ממנה נוכל לבחור רקעים.
כדאי להכין מראש מאגר תמונות שיתאים לך לצרכים
שונים .ניתן גם לשחק עם הרקעים תוך כדי הפגישה.
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איך עוד ניתן לגוון
איך המפגש שלך?
שיתוף מסכים
 ZOOMמאפשרת לך להעלות מצגות ,סרטונים ועוד
באמצעות שיתוף מסכים.
שימו לב ,שבשיתוף סרטון ייתכן שיהיה דילאיי קצר
ולכן חשוב שיהיו כתוביות לסרטון
באפשרות זו המשתתפים יחזו יחד איתך במספר נכסי
תוכן שבחרת מראש.
איך עושים את זה?
ניתן לשתף מסך ,באמצעות "."Share Screen
ולאחר מכן לסמן וי ב 2-האופציות הנוספותshare :
 soundוoptimize for video clip-
על מנת להבטיח שמע בצורה טובה יותר.
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איך עוד ניתן לגוון
איך המפגש שלך?
סרטונים
 יש לפתוח את הסרטון תחילה על המחשב שלך. יש להיכנס דרך "שיתוף מסך". בחלון שיפתח ,בפינה השמאלית למטה ,יש לסמן וילהפעלת סאונד של המסך עבור הסרטון
 בסיום הסרטון סוגרים את היוטיוב ויוצאים מאפשרותהשיתוף ,ולא שוכחים לבטל את הפעלת הסאונד )אחרת
ימשיכו לשמוע את הסרט(.

משהו מכל
זה לא ברור?
צוות ההדרכה
שלנו זמין עבורך
כאן ועכשיו

 הערה :אם הרשת איטית ,יהיו כאלה שיחוו את הסרטוןמקוטע .כדאי להפעיל שיקול דעת – לעיתים מוטב
לשלוח קישור לסרטון באמצעות הצ'אט.
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עוד כמה טיפים קטנים
 מומלץ לבקש מהמשתתפים להפעיל את הוידאו ,כךשדמותם תיראה .ישנם אנשים שלא ירצו לאפשר תצוגה,
וזה בסדר .גם אם דמותם תראה כמו מסך חשוך ,הם עדיין
שם כדי לשמוע אותך.
 ניתן לתקשר מול משתתפים במהלך המפגש ,גםבאמצעות דיבור וכתיבה:
דיבור  -בחלון המשתמשים
כתיבה  -בחלון הצ'ט

ישנה אפשרות לבדוק
מי המשתמשים שהגיעו
לשיחה ולמי עוד
כדאי לחכות ע"י:
Manage Participants
)האפליקציה (Participants -

 רוצה לשלוח הודעה? קדימה .אפשר לשלוח הודעהלכולם ,ואפשר רק למשתתף בודד.
 בסוף המפגש  -ביכולתך לשמור את סך ההתכתבויותבמפגש )מה שיעזור לך לקראת המפגש הבא )שיהיה פנים
מול פנים ,כך אנו מקווים(.
 רוצה לשמור את מפגש הזיכרון בזיכרון? כפתור Recordיקליט בעבורך את מהלך המפגש .המפגשים יהיו מוקלטים
אוטומטית וישמרו בענן של המשתמש שלך .ניתן לשמור
את הקובץ ישירות גם במחשב האישי שלך.
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עוד כמה טיפים קטנים
רוצים שהדובר יהיה במרכז המסך?
 ניתן לבקש מהמשתתפים לשנות את ה gallery view-ל speaker viewואז יראו את הדובר המדבר במסך הראשי.
במידה ויש מספר דוברים ביחד )כמו פאנל למשל(
ה HOST-יכול לנעוץ את הוידאו שלהם על המסך הראשי-
ניתן לנעוץ עד  10דוברים בו זמנית .עושים זאת על ידי
עמידה על התמונה של הדובר ,לחיצה על כפתור שלוש
הנקודות בצד שמאל ואז לחיצה על  spotlightויופי אייקון
של נעץ ליד תמונות של הדובר.
סינון רעשי רקע ותאורה
 שינוי תאורה והשתקת קולות רקע -זום מאפשרתלהשתיק רעשי רקע כמו דפדוף ,רטט של פלאפון ,רעש
מעבד מחשב ,נביחות של הכלב ,עטיפת נייר וכדו'.
באפשרויות ההגדרות  ,GENERAL -נמוך ביותר לא יסנן,
גבוה ביותר -יסנן כל רעש! אנו ממליצים להעביר לHIGH
 -מופיע בריבוע האדום.
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עוד כמה טיפים קטנים
רוצים לשתף מצגת בדרך יצירתית יותר?
הקרנת מצגות בדרך קצת שונה
שיתוף מצגת  +ווידאו של המציג על גבי המצגת -
Sharing slides as a Virtual Background
אפשרות חדשה ומיוחדת שנותנת הצגה אמיתית בכל
מה שקשור לפרזנטציות בזום.
מהיום אפשר לשתף מצגת שיראו את המציג על גבי
השקף .זה נראה הרבה יותר מקצועי ומרשים
באפשרות הזאת .וגם חוסך מקום על השקף
למשתתפים ...ממש כמו בתמונה .שימו לב שעליכם
לבחור בשיתוף  ADVANCEDויופיע לכם חלון PPT
כמו בתמונה
חשוב לדעת  -לא יתאפשר לחיצה על קישורים
שיש לכם במצגת ,האופציה הזאת הופכת את
השקפים לתמונות והמעבר בין שקף לשקף ללא
הנפשות וללא אינטראקטיביות )אם שילבתם במצגת(
ע"י חץ ימינה ושמאלה
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נשמח לראות אותך בסדנאות ההדרכה שהכנו
במיוחד בשבילך ,על מנת להכין את המפגש על הצד
הטוב ביותר  -מבחינת רגשית וטכנית.

אנחנו מאמינים שיש לך את
כל מה שצריך כדי להתחיל,
לנהל מפגש זיכרון
מעורר השראה!

שאלות? בעיות?
אנחנו כאן בשבילך!
צוות עמותת 'האחים שלנו' כאן לשירותך ובעיקר
כדי ללוות אותך במסע הזיכרון וההנצחה.
תודה על תשומת הלב,
ובברכת בשורות טובות ושמחות,
הכי מהר שאפשר!
|

|

