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 חדר צילום ועריכת וידאו להוראה
 

 ז"ל.ינץ לו-במכללה קיים חדר צילום ועריכת וידאו להוראה ע"ש דר' ענת אוסטר

 בקומה הגלריה., 3בבניין הספרייה, באולם קריאה חדר הצילום ממוקם 

 את הסרטוניםלערוך כן ולהקליט הרצאה, או להקליט סרטונים שישמשו אותו להוראה  מעונייןהמרצה 
 מוזמן להשתמש בחדר.

 
 להוראה ניתן: וידאוהצילום ועריכת בחדר 

 במצלמת או מצלמת וידאו להשתמש בWEB איכותית. 

  המאפשר הוספת אפקטים בעריכה.  מסך ירוקלצלם על רקע 

 שימוש בתוכנת לכידת מסך תוך  הסברסרטון   להקליט- Matic Pro-O-Screancast . 

 9 - בתוכנת עריכת וידאו  להשתמש studio Camtasia. 

 בלוח  להשתמשWacom תוך שימוש בתוכנת כתיבה ,- Open Board. 

 
 .הטופסאנא מלאו את   צילום ועריכת הוידאוחדר  להזמנת

 
 לחצו כאן.לבדיקת זמינות החדר 

 
 להלן מידע נוסף לגבי המערכות:

 

Matic Pro-O-Screancast   

, כולל אפשרות להוסיף צילום מרצה לכידת מסךידי -עלהסבר באמצעותו ניתן ליצור סרטון ש ידידותיכלי 
 .לכידת המסך בשילוב עם

סרטוני הסבר הם סרטונים קצרים המבוססים על מצגת או על הקלטת מסך, ומאפשרים להוסיף  •
 הקלטות קול ו/או צילום של המרצה המסביר בקולו נושאים מתחום הלימוד.

 סרטוני הסבר יכולים לשלב לכידת מסך, קריינות והסברים טקסטואליים. •

 ה ומעניינת, נושא, רעיון, הרחבה של חומר הלימוד וכד'.סרטוני הסבר מאפשרים להציג בצורה פשוט •

 לצורך הכנת הסרטון מומלץ:

 לכתוב תסריט כדי לתכנן מראש את מהלך הסרטון. •

בהקלטה גם  לשלבתן ינ לפני ההקלטה לפתוח מראש את כל החלונות שאותם רוצים להציג בסרטון. •
 .YouTube-סרטון מ

נושא, תופיע על המסך כותרת -נושאים, מומלץ שבתחילת כל תת-למספר תתי מחולקאם הסרטון  •
 ברורה, בעיצוב קבוע )גודל פונט, סוג פונט, צבע פונט( ובמיקום קבוע.

 .להשתמש במצגת קיימתמראש או  להכין מצגת •

 להסבר כללי

 לסרטוני הדרכה
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9 studio Camtasia 

תוכנה קלה העריכה ב, והיא תוכנת עריכת וידאו חצי מקצועית Camtasia studio 9תוכנת העריכה 
 ופשוטה לתפעול.

 :באמצעות התוכנה ניתן

  מספר סרטוניםבין לשלב. 

 לחתוך סרטונים ולערוך אותם מחדש. 

 לשלב מספר שכבות על גבי אותו סרטון. 

 וטקסטים להוסיף כותרות. 

 אפקטים, להקליט קטעי קול, מוזיקה וכדומה להוסיף. 

  )כדי לשלב אפקטים ויזואליים ניתן לצלם את המרצה על רקע מסך ירוק )שקיים בחדר הצילום
 אליים.וובאמצעות הכלים בתוכנה ל"נקות" את הרקע הירוק ולהוסיף במקומו רקע אחר או אפקטים ויז

 לחצו כאן. Camtasia studio 9וכנת העריכה הדרכה לתלחומרי 

 

 Wacomלוח 

לוח גבי על נעשית כתיבה ה הקלטת כתיבה על משטח / לוח וירטואלי בליווי אודיו של המרצה. מאפשר
 .ואינטואיטיביתא אלחוטי וללא סוללה, הפעלתו היא חופשית העט עצמו הודיגיטלי, בעזרת עט ייעודיי. 

 באמצעות הלוח המרצה יכול לפתור תרגילים, לשרטט גופים גרפיים, לסמן על גבי תמונה וכדומה. 
  .Screencast-O-Matic-בכל מה שנכתב על הלוח מוקלט באמצעות לכידת המסך 

 .Open Boardכדי לכתוב על הלוח משתמשים בתוכנת 

 .לחצו כאן Open Boardתוכנת ל לחומרי הדרכה

 

 

 תוכנות.כלים ובניתן לקבל הדרכה על השימוש ב להורה ולמידהבמרכז 

 T.L.Center@beitberl.ac.il: דוא"ל לאו לשלוח  09-7476410מומלץ לתאם את ההדרכה בטלפון 
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