
 

 וירטואלייצירת חדר 



 

 

 ד החינוך.מרחוק ולמען משר פותח במיוחד למטרת למידההכלי 
תוכלו לשמור על קשר רציף עם התלמידים שלכם למטרות תקשורת ולמידהו בעזרת. 
עברית ולכן תואם לכל שכבות הגילהמשתמש יכול להמיר את שפת הכלי ל. 
 באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוךניתן להיכנס לכלי אונליין. 
 ללא הגבלת זמןו תלמידים באמצעות וידאוניים מול השימוש יומיומי בהעברת שיעורים סינכרמאפשר. 
שהוכנו  בסרטונים, קבצים, תמונות וכו' תוכלו לבצע שיתוף למסך המחשב שלכם עם התלמידים ולשתף

 .במהלך המפגש מראש בתוך הכיתה הוירטואלית )ללא צורך בשיתוף המסך שלכם( 
לקבוצות  יתההכ ניתן לפתוח את המפגש במליאה מול כל התלמידים ולאחר מכן לחלק את

 בהן התלמידים יוכלו לבצע מטלות ייעודיות לקבוצה. ותדיפרנציאלי
 בתי ספר המעוניינים בכך יוכלו להפעיל אפשרות של שידורLIVE  של טקסים ואירועים למספר בלתי

 מוגבל של משתתפים.

 

 לטורה לק כניסהלחצו על 

 

 1 מרכז שירות ומידע ארצי 



 

 2 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

מה עבורכםבחרו את האפשרות המתאי 
 הקלידו קוד משתמש וסיסמה ולחצו על כניסה.1
  SMSהקלידו את מס' תעודת הזהות שלכם ולחצו על שלחו לי .2

 יישלח אליכם לנייד קוד אימות      

 12 



  

 3 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 תוכלו ליצור חדר וירטואלי, להזמין תלמידים להצטרף לחדר באמצעות שליחה ישירה של
 (.LIVEהקישור לחדר שפתחתם ולקיים שיעור וירטואלי )

 לחצו על שם המשתמש שלכם.1
   החדרים שלילחצו על .2

 ישראלי ישראלה

1

2 

 + Add newלחצו על .3

 ישראלה 

+ Add New  3 

  הוספההקלידו את שם הכיתה ולחצו על .4

4



  

 4 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 Editלשינוי שם החדר לחצו על .5
 Deleteלמחיקת החדר לחצו על .6
 לכניסה לחדר לחצו על שם החדר .7

 ישראלה 

6 5

7 

לו לקיים שיעור וירטואלי עם התלמידים  כעת תוכ 
 העתיקו את הקישור ושלחו אותו לתלמידים .1

תלמיד אשר ייכנס לקישור יועבר למסך ההזדהות האחידה של משרד החינוך, לאחר שיבצע 
 הזדהות הוא יועבר ישירות לשיעור. 

 יך זה.במדר (LIVEשיעור וירטואלי )למידע עבור תפעול השיעור הוירטאולי, עברו לסעיף 
 

 ישראלה 

1



 

 5 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 יצירת שיעור חדשליצירת שיעור לחצו על 

 

 הקלידו את שם השיעור .1
 על שם השיעור חובה לכלול את שם המקצוע והכיתה. ! חובהזה הוא שדה שדה       

 תוכלו להוסיף את תיאור השיעור/מידע נוסף.2
 ניתן להקליד מילות מפתח שבאמצעותן התלמידים יוכלו לחפש את השיעור במערכת.3

 בחרו את הכיתה, השכבה וביה"ס, אותם תרצו לשייך לשיעור זה מהתפריט תחת "קהל היעד".      
   ורשמלסיום לחצו על .4

 שמור

2 

3 

4 

1 

 + יצירת שיעור חדש

 

   שני

 1ביולוגיה, כיתה ד'



` 

 

 .תלמידים ומוריםלהוספת מורה, כיתה ותלמידים נוספים, לחצו על .1
 Add Membersלחצו על .2

 

 )כלל תלמידי הכיתה שתבחרו יתווספו אוטומטית(כיתה  הקלידו את שם המורה, תלמיד,.3
 פרטים משייכים נוספים שיאפשרו זיהוי לצד כל שם מורה ותלמיד יופיעו סמל בית הספר ו      
 מדויק וימנעו טעויות בצירוף.      

 בחרו את סוג שיוך המשתתף.4
 תלמידמשתתף רגיל ללא הרשאות נוספות, בחרו 
 מנהל השיעורמשתתף עם אותן הרשאות כמו שלכם, בחרו 
 ,מעלה תכנים בחרומשתתף שיוכל להעלות תכנים 
 שר תכנים מאמשתתף שיוכל לאשר תכנים, בחרו 

   הוספהלחצו על .5

 

 הוספת משתתפים נוספים לשיעור

   שני

 הוספת תלמידים/מורים+

1 2 

 הוספה

5 

4 

3 

 6 מרכז שירות ומידע ארצי 



 

 7 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

שיעורתוכלו לערוך את סטטוס משתתפי ה 
 סטטוס המשתתפים  לשינוי העיפרוןלחצו על .1

 לשינוי ממשתף רגיל למנהל או להיפך        
 למחיקת המשתתפים מהשיעור X –ה לחצו על .2
   חזרה לשיעורלחזרה לדף השיעור לחצו על .3

 

1 2 

 3 חזרה לשיעור



 

 8 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

לביצוע שינויים בשיעור לחצו על 
 עריכהלעריכת השיעור לחצו על .1

 העלאת תמונת רקעלשינוי תמונת הרקע של נושא השיעור, לחצו על .2
   בחר קובץ להעלאה +לחצו על .3

 

3 

1 

2 



 

 9 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

   שמורהעלו את הקובץ הרצוי ולחצו על .4
 התמונה נשמרה בהצלחה.5

 

 שמור

4 

5 



 

 10 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 הוספת תכנים  

 הוספת תכניםלשיעור, להוספה לחצו על  קבצי מדיהתוכלו להוסיף +  
 תמונות, סרטוני ווידיאו וקבצי שמע. להעלאותניתן        

 הוספת תכניםלחצו על 
העלאת תכניםובץ שמע לחצו על להעלאת תמונה, סרטון ווידיאו או ק 

 

 הוספת תכנים +



 

 

בהקלט את מצלמת המחשחצו על ליצירת סרטון ווידיאו שלכם והעלאתו לשיעור, ל 
 להתחלת הקלטה לחצו על .1

 

 

 לסיום ההקלטה לחצו על .2
 Use Thisלשמירת הסרטון והעלאתו לשיעור זה, לחצו על .3
 Download a Copyלהורדת הסרטון למחשב שלכם, לחצו על .4
 Record Againלצילום חוזר, לחצו על .5

 

 11 מרכז שירות ומידע ארצי 

3 4 5 

1 

2 



 

 

 להעלאת סרטון יוטיוב, לחצו עלYouTube 

 הדביקו את הקישור של הסרטון.1
 צפייה בתוכן המקושרלחצו על .2

 

1 

2 

 12 מרכז שירות ומידע ארצי 

 הקלידו את שם התוכן.3
 תוכלו להוסיף תיאור   .4
 ניתן להוסיף מילות מפתח.5

 לאיתור הסרטון  
  שמורלסיום לחצו על .6

 

 שמור

3 

5 

4 

6 



 

 13 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 עריכת או הסרת תכנים
ניתן לערוך או להסיר תכנים שהועלו לשיעור 

 ... לחצו על.1
 

 העיפרון לחצו עלריכת התוכן לע.2
 X - ה להסרת התוכן לחצו על.3
 עללחצו לשינוי תמונת התוכן .4

 התמונה 

2 3 4 

1 



  

 14 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 הוספת תגובות לתכנים
 התלמידים יוכלו להוסיף תגובות עבור תכנים שהועלו לשיעור 

 לחצו על התוכן הרצוי .1

 הקלידו את תוכן התגובה.2
 ספההולחצו על .3

 

 הוספה

 הסרטון ממש יפה

2 

3 

1 



 

 

 מחיקהלמחיקת התגובה, לחצו על .4
    הגבלתשובה לתגובה, לחצו על .5

 

4 5 

 

ך שלא יוכלו להוסיף  הדיון כ האפשרות להוספת תגובות או לסגור את אתכליל תוכלו לבטל 
 בות חדשות!תגו

 פעולותלחצו על .1
  עריכהלחצו על .2

  

 15 מרכז שירות ומידע ארצי 

1 

2



 

 16 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 אפשרויותלחצו על .3
   ביטול יכולת תגובות לתוכןבתיבה  Vלביטול האפשרות להוסיף תגובות לתוכן ,סמנו .4
סגירת הדיון )אין אפשרות לתגובות  בתיבה  Vלהוספת תגובות חדשות, סמנו ירת הדיון לסג.5

 חדשות(
 שמירה  לסיום לחצו על.6

  

3 

 שמור 6

5 4 



 

 17 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 מחיקת שיעור  
  ניתן למחוק שיעורים מהאתר 

 השיעור יימחק לצמיתות ולא יופיע יותר באתר!        
 היכנסו לשיעור הרצוי ולחצו על .1
  יכהערלחצו על .2

 מחיקת השיעורלחצו על .3

1 

3 

2 



 

 16 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 התחלת שיעורלהתחלת שיעור וירטואלי לחצו על    

 שיעורהתחלת 

 18 מרכז שירות ומידע ארצי 

 כניסה לשיעורבזמן שיעור וירטואלי יופיע במסך השיעורים החיווי    

לחצתם על כפתור התחלת שיעור, לתלמיד יופיע ש לפניאם תלמיד ייכנס לשיעור שיצרתם 
 .   אין שיעורהחיווי 

 אין שיעור



  

 19 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 .כניסה לשיעורלאחר שתלחצו על התחלת שיעור, לתלמיד יופיע החיווי 

 כניסה לשיעור



  

 20 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 לחצו על עברית.3
 Apply לחצו על.4

 

3 

Apply 4 

לשינוי השפה לחצו על:עבריתפת הכלי לשפה  התוכלו לשנות את ש ,  
 האייקון  .1
2.Select Language 

 

...
 

1 
2 



 

 21 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 מצלמת ווידיאו.1
 מיקרופון.2
 קבצים.3

 כלים.4
 צ'ט.5
 רשימת השמעה.6

 משתתפים.7
 פתקית.8

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 לסגירת/הפעלת מצלמת הווידיאו שלכם לחצו על 
 



 

 22 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 לסגירת/הפעלת המיקרופון שלכם לחצו על 
 



  

 23 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 לך המפגש תוכלו להעלאות קבצים ולשתף אותם עם המשתתפים.  במה

 העלאת קבצים 

 קבציםלחצו על .1
 

1

 לחצו על  קובץלהעלאת .2

 לחצו על  תיקייהלהעלאת .3

 

2 3 



  

 24 צי מרכז שירות ומידע אר

 

 של הקובץ לחצו על  קישורלשליחת .1

 לחצו על להורדה.2

 לחצו על שםלשינוי .3

 לחצו על  למחיקה.4

 1 

 :לאחר שהעלתם קובץ ניתן לבצע את הפעולות הבאות 

2 

3 

4 



  

 25 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 שיתוף קבצים
  תוכלו לשתף קבצים במהלך המפגש 

 לחצו על הקובץ הרצוי.1

1 

   נגןלהצגת הקובץ בפני כל משתתפי המפגש לחצו על .2
 כעת הקובץ מוצג בפני כולם.3
 לסגירת הקובץ לחצו על .4

2 

3 

4 
X 

X 



/ 

 26 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

ש בו בשלב אחר במהלך המפגש.ניתן להכניס את הקובץ לרשימת השמעה ולהשתמ 
 לרשימת השמעה הוסףלחצו על .1
 כעת הקובץ התווסף לרשימת השמעה.2

  רשימת השמעהסעיף לובתוכה הקובץ שהוספתם, עברו רשימת ההשמעה להסבר להפעלת 
 במדריך זה. 

 

1 

2 



 

 

 

,כאשר משתמשים באפשרות שיתוף מסך 
בכדי לשמור על פרטיות המידע שתפו את  
 החלונית הרצויה בלבד ולא את כל המסך.

 חלון אפליקציהלחצו על .1
 בחרו את החלוניות הרצויה .2
 שיתוףלחצו על .3

 27 מרכז שירות ומידע ארצי 

 שיתוף מסך

לות:בלשונית זו תוכלו לבצע מס' פעו 
 המחשב שלכם עם משתתפי המפגש שיתוף מסך.1
 לכתיבה ואיור בלוח לבןלהשתמש .2
 יחד עם משתתפי המפגש יוטיובלצפות בסרטון .3
 לשיעור    םשיתוף קבצי מדיה שהעלאת - ספריית ווידיאו.4
   למשתתפי המפגש שאלונים.5
 למפגש פרטני. ניתן לפצל את התלמידים במהלך המפגש לקבוצות קטנות,  - חדרי תרגול.6

6 

4 

3 2 1 

5 

  שיתוף

3 

2 

1 



 

 28 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

  Whiteboardכלים < 
 איורים, להוסיף צורות ועוד...  על גבי הלוח הלבן תוכלו להקליד טקסט, לצייר 

 יות הרלוונטיות עבורכם.את האפשרו בסרגל הצייר תוכלו לבחור.1
   את הלוח ללוח משובץ, מנוקד ועוד. ניתן לשנות.2

 לחצו על          ובחרו את האפשרות הרצויה              
 
 

1 

 הלוח יופיע שם מבצע הפעולה. חה או משתתפי המפגש יצרו משהו על גביכאשר המנ.3
 

   .Clear this boardלמחיקת הלוח לחצו על         ולאחר מכן על .4
 

2 

3 



 

 29 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 +ADD BOARDלהוספת לוח לבן נוסף לחצו על .5
 

 כעת ישנם שני לוחות לבנים פעילים שניתן לעבור ביניהם. 

 

 YouTubeכלים < 
.תוכלו לצפות במהלך המפגש בסרטון יוטיוב יחד עם משתתפי המפגש 

 הקלידו את מילות החיפוש הרלוונטיות.1
 בחרו את הסרטון הרצוי  .2

 

 
1 

2 

5 



 

 30 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

:ישנן שתי אפשרויות לצפייה בסרטון 
 נגןלצפייה מידית לחצו על .1
 הוסף לרשימת השמעהעד מאוחר יותר לחצו על לצפייה במו .2

 רשימת השמעהעברו לסעיף  רשימת ההשמעה ובתוכה הסרטון,להסבר להפעלת  
 במדריך זה. 

 

 חדרי תרגולכלים < 
.תוכלו לפצל את התלמידים ל"חדרים" למטרת עבודה בקבוצה פרטנית 

 .מטיתוהקצאה אוטנדומלי לחצו על לחלוקת התלמידים לחדרים באופן ר.1
 לחלוקת התלמידים לחדרים בהתאם להחלטתכם, גררו את שמות התלמידים לחדר הרצוי.  .2

 

 
 הקצאה אוטומטית

Itay  

1 2 

1
2 



 

 31 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 .אפס הקצאהלאיפוס שיוך התלמידים לחדרים לחצו על .3
והקלידו את   הגדר זמן תרגולבתיבה  Vלהגדרת זמן שהיית התלמידים בחדרים, סמנו .4

 הזמן הרצוי.  
 .  חדרי תרגוללשליחת התלמידים לעבודה בחדרים לחצו על .5

 

 

 ס הקצאהאפ

 V 20 הגדר זמן תרגול דק'
 חדרי תרגול

 

 ,לחצו על ניהול חדרי התרגולהתלמידים כעת נמצאים בחדרי התרגול. 

 

 

4 

3 

5 



 

 32 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

 .Sendתוכלו לשלוח הודעה שתופיע בכל החדרים, הקלידו את ההודעה ולחצו על .1
 ...הצטרף לחדרלהצטרפות לחדר ספציפי לחצו על .2
 .אפשר טיימרניתן לקבוע טיימר לסיום החלוקה לחדרים, לחצו על .3
 .  סיים פעילותלחצו על  לסיום החלוקה לחדרים באופן מידי וחזרה למליאה למפגש הראשי,.4

 

Itay  

Shani 

Israel 

Yossi 

 סיים פעילות
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 33 מרכז שירות ומידע ארצי 

 כלים < יצירת שאלון 

שאלונים בכל נושא הרלוונטי עבורכם ולבצע אותם עם  ניתן ליצור
 התלמידים במהלך המפגש. 

 ליצירת שאלון לחצו על 

תוכלו ליצור שאלון המורכב מסוגי שאלות שונים 
 שם השאלון.1
 ניסוח השאלה.2
 צירוף קובץ.3
 בחירת סוג השאלה.4
 הוספת שאלה.5

 

1
2
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4
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 34 מרכז שירות ומידע ארצי 

שמורעל  לשמירת השאלון לחצו  
 

 שמור

 

 כלים < התחל שאלון

 לחצו על שם השאלון הרצוי.1
   התחל שאלוןלהתחלת השאלון לחצו על .2
   הוסף לרשימת השמעהלהוספת השאלון לרשימת השמעה לחצו על .3

 

 

 

 ריך זה.במד רשימת השמעהעברו לסעיף להפעלת רשימת ההשמעה ובתוכה השאלון, להסבר 

   תוצאותתוצאות השאלון לחצו על לצפייה ב.4 
 ליצירת שאלון חדש לחצו על.5

 לוןהתחל שא הוסף לרשימת השמעה

5 

3 2 

1 

 4 תוצאות
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 התלמידים יוכלו לבצע את השאלונים במחשב שלהם.  התחל שאלוןלאחר שלחצתם על , 
 סיים שאלוןלסיום מענה לשאלון, לחצו על. 

 

 

 
 

 סיים שאלון

 כעת יופיע תוצאות המענה של התלמידים.סיים שאלוןלאחר שלחצתם על , 
 של כלל התלמידים. מענה ממוצע זמן.1
 ממוצע של כלל התלמידים. ציון.2
 התלמידים שענו על השאלון.  כמות.3
  .ליד כל שאלה יופיע אחוז המענה לכל תשובה.4
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 כלים < ספריית ווידיאו

םהמדיה שהעלאת יתוכלו במהלך המפגש להיכנס לקבצי ( לעמוד השיעורGallery או לספרייתכם )
 ( .  My Mediaהאישית )

 בהתאם לתוכן שתרצו להציג במפגש ובחרו את הקובץ הרצוי.   Galleryאו  My Mediaלחצו על .1
 נגן ו על לשיתוף מידי, לחצ.2
 הוסף לרשימת ההשמעהלהוספה לרשימת ההשמעה של המפגש, לחצו על .3

 במדריך זה.  רשימת השמעהעברו לסעיף  שמעה ובתוכה הקובץלהפעלת רשימת ההלהסבר  

 

 נגן הוסף לרשימת השמעה

1 

2 3 



 

 

 צ'טלהתכתבות בצ'ט במהלך המפגש, לחצו על. 

 

 

 
 

:ישנן שלוש אפשרויות להתכתב בצ'ט 
 , יתר המשתתפים לא יוכלו לראות את ההתכתבויות. מנחי המפגש בלבדהתכתבות בין  -         .1

 במדריך זה.  משתתפיםלצירוף משתתף נוסף כמנחה עברו לסעיף                   

 . את מנחי המפגש בלבד שאלותמשתתפי המפגש יוכלו לשאול  -         .2

 בין כלל משתתפי המפגש.  התכתבות כללית -         .3
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  Enterהקלידו את ההודעה ולחצו על .4
 נקה הכללמחיקת כלל ההתכתבויות בצ'ט לחצו על .5
 ליציאה מהצ'ט לחצו על .6
 
 6 

4 
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 רשימת השמעהלצפייה בקבצים ששייכתם לרשימת ההשמעה של המפגש, לחצו על  . 

 

 
 

 לחצו על הקובץ מתוך הרשימה אותו תרצו להציג .1
      לסיום הצגת הקובץ לחצו על        .2

 
 

1 

2 



 

 

 משתתפיםלצפייה ברשימת משתתפי המפגש וההרשאות שלהם, לחצו על     . 

 

 
 

 כמות המשתתפים.1
 .השתק הכללהשתקת כלל משתתפי המפגש מלבדכם, לחצו על .2
 )הוא לא יוכל להסיר את ההשתקה(, ספציפילהשתקת/להפעלת המיקרופון של משתתף .3

 ליד שם המשתתף הרצוי. המיקרופוןשל  לחצו על האייקון
 )הוא לא יוכל להפעיל את המצלמה(, ספציפילכיבוי/להפעלת המצלמה של משתתף .4

 ליד שם המשתתף הרצוי. המצלמהלחצו על האייקון של 
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Shani Itay  
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  תוכלו להגדיר הרשאות לכל משתתף, לחצו על 
 Share their screenבתיבה  Vסמנו  -להרשאת שיתוף מסך .1
  Play shared filesבתיבה  Vסמנו  –להרשאת שיתוף קבצים .2
   Draw on whiteboard & annotationsבתיבה  Vסמנו  –להרשאת ציור/כתיבה ע"ג הלוח הלבן .3
 Write notesבתיבה  Vו סמנ –להרשאת כתיבת הערות .4
    Set Itay as moderatorבתיבה  Vסמנו  –לצירוף משתתף כמנחה .5

 בתיבה זו, למשתתף יהיו את אותן ההגדרות כמו שלכם!  Vלאחר שתסמנו       

 

Shani Itay  
2

1 
2 

3 

5 

.בנוסף, ניתן להגדיר הרשאות עבור המשתתף גם בתצוגה הראשית של המפגש 
 להצגת המשתתף ע"ג כל מסך המפגש לחצו על.1
 להשתקת/הפעלת המיקרופון לחצו על  .2
 להדלקת/כיבוי המצלמה לחצו על.3
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פתקיתתתפי המפגש, לכתיבת הערה לחצו על תוכלו לרשום הערות בזמן המפגש ולהציגן לכלל מש   . 

  

 
 

 הקלידו  את הטקסט הרצוי  .1
 הצג פתקית לכולםלחצו על .2

 
 

1 

2 
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 בסוף המפגש תוכלו לשמור את ההערות, לחצו על 
 .שנה שםלשינוי שם הקובץ, לחצו על .1
 .הורדהלהורדת ושמירת הקובץ, לחצו על .2
 .הוסף לקבציםצים של המפגש, לחצו על להוספת הקובץ למאגר הקב.3
 .מחקלמחיקת ההערות, לחצו על .4
 

2 

1 

3

4 
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 44 מרכז שירות ומידע ארצי 

 

הלאומית המבוססת על שידורי םתוכלו למצוא את מערכת השידורי LIVE  באמצעות המערכת של
 קלטורה המחולקת לערוצים לפי מקצועות ושכבות גיל.  

 :לכניסה למערכת שידורים לחצו כאןhttps://learnonair.mediaspace.kaltura.com 

 

 

והקלטות הרלוונטיים לכיתתכם   LIVEממערכת השידורים תוכלו בקלות לייצא קישורים לשידורי 
 ולשיעורכם ולהנגיש אותם לתלמידים.  

 LIVE -בקרוב תוכלו בלחיצת כפתור מתוך השיעור הוירטואלי לצפות יחד עם התלמידים בשידורי ה  
או בהקלטותיהם או לחילופין להוסיף תכנים מוקלטים אלה לספריית  םייהלאומיים הרלוונט
 השיעור/המקצוע. 

של טקסים  LIVEבתי ספר המעוניינים בכך יוכלו לפנות לקלטורה על מנת להפעיל עבורם אפשרות שידור 
ואירועים )טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות, אירועי סיום שנה"ל ועוד( למספר בלתי מוגבל של משתתפים  

 פורטל הבית ספרי.   מתוך ה
 /https://corp.kaltura.com/company/contactלשליחת פנייה לקלטורה לחצו כאן: 

 

 

https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/
https://corp.kaltura.com/company/contact/

