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  לעריכת הקלטות השיעוריםמדריך 

 2020 אפריל  – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 

 כללי

כוללות הקלטה של המפגש בכללותו   Webex Meetingsהקלטות המפגשים המקוונים במערכת קבצים של ה

מהכניסה למערכת ועד סיומה. לרוב, ההקלטה כוללת קטעים לא רלבנטיים, שמוטב היה לוותר עליהם ולא  

לתלמידים. קטעים כאלה כוללים בין השאר: הדקות הראשונות בתחילת המפגש עד  ץ המופקובץ לשמרם ב 

שמן הראוי לוותר עליהם  המפגש  במהלךקטעים התאמות הטכניות; השהתלמידים מתכנסים ונפתרים בעיות 

ר שעריכה  עד נעילת המפגש והפסקת ההקלטה. על כן, די ברו  בסוף המפגשהקטע האחרון סיבות שונות; מ

 חזרה ולימוד.  שם צפייה לצורכי לתלמידים ל מופץ  הסרטון כלשהי של ההקלטה תשפר את איכות ה

מטרת מדריך  .  ניכרים גם של זמן וגם של עלויותיחד עם זאת, עריכה מקצועית של ההקלטות מחייבת משאבים  

באופן שלכל הפחות   לעריכה ראשונית ומהירה שתשפר את התוצר המופץ לתלמידיםהציע תהליך זה היא ל

   יוסרו ממנו החלקים המיותרים.

נעשה בשלושה שלבים  העריכה  ביצוע  .  פשוט, זמין ומהיר לעריכה של ההקלטה הגולמיתמסמך זה מפרט נוהל  

 כמפורט להלן: 

לנוכח השינויים בהפצת ההקלטות,    מחשב האישי.קובץ שמור בהורדת ההקלטה המבוקשת ל:  הורדה .1

 ההקלטות עם מדור המיחשוב. יש לסכם על אופן הורדת 

  Movie Makerבאמצעות תוכנת  Windows 10המתוארת במדריך זה היא למערכת  העריכה: עריכה .2

 העריכה כוללת את הצעדים הבאים: . הכלולה באופן תקני במערכת האמורה 

   . הקטעים המיותרים בהקלטה הגולמיתשל  מחיקה  (1)

 הסרטון הערוך. פתיחת ל  כותרת (2)

 .  ערוך סרטון של  ה הפק  (3)

לקובץ האמור  קישור  לוב שיבאמצעות  "ידיעון" -אתר הקורס בב  קובץ הסרטון הערוך שיתוף : שיתוף .3

 בפריט ידע חדש במסגרת חומרי הלמידה של הקורס. 

ושלב   1תיאור מפורט של שלב  יש  2020שהופץ על ידי החתום מטה במרס  WEBEXשיתוף הקלטות במסמך 

. יחד עם זאת, לנוכח השינויים בנהלי ההקלטה וההפצה של הקישורים להקלטות השיעורים, יש להתאים את  3

 לשינויים אלה. ההנחיות במדריך האמור  

כמפורט במדריך    את שלב העריכה של קובץ ההקלטה שהושג מהמערכת, בין בדרך של הורדהה יפרט  זמדריך  

סרטון הערוך יכול  הל המערכת במדור מיחשוב. גם שיתוף הנמסר על ידי מנובין באמצעות קישור שהנ"ל 

כמתואר במדריך הנ"ל, או באמצעים   ONE DRIVEלהיעשות באמצעות העלאת הקובץ ל"ענן" פרטי כדוגמת 

במערכת "ידיעון"  של הקישור השיתוף ביצוע  קישור במערכת המנוהלת על ידי מדור מיחשוב.אחרים לרבות 

 , או באמצעות מדור מיחשוב כאמור. המפורטים במדריך הנ"לבהתאם לצעדים יעשה י

 עריכת ההקלטה 

כל תוכנת עריכה תוכל לבצע את הטכניקות הפשוטות  ראשית לכל, יש להצטייד בתוכנת עריכה מתאימה. 

מבית   ת( י)"עורך הווידיאו" בגרסה העבר  Movie Makerהתוכנה המתוארת כאן היא תוכנת המתוארות כאן. 

Microsoft  מאתר ניתנת להורדה חינם אשר הגרסה הבסיסית שלהMicrosoft  בדרך כלל גרסה זו מותקנת .

  Microsoftאו התקינו אותה מאתר . אתרו את התוכנה Windows 10 ההפעלהשל מערכת רגילה בהתקנה ה

 בכניסה לקישור הבא:  

-10-maker-il/p/movie-https://www.microsoft.com/he

free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab 

 . עריכהה, אנו ערוכים ומוכנים לביצוע תוכנת עריכה וגם קובץ הקלטה עומדים לרשותינו כעת, כאשר 

https://www.microsoft.com/he-il/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/he-il/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
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 מחיקת קטעים מיותרים (1)

בדרך כלל, מספיק לעשות כן לדקות הפתיחה ולעיתים  ראשית יש לקבוע אילו קטעים מיותרים יוסרו מההקלטה.  

אולם, אם יש קטעים במהלך השיעור שקבענו כי ראוי להסירם, יש לאתר במדוייק את המיקום  גם לדקות הסיום.  

   בהקלטה.שלהם  

. המדובר בחלק הראשון של  23.4.20ערך ביום : הקלטה של השיעור בקורס "דיני חברות" שנעריכה לדוגמה

  hh:mm:ssלזמן בפורמאט:  סימון תקני  זהו    . 1:11:23    : אקדמיות, שהמשך המקורי שלו הואשעות    3מפגש של  

 שניות.    23דקות ועוד   11שעה,  1המשך של הסרטון הוא: כלומר: כלומר: 

 ביצוע הצעדים הבאים: באמצעותייבא את הקובץ לתוכנת העריכה וזאת השלב הראשון הוא ל

  ]בחירת הקובץ של ההקלטה[ ממחשב זה  +הוסף .1

 הקובץ שהוסף לחלון העליון אל שטח העריכה התחתון גרירת  .2

הסרה, ישנו גם קטע במהלך השיעור, די בהתחלה, שבו  התחלה והסוף שדורשיםדקות הכמרצה השיעור ידעתי כי פרט ל

איתור מהיר . יצרה עיוותי קול ושמע, ולכן היה צורך בשינוימערכת השמע שבה השתמשתי )אזניות ומיקרופון חיצוניים( 

של קטע זה העלה כי הוא 

לדקה  8:52דקה בין: נמצא 

. בנוסף, יש צורך 10:30

דקה להסיר את ההתחלה עד 

הסוף מנקודת זמן: ואת  3:14

1:10:41. 

 :סיכום הקטעים שיש להסיר

(1) 0:00:00-0:03:14 

(2) 0:08:52-0:10:30 

(3) 1:10:41-1:11:23 

יש שימו לב לסימון המדוייק. 

איתור הקטעים לציין כי 

אינו תהליך מהיר להסרה 

. כמו כן, ונדרש לכך זמן מה

מומלץ לבצע את התהליך עם 

 אזניות.

הדרך   Trim. – "חתוך" או באמצעות פונקציית  Split –פונקציית "פצל" אפשר להסיר קטע מיותר באמצעות 

 הראשונה פשוטה יותר והיא מתוארת כאן. לאחר התנסות עם התוכנה אפשר לנסות גם את הדרך השנייה. 

ואז להחליט על   , מקטעים 2-כך שהקליפ יפוצל לקליפ הטכניקה המוצעת היא לסמן את נקודת הפיצול של ה

הפיצול וההסרה יבוצעו מהסוף להתחלה, על מנת לשמר את סימון הזמן כפי  הקטע המיותר שאותו ניתן למחוק.  

 שנקבע לעיל בהליך האיתור והסימון. 

   –הם הפיצול הצעדים לביצוע : עריכה לדוגמה

ריצים את הסרטון עד בחלון הצפייה העליון מ .1

הסרטון, כלומר: לסיום  לנקודה הרצויה

1:10:41 

 .האמצעיבוחרים "פצל" מהתפריט  .2

מאשרים מתקבל חלון כמוצג משמאל.  .3

 "סיום".

קטע בחלון העריכה מתקבלים כעת שני קטעים: 

 0:42.73וקטע קצר של  1:10:41ארוך של 

וכך נסיר את את הקטע הקצר בשלב הבא נמחק 

 הקטע המיותר מסוף השיעור.
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הקטע המיותר  מחיקת  :  עריכה לדוגמה

 מתבצעת בצעדים אלה: 

בחרו את הקטע המיועד להסרה  .1
 הסמן על קטע זהעל ידי הצבת 

קטע הנבחר השימו לב כי    .סימונוו
 צבע כחול.קו תחתון בסומן במ

המחיקה )צלמית הקישו על סמל  .2
בתפריט העריכה  –של פח 

 .באמצע למעלה משאל(
, אם אשרו את פעולת המחיקה .3

 אישור.נדרש 

כעת, נותר רק הקטע הארוך בשטח 
העריכה ובו נטפל על מנת להסיר את 

 יתר הקטעים הטעונים הסרה.

במהלך מצוי המיועד להסרה הקטע הבא 
כדי להסיר אותו ו , ולא בקצותיו, השיעור

 :כדלקמן עלינו לבצע פיצול כפול

, 00:10:30: בנקודת זמן  פיצול ראשון
מבצעים פיצול כנ"ל . 10:30כלומר דקה 

 10:30של קטעים, הקצר  2מתקבלים ו
. יש לשים לב שאנו 1:00:11והארוך יותר של  

ממשיכים לבצע את העריכה מן הסוף לכיוון 
 על מנת לשמר את סימוני הזמן.ההתחלה, 

נקדם את הסמן קטע הקצר ב: פיצול שני
, נקודת הזמן שאותרה לתחילת 8:50לדקה 

 2נבצע פיצול כנ"ל ונקבל  הקטע המיותר.
 .8:50והארוך של  1:40קטעים: הקצר של 

קטעים בשטח  3בסיכומו של דבר נוצרו 
  העריכה כמתואר בצילום המסך המצורף.

נבחר ונסמן את הקטע האמצעי, : מחיקה
על ידי הקשה המיועד להסרה, ונמחק אותו 

יוותרו לאחר המחיקה  צלמית המחיקה כנ"ל.
והשני של  8:50ל קטעים: הראשון ש 2

1:00:11. 

, נקודת  3:14לשם כך, נחזור להתחלה ונקדם את הסמן עד לדקה  בפתיחת הסרטון.  הוא  להסרה  הקטע האחרון  
 .  פיצול בנקודת זמן זו, ונמחק את הקטע הראשון ע הזמן שאותרה כהתחלה הרצויה של הסרטון. נבצ

 הוספת כותרת (2)

בשטח העריכה, לאחר קטעים    2בשלב זה יש  
 שהוסרו מהם הקטעים המיותרים.

ו. אולם, אפשר להשלים את העריכה בנקודה ז
מומלץ להוסיף כותרת פתיחה וזאת ניתן 

בהוספת  :בשני אופנים , בין השאר,לבצע
כותרת בתוכנת העריכה או בהוספת סרטון 

 .Power Pointשנערך בתוכנת 

: בהקשה הוספת כותרת בתוכנת העריכה
אמצעי מעל בתפריט השלוש הנקודות על 

ליד צלמית  משמאלשטח העריכה )למעלה 
ת ואז נפתחת אפשרות להוספת כותר הפח( 

 עים את הצעדים הבאים:צמב

: מתווסף כרטיס הוסף כרטיס כותרת .1
שטח בקצה השמאלי של כותרת 

 .העריכה בתחילת הסרטון
תווית "טקסט" : מקישים על טקסט .2

 בתפריט עריכת הכותרת שנפתח.
 הטקסט לכותרת בהתאם לאפשרויות המוצגות בתוכנת העריכה.מבצעים עריכה של  :טעריכת הטקס .3
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יוצרים שקף )או אפילו מספר  .  Power Pointקליפ בתוכנת  אפשרות אחרת להוספת כותרת היא באמצעות יצירת  

ים את המעברים בין השקפים )אם יש מספר  שקפים( שיהוו את הפתיח לסרטון הערוך של השיעור המקוון. קובע
 . 4MPבסרטון וידיאו בפורמט שקפים( ואת זמן התצוגה של כל שקף. לבסוף, שומרים את המצגת 

"  MP4לסרטון    PowerPointכיצד להפוך מצגת  "אפשר למצוא, בין השאר, בסרטון  הסבר מפורט לביצוע האמור  

 .  זה בקישור   YouTubeבאתר 

יצרתי קליפ בתוכנת  : עריכה לדוגמה 
Power Point   הכולל שקף אחד של

צילום המסך  כותרת, כפי שניתן לראות ב
  שניות  7המצורף. קבעתי תצוגה של 

.  ( לשקף שניות 3-)המלצה: לא פחות מ
את הקליפ הוספתי לתוכנת העריכה  

 באופן הנ"ל, כלומר, בצעדים אלה: 

]בחירת  ממחשב זה  +הוסף  .1

  קליפ הכותרת[הקובץ 

אל שטח העריכה  הקליפגרירת קובץ  .2

 .ומיקומו כקטע הראשוןהתחתון 

את הסרטון בשלב זה כל שנותר הוא לסיים 

ולהניח למחשב )זה לוקח לא מעט זמן!( 

 ולהכין את הסרטון הערוך המוגמר.לעבד 

 הפקת הסרטון (3)

 מתבצעת בצעדים אלה: הפקת הסרטון 

קישים על תווית "סיים את הסרטון" מ .1

 בתפריט העליון מצד שמאל.

ידיאו ואיכות הונפתח חלון לבחירת  .2

 . איכות בינוניתהמלצה:  הרצויה.

בוחרים את מקישים על כפתור "ייצוא" ו .3

המקום שבו יישמר קובץ הסרטון וכן 

 קובעים את שמו.

 ממתינים להשלמת העיבוד. .4

עיבוד והפקת הסרטון  תהליכי הכאמור, 
המותנה  נמשכים זמן רב, הערוך והמוגמר 

הקלטה וכן בעוצמת העיבוד של  באורך ה
שבקלות   רבותהמחשב. מדובר בדקות 
 יכולים להגיע לשעה ויותר. 

   רט לעיל.וכמפולשבץ באתר הקורס ניתן לשתף את קובץ הסרטון שנוצר העריכה הושלמה ו 

 הערות וקישורים 

 . זהבקישור יה ילצפ  ןלדוגמה במדריך זה ניתשל העריכה קובץ המקור של ההקלטה  ✓

 . זהבקישור יה יהסרטון הערוך והמוגמר שנוצר בעריכה המתוארת במדריך זה ניתן לצפ ✓

 . בקישור זה , בין השאר, הדרכה קצרה  YouTube - הדרכה לעורך הווידיאו בעברית ניתן למצוא ב ✓

  . בקישור זה למשל  מצויים ברשת,  )באנגלית(   Movie Makerמגוון סרטוני הדרכה לתוכנת   ✓

לתוכנה החינמית מגבלות  . Microsoftמופצת בחינם על ידי  (עורך הווידיאו ) Movie Makerתוכנת מור, כא ✓

אין אפשרות  ; בכל פעםפיצול או חיתוך של ה אחת ניתן לבצע פעול: הן עיקריות מגבלות ה האשר כ רבות, 
כדי  הסרט, דבר המקשה מאוד לסמן במדוייק את נקודת החיתוך או הפיצול. ( של zoom in/outלמיקוד )

₪ נכון למועד כתיבת מדריך   37.50) אחרות או לרכושיש להשתמש בתוכנות להתגבר על מגבלות אלה 
)היו זהירים שלא להיכנס לתוכנות בעלות שם   זהבקישור  Movie Maker Proה המקצועית גרסהאת זה( 

  קובץהמרת הסרטון הערוך לפודקסט )אפשרויות רבות נוספות, לרבות אפשרות ליש  Proת בתוכנ. דומה( 

לסרטון של    GB 3-4)   נוצרים קבצים גדולים מאוד   Proלשים לב כי בשימוש בתוכנת    יחד עם זאת, יש .  אודיו( 

    . ממשי , ולפיכך יש להשתמש בה רק כאשר יש צורך( ההרגילבתוכנה  גודל מה ויותר  10, פי כשעה

https://www.youtube.com/watch?v=ioVRC6v4GqU&list=PLIoqHKbTPjTyCzeiod2UgpFUvQf9m6lAQ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ioVRC6v4GqU&list=PLIoqHKbTPjTyCzeiod2UgpFUvQf9m6lAQ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ioVRC6v4GqU&list=PLIoqHKbTPjTyCzeiod2UgpFUvQf9m6lAQ&index=5&t=0s
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/EX_1NPvA-z1Jj6j91B1xHvkBcES-xs92WpVHqFm7M3CrBg?e=WBPvjI
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/EX_1NPvA-z1Jj6j91B1xHvkBcES-xs92WpVHqFm7M3CrBg?e=WBPvjI
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/EX_1NPvA-z1Jj6j91B1xHvkBcES-xs92WpVHqFm7M3CrBg?e=WBPvjI
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/ERMJD_XfaQxMp8OXqPR-ZcABui9ZMbwAgQwLXPLwjuafWg?e=Wt61xX
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/ERMJD_XfaQxMp8OXqPR-ZcABui9ZMbwAgQwLXPLwjuafWg?e=Wt61xX
https://shaareimishpatcollege-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vbouganim_mishpat_ac_il/ERMJD_XfaQxMp8OXqPR-ZcABui9ZMbwAgQwLXPLwjuafWg?e=Wt61xX
https://www.youtube.com/watch?v=oYnZ-8UoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=TXr_kzfnCM4&feature=youtu.be
https://www.microsoft.com/he-il/p/hd-movie-maker-pro/9n9kbwp6hvqq?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/he-il/p/hd-movie-maker-pro/9n9kbwp6hvqq?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/he-il/p/hd-movie-maker-pro/9n9kbwp6hvqq?activetab=pivot:overviewtab

