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הקדמה
במהלך תקופה זו רבים מאיתנו נמצאים בבתים שלנו ,או לבד או עם הילדים ,ומנסים להתרגל
למציאות החדשה .כל החיים שלנו השתנו ,ולהרבה מאיתנו יש הרבה יותר זמן פנוי.
למרות שאלו ימים מבלבלים ,קשים ומפחידים לכולנו ,הם גם נותנים לנו הזדמנות לעצור לרגע את
החיים הרגילים  -העבודה ,השגרה  -ולעשות משהו אחר .ללמוד ,להתפתח ,לרכוש כישורים.
המטרה שלנו במרכז לקידום פליטים אפריקאים  ARDC -היא לעבוד יחד עם קהילת הפליטים
ומבקשי המקלט בישראל במטרה לאפשר תמיכה ,לפתוח הזדמנויות ולהעצים את הקהילה.
בתקופה הזו ,אנחנו מסייעים למבקשי מקלט להפוך את התקופה המורכבת לתקופה של צמיחה,
ועניין ,ולהילחם בשעמום דרך פיתוח יכולות שישארו עם מבקשי המקלט הרבה אחרי שהמשבר יחלוף.
המטרה של המדריך זה היא להפנות בצורה מסודרת לאפשרויות שונות של למידה מקוונת
)אונליין  .(Online -כדי שנצליח להישאר בריאים וחיוביים ,חשוב מאוד ללמוד ,ולהעסיק את
המוח והנפש.
אפשר להשתמש בכל אחד מהמשאבים והאתרים שבמדריך דרך המחשב או דרך הסמארטפון.
אם אתם רוצים להוסיף למדריך עוד קורסים ,רעיונות או מידע ,או לשאול איזשהן שאלות ,אנא צרו
איתנו קשר :במייל ) ,(leah@ardc-israel.orgבוואטסאפ ) (054-9298892או בפייסבוק )עברית,
אנגלית וטיגריניה(.
אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה לכל מתנדבי המרכז לקידום פליטים אפריקאיים שכתבו יחד מדריך
זה  -קורטני ,זאב ,סוזנה וג'וליה .תודה רבה על תמיכתכם הנמשכת!
הגרסה המקורית של המדריך ,בשפה האנגלית ,נמצאת כאןARDC Online Learning Guide :
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 לימודי אנגלית- 1 פרק
אנחנו ממליצים לבדוק את רמת האנגלית שלכם לפני תחילת הלמידה כדי שתוכלו ללמוד בדיוק
. ניתן לעשות זאת כאן- ברמתכם
:(Advanced) ( ועד למתקדמיםBeginners) רשימת אתרי הלימוד שכאן מסודרת מרמת מתחילים

תיאור

שם ולינק

 לכל, אתר של ארגון סיוע לפליטים בארה"בUSAHello:
 הרמותhttps://usahello.org/resources/english-conversa
tion
 כל הרמותUSA Learns:
https://www.usalearns.org/1st-free-online-engli
sh-course
C  ועד רמהA  קורסים חינמיים מרמהPerfectly Spoken: https://perfectlyspoken.com
 תרגול כישורי שיחה באנגליתBBC Bitesize:
https://www.bbc.co.uk/bitesize/learn
 כולל גרסאות שונות של אותו הטקסט ברמותBritish Council - Graded Reading:
 תרגול טוב לכישורי קריאה, קושי שונותhttps://learnenglishteens.britishcouncil.org/stud
y-break/graded-rGraded readingeading
 שיעורי דקדוק לפי נושאBritish Council - Grammar reference:
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-gr
ammar-reference
תרגילי דקדוק

English Grammar:
https://www.english-grammar.at

 קורס אנגלית בסיסיתFuture Learn - Elementary:
https://www.futurelearn.com/courses/basic-en
glish-elementary
 קורס אנגלית ברמה בינוניתFuture Learn - Pre-intermediate:
https://www.futurelearn.com/courses/basic-en
glish-pre-intermediate
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ספרים מקוונים באנגלית
 ופשוט, מושלם למי שרוצה לתרגל ולשפר את האנגלית שלו- קישורים לספרים קלאסיים באנגלית
 אנחנו ממליצים לקרוא ספרים אלו יחד עם חבר או עם מתנדב ממערך ההוראה.ליהנות מספרים
:הפרטית שלנו

לינק

ספר ותיאור

https://english4callcenters.com/web/wp-c
ontent/uploads/2016/12/I3-Fantastic-Mr-F
ox.pdf

Fantastic Mr Fox by Roald Dahl
 ספר ילדים,מר שועל המהולל מאת רואלד דאל
קסום

https://www.uzickagimnazija.edu.rs/files/C
atcher%20in%20the%20Rye.pdf

The Catcher in the Rye by J.D. Salinger
 רומן, סלינג'ר.ד.'התפסן בשדה השיפון מאת ג
התבגרות מפורסם מאוד

http://kieferorigins.weebly.com/uploads/1/
3/7/6/13762989/collins_-_the_hunger_g
ames_trilogy.pdf

The Hunger Games Trilogy by Suzanne
Collins
 ספר הרפתקאות,משחקי הרעב מאת סוזן קולינס
ראשון בסדרה של שלושה

http://www.hayatschool.com/kuwait/articl
es/Holes_by_Louis_Sachar1.pdf

Holes by Louis Sachar
 שעובד לסרט של דיסני,בורות מאת לואיס סאקר

http://englishonlineclub.com/pdf/Joanne% Harry Potter and the Philosopher’s Stone
20K.%20Rowling%20(Harry%20Potter,%20B by J.K. Rowling
ook%201)%20-%20Harry%20Potter%20and
,הארי פוטר ואבן החכמים מאת ג'יי קיי רולינג
%20the%20Philosophers%20Stone%20[Eng
הספר הראשון בסדרת הספרים הידועה ביותר
lishOnlineClub.com].pdf
http://www.kkoworld.com/kitablar/harper
_li_masqarachini_oldurmek-eng.pdf

To Kill a Mockingbird by Harper Lee
 שמדבר על גזענות,אל תיגע בזמיר מאת הרפר לי

https://www.gutenberg.org/files/203/203
-h/203-h.htm

Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher
Stowe
 ספר על,אוהל הדוד תום מאת הארייט ביצ'ר סטואו
עבד בארצות הברית שתרם למאבק בעבדות

https://www.ibiblio.org/ebooks/Douglass/
Narrative/Douglass_Narrative.pdf

Narrative of the Life of Frederick Douglass,
an American Slave by Frederick Douglass
By Frederick Douglas
 סיפור חייו מאת, עבד אמריקני,פרדריק דאגלס
 עבד משוחרר שמספר על חייו,פרדריק דאגלס
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פרק  - 2לימודי עברית
שם ולינק

תיאור

דואולינגו
במחשב:
https://www.duolingo.com/course/he/en/
Learn-Hebrew

לימודי עברית  -מרמת מתחילים ועד רמת
מתקדמים.

כאפליקציה לפלאפון:
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=com.duolingo&hl=en
 Learning Hebrewללמוד את האותיות  -לימוד האל"ף-בי"ת
/http://learninghebrew.net/alphabet
אולפן בית
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אולפן בית ,אחד האולפנים הכי טובים בישראל
 /https://ulpan.co.ilושותף שלנו במרכז ,מעלה חומרי לימוד לאתר שלו -
מתאים במיוחד לתלמידים ברמה גבוהה.

פרק  - 3האתרים הכי טובים ללמידה :מאות קורסים!
שימו לב :רק האפשרות האחרונה ,קמפוס  ,ILמציעה קורסים בשפה העברית.

שם ולינק

פרטים והנחיות

קורסרה Coursera -

מה? פלטפורמה מקוונת שמאפשרת ללמוד מאות קורסים שונים באנגלית.
חלק מהקורסים מגיעים מהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם! כך תוכלו לשפר
את כישוריכם באופן משמעותי ,ולציין זאת בהמשך בקורות החיים.

במחשב:
/https://www.coursera.org
כאפליקציה לפלאפון:
https://www.coursera.org/a
bout/mobile

איך? קורסים מועברים על ידי מרצים ואנשי מקצוע שמגיעים מאוניברסיטאות
מוכרות .בשיטוט קצר באתר ,תוכלו לגלות את כל האפשרויות שנמצאות בו,
ולקבל השראה מהנושאים שהוא מציע.
ההרשמה לקורסרה היא חינמית .אם תרשמו באמצעותנו  -המרכז לקידום
פליטים אפריקאים  -תוכלו לקבל תעודה רשמית ומוכרת בסוף כל קורס,
בחינם לגמרי .נרשמים באופן עצמאי יכולים גם הם לקבל את התעודה ,בעבור
תשלום קטן .מידע נוסף נמצא כאן.
לעזרה בהרשמה ולקבלת תעודה מוכרת בסוף הקורס ,אנא צרו איתנו קשר ב-
 054-9298892או ב.info@ardc-israel.org-
פתיחת חשבון:
 .1כנסו לאתר קורסרה או הורידו את האפליקציה
 .2בראש הדף ,לחצו על Sign up
 .3הוסיפו שם ואימייל ,קבעו סיסמא ,ובחרו אם לקשר את החשבון
לפרופיל הפייסבוק שלכם.
הרשמה לקורס:
 .1לחצו על הקורס אותו ברצונכם ללמוד מתוך קטלוג הקורסים -
 .Coursera Catalogכך ייפתח לכם עמוד הקורס.
 .2לחצו על .Enroll
 .3עקבו אחר ההוראות המופיעות ,ובחרו בתקופת ניסיון חינמית free -
.trial
דוגמא לקורס מומלץ:
● שם ולינקSuccessful Negotiation: Essential Strategies and :
:Skills
● מקור הקורס :אוניברסיטת מישיגן University of Michigan
● אורך 17 :שעות ) 7שבועות של  2-3שעות לימוד שבועיות(
● תוכן :במהלך הקורס ,תלמדו ותתרגלו את ארבעת הצעדים למשא
ומתן מוצלח
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○
○
○
○

הכנה :קביעת אסטרטגיית המשא ומתן
משא ומתן :שימוש בטקטיקות מפתח להצלחה
סיום :יצירת קשר
ביצוע והערכה :סוף המשחק

 Khan Academyפלטפורמה חינמית מדהימה ,הכוללת מגוון קורסים ,בבהם:
 .1מתמטיקה
 .2תכנות
במחשב:
 .3דקדוק
https://www.khanacademy.
 .4מדע
/org
 .5היסטוריה
 .6כלכלה ופיננסים
האתר הוא דרך נהדרת להתכונן למבחן הGED-
כאפליקציה לפלאפון:
https://www.khanacademy.
כדי להירשם לאתר ,צרו פרופיל דרך האימייל וקבעו סיסמא .לאחר מכן ,תוכלו
org/downloads
להירשם לכל שיעור שיעניין אתכם!
 Udemyבחרו מה מעניין אתכם מתוך מבחר של למעלה מ 100,000-קורסי וידאו
מקוונים .עוד ועוד קורסים מתפרסמים בכל חודש.
/https://www.udemy.com
חלק מהקורסים אינם חינמיים.
 450 FreeCodeCamp - 450 ‘Ivyקורסים מ'ליגת הקיסוס'  -האוניברסיטאות הכי טובות בעולם.
League’ courses
האתר כולל רשימה של  450קורסים ,לפי נושא .הקורסים האלו עולים בדרך
 https://www.freecodecamp.כלל כסף ,אך האוניברסיטאות פתחו אותם בחינם בשל הקורונה.
org/news/ivy-league-free-o
nline-courses-a0d7ae67586
/9
EDX

למעלה מ 2500-קורסים ממוסדות לימוד מצוינים ,רבים מהם בחינם.

/https://www.edx.org
קמפוס IL

בעברית

 https://campus.gov.il/coursמבחר קורסים משלל מוסדות לימוד ישראליים מוכרים וידועים ,במגוון רחב של
 e/נושאים .בשל הקורונה ,האתר כולו נפתח בחינם.
בהרשמה יש לציין שם ומייל ולקבוע סיסמא
בקטלוג הקורסים ניתן לראות את האורך של כל קורס ,ואת חומר הלימוד בו.

7

פרק  - 4אוניברסיטאות מקוונות
המרכז לקידום פליטים אפריקאים משתף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם כדי להבטיח
השכלה גבוהה איכותית למבקשי המקלט .אנחנו נמצאים בקשר עם שתי אוניברסיטאות מקוונות,
שתיהן מוכרות וידועות ,האחת באנגלית והשנייה בעברית .שתיהן מציאות תארים אקדמיים מוכרים
לכל דבר ועניין ללא תנאי קבלה קשים ,ויש הרבה אפשרויות למלגות בכל אחת מהן.

שם האוניברסיטה ואתר

פרטים

אוניברסיטת ההמונים University of the People -

אוניברסיטה בשפה האנגלית ,שמציעה  4תכניות לתואר
ראשון ,ותכנית אחת לתואר שני.

/https://www.uopeople.edu
האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הכי גדולה בישראל מציעה תארים ראשונים
בעברית כמעט בכל תחום באמצעות למידה מקוונת.

/https://www.openu.ac.il

להרשמה ולפרטים נוספים ,אנא צרו איתנו קשר דרך הוואסטאפ במספר  054-9298892או
במייל .info@ardc-israel.org
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פרק  - 5לימודי מתמטיקה
שימו לב :שפה לא אמורה להיות עניין מכריע בלימודי מתמטיקה ,אך כל אפשרויות הלימוד הן
באנגלית.

תיאור

שם ולינק

 Khan Academyשיעורי מתמטיקה לכל הרמות :מחיבור וחיסור ועד לאלגברה.
טוב למתחילים ולמתקדמים.
במחשב/https://www.khanacademy.org :
כדי להירשם לאתר ,צרו פרופיל דרך האימייל וקבעו סיסמא.
לאחר מכן ,יש להרשם כ.Learner-
כאפליקציה לפלאפון:
 https://www.khanacademy.org/downloאתם בוחרים איזה נושא תלמדו!
ads
 Math Planetהכנה לאלגברה ,אלגברה בשתי רמות ,גיאומטריה והכנה
למבחני ה SAT-והACT-
https://www.mathplanet.com
Maths GED

תרגול חינמי של בחינת המתמטיקה לתעודת הGED-

https://ged.com/practice-test/en/math
/
WolframAlpha

פתרונות מפורטים לבעיות מתמטיות בכל נושא

https://www.wolframalpha.com/exampl
/es/mathematics
 Academic Earthקורסים חינמיים והרצאות מקוונות לתלמידים מתחילים
ומתקדמים .רוב האפשרויות הן לרמות הגבוהות .אין צורך
 https://academicearth.org/mathematicבהרשמה.
/s
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פרק  - 6קורסים מקוונים פופולריים באנגלית
נושא ופרטים

לינק

שיווק אונליין Digital -
Marketing

https://www.coursera.org/specializations/digital-marke
ting

עיצוב גרפי Graphic Design -

https://www.coursera.org/specializations/graphic-desig
n

בניית אתרים Learn how to -
Build a Website

https://www.codecademy.com/learn/make-a-website

בניית אתרים ב ,Wix -פלטפורמה
פופולרית לאתרים מכל הסוגים
פוליטיקה ופילוסופיה:
צדק ,מאת אוניברסיטת הרווארד -
Justice, by Harvard
University
הקורס מתמקד בשאלה חשובה
אחת :איך אנחנו יכולים לדעת מה
נכון ומה לא נכון בפוליטיקה?
הקורס המקוון מועבר על ידי מייקל
סנדל ,אולי הפילוסוף הפוליטי הכי
חשוב שחי היום ,מטעם אוניברסיטת
הרווארד  -האוניברסיטה הכי טובה
בעולם
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/http://justiceharvard.org

פרק  - 7תכנות
כאן תמצאו לינקים לקורסים מקוונים  -הדרך הכי טובה ללמוד תכנות ,החל מרמה בסיסית!
שימו לב :שפה לא אמורה להיות עניין מכריע בלימודי תכנות ,אך כל אפשרויות הלימוד הן
באנגלית.

Code Academy
אתר נהדר ללימוד חינמי של תכנות ,בכל הרמות ובכל הסוגים.
כדי להרשם לאחד מהקורסים החינמיים המוצעים באתר:
 .1הכנסו ל/https://www.codecademy.com -
 .2הרשמו באמצעות שם משתמש ,אימייל וססמא
 .3לחצו על “”continue with basic account
 .4לכו לקטלוג Catalog -
 .5בחרו מה אתם רוצים ללמוד!
הנה כמה המלצות:
● למדו את שפת ה HTML-כאןhttps://www.codecademy.com/learn/learn-html :
● למדו את שפת ה CSS-כאןhttps://www.codecademy.com/learn/learn-css :
● למדו ) JavaScriptג'אווה(:
https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-javascript
● בניית אתריםhttps://www.codecademy.com/learn/make-a-website :
● למדו ) Pythonפייתון(https://www.codecademy.com/learn/learn-python :
● לאחר שבניתם אתר ,תוכלו לפרסם אותו כאן:
https://www.codecademy.com/learn/deploy-a-website

קורסרה Coursera -
פלטפורמה מקוונת שמאפשרת ללמוד מאות קורסים שונים באנגלית .חלק מהקורסים מגיעים
מהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם! פרטים מלאים על הרשמה לקורסרה ,אופן הלימוד וקבלת
תעודות ,נמצאים בעמוד .6
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:קורסי תכנות חינמיים בקורסרה
Web Design for Everybody: Basics of Web : מאת אוניברסיטת מישיגן,● עיצוב אתרים
Development & Coding Specialization, University of Michigan
Programming : מאת אוניברסיטת דיוק,CSS- וHTML ,● יסודות התכנות בג'אווה
Foundations with JavaScript, HTML and CSS, Duke University
An Introduction to : מאת אוניברסיטת קליפורניה,IOT-● הקדמה לתכנות עם התמחות ב
Programming the Internet of Things (IOT) Specialization, University of
California

אפשרויות לימוד נוספות
 עם לינקים לשלל,לינק לכתבה הכוללת מידע והפניות לאפשרויות לימוד שונות בתחום התכנות
:משאבים חינוכיים מומלצים במגוון רחב של נושאים
/https://www.freecodecamp.org/news/coronavirus-academy
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פרק  - 8בריאות הגוף והנפש
שם

לינקים ותיאור

אתגר היוגה Yoga -
Challenge

אתגר יוגה בן  6ימים
יום https://youtu.be/nt9Ek06hkss :1
יום :2
https://www.youtube.com/watch?v=SNDuVHWJu8w
יום https://www.youtube.com/watch?v=7tR0GNimE0k :3
יום https://www.youtube.com/watch?v=y7lQTjG_IAo :4
יום https://www.youtube.com/watch?v=knd6Z6hXuXQ :5
יום
https://www.youtube.com/watch?v=0VmbK4dM38o

:6

 Headspaceמדיטציות חינמיות/https://www.headspace.com :
 Calmאפליקציה עם שלל משאבים שעוזרים להתמודד עם בעיות בשינה,
חרדה ועוד ,ועם הדרכות למדיטציה
אין צורך להרשם לתקופת נסיום בת  7ימים  -אפשר פשוט להשתמש
בכל האפשרויות החינמיות שנמצאות באפליקציה
/https://www.calm.com
אפליקציה למדיטציות -
Insight Timer:
Meditation App

אפליקציה חינמית עם מאות קורסים חינמיים בנושאי התמודדות עם
חרדה ,שיפור השינה ,חימודי מדיטציה ושיפור הדימוי העצמי
/https://insighttimer.com

 Stop, Breathe, & Thinkאפליקציה חינמית למדיטציה ומיינדפולנס ,עם הרבה אפשרויות של
נשימה מודרכת.
/https://www.stopbreathethink.com
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(TED Talks)  הרצאות מעוררות השראה בטד- 9 פרק
.( הוא אתר שמכיל שלל הרצאות קצרות ומרתקות במגוון נושאיםTED Talks) טד
, אך יש הרבה הרצאות בסגנון של טד בעברית, כל ההרצאות של טד באתר הן באנגלית:שימו לב
.ולחלקן יש כתוביות בשפה העברית
: הרצאות מומלצות במבנה של טד בעברית19 כאן אפשר למצוא פלייליסט של
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWCRSCEbbpaaRcBbj79PbD9acWxP8FdZ
Q
:וכאן מופיעה הרשימה של כל ההרצאות בטד להן יש כתוביות בעברית
https://www.ted.com/talks?language=he&sort=popular

https://www.youtube.com/watch?v=vbLEf4H
R74E&feature=emb_title

The Habits of Happiness - Matthieu Ricard

https://www.youtube.com/watch?v=esPRsTlmw8

The Most Important Lessons from 83,000
Brain Scans - Daniel Amen

https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsM
zlF7o

The Power of Vulnerability - Brene Brown

https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVT
AoXEU&feature=emb_title

How to Make Stress Your Friend - Kelly
McGonigal

https://www.youtube.com/watch?v=LVFVaW
CV1TE&feature=emb_title

Love Letters to Strangers - Hannah
Brencher

https://www.youtube.com/watch?v=8lXYZ6s
3Dfk&feature=emb_title

Nature. Beauty. Gratitude - Louie
Schwartzberg

https://www.youtube.com/watch?v=H14bBul
uwB8

Grit: The Power of Passion and
Perseverance - Angela Lee Duckworth

https://www.youtube.com/watch?v=F2hc2FL
OdhI

Why We All Need to Practice Emotional Aid
- Guy Winch

https://www.youtube.com/watch?v=o_XVt5r
dpFY

The Secrets of Learning a New Language Lydia Machova

https://www.youtube.com/watch?v=RiM5a-v

How the worst moments in our lives make
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us who we are - Andrew Solomon

aNkg

נספח :איך להשתמש בזום ) (Zoomבפלאפון
שימו לב :משום שלפי נסיוננו רוב מבקשי המקלט משתמשים בסמארטפונים באנגלית ,צילומי
המסך בנספח מכילים פלאפונים בשפה זו .הורדת האפליקציה בסמארטפונים בשפה העברית
מתבצעת באופן דומה .גרסא באנגלית של נספח זה מופיעה בעמוד  14במדריך השלם באנגלית
 לצפייה לחצו כאן.מה זה זום?
זום ) (Zoomהיא טכנולוגיה נהדרת שמאפשרת לנו לדבר עם חברים או עם משפחה אונליין ,או
להצטרף לשיעורים מקוונים .אפשר גם להשתמש בזום כדי ללמוד עם אנשים אחרים.
שלב  - 1להוריד את האפליקציה
זה קל מאוד להוריד זום! באתר הזה תוכלו למצוא את הלינק המתאים להורדת האפליקציה עבורכם:
https://zoom.us/download
לאחר שתפתחו את הלינק ,פשוט תלחצו על הורדה  -האפליקציה היא בחינם.

שלב  :2להכנס לפגישה
פתחו את האפליקציה.
אתם לא צריכים לפתוח חשבון כדי להצטרף לפגישה .אם אתם רוצים להכנס לפגישה ,לחצו על
.Join a Meeting
אם אתם רוצים לפתוח חשבון בחינם ,אפשר לעשות את זה דרך הוספת האימייל וקביעת ססמא.
שלב  :3הכניסו את מזהה הפגישה Meeting ID -
מזהה הפגישה  - Meeting ID -הוא מספר שישלח לכם לפני כל פגישה במייל או בוואטסאפ.
בקורסים שלנו ,אנו תמיד מעבירים אותו בוואטסאפ ,כמספר וכלינק.
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אם קיבלתם לינק ,אתם יכולים פשוט ללחוץ עליו אחרי שהורדתם את האפליקציה .אם קיבלתם
מספר ,הכניסו אותו במקום המתאים ,ואז לחצו על .Join Meeting
אל תשנו את ההגדרות עליהן כתוב “ ”Don’t Connect to Audioאו “ ,”Turn off My Videoכדי
ששאר המשתתפים יוכלו לראות ולשמוע אתכם.

שלב  :4מצלמה
בהתחברות הראשונה ,תצטרכו לאשר לזום גישה למצלמה  -פשוט תלחצו OK
שלב  :5וידאו ואודיו )סאונד(.
כשיפתח החלון ,לחצו על .Join with Video
לאחר מכן ,כשיפתח החלון שעליו כתוב  ,to hear others please join audioלחצו על Call using
.Internet Audio
מזל טוב! אתם בפגישת זום!
עכשיו אתם יכולים:
להשתיק את עצמכם דרך לחיצה על  Muteאו להסתיר את עצמכם דרך לחיצה על Stop Video
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ולשתף בחומרים דרך לחיצה על Share Content

17

