
ScreencastOMatic-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

להדגמה של  , (SPSS, Excelכמו ) שונות ותכנותיישומונים, לתפעול ושימוש בכלים: מתאים ליצירת סרטוני הדגמה

.שימושומדריכי , דרכי פתרון

.  מרחיבים או מבהירים נושאים ספציפיים מהסילבוס, סרטונים המסכמיםניתן גם להכין 

.הדגמה מעשית של פעולות ושימושים בסביבה האמתית של הכלים-לסטודנטים( פיגום)עזר 

בו להיעזר יכולים הם )לסטודנטים ממטלה או כעזר במודל כחלק ניתן לשלב את הסרטון באתר הקורס -זמינות

(.על פי הצורך

.להשתתף בהכנת מאגר התוכן של הקורסויכולים הדגמהמייצרים סרטוני בעצמםהסטודנטים-הבנהמטלת 

כלי פשוט וידידותי באמצעותו ניתן ליצור הקלטה של פעולות הנעשות  

ניתן לצלם תנועות במסך בליווי הסברים קוליים  . על גבי מסך המחשב

את הסרטון . מדגים בפינת המסך/או בליווי חזותי של האדם המסביר

, להדגמהנוחה ליוצרים דרך מאפשר הכלי . ניתן לשתף בדרכים שונות

.להבנהולצופים דרך ברורה יותר 



תוכן עניינים  

התקנה•

הקלטההגדרות , המסךלצילום על גבי קביעת קווי תאר ;סוג הסרטון: יצירת סרטון•

הקלטה•

שימוש ושיתוף•

טיפים לשימוש  •



כדי להתחיל יש להיכנס לדף הבית  •

http://screencast-o-matic.com/home

כדי להגיע למסך  Start Recordingוללחוץ על 

.ההקלטה

 screen recorderהבפעם הראשונה תופנו להתקנת  •
launcher מהדפדפןבכלי כדי להשתמש.

.ואשרו התקנה" פתח"לאחר ההתקנה לחצו על •

מסך הביתבסיום ההתקנה חזרו אל•

התקנה

http://screencast-o-matic.com/home
http://screencast-o-matic.com/home


כדי להקליט יש ללחוץ על •

לאחר מספר שניות יופיע על המסך תפריט  

:אפשרויות להקלטה3קיימות . ההקלטה

Screen))הקלטת המסך בלבד 

הקלטת המסך ובפינת המסך האדם 

Both))המדגים 

Webcam))הקלטת האדם המדגים 

אתר  / מצגת)את התוכן אותו תרצו לצלם פתחו •

ניתן  )ומקמו את קווי המתאר של ההקלטה ( 'וכד

(.להגדיל ולהקטין בגרירת השוליים המקווקוים

יפתח תפריט לבחירה באחד Sizeבלחיצה על •

במסך מלא או , הגדלים הסטנדרטיים המוצעים

.בחלון גמיש להקלטת חלק ספציפי במסך

סוג הסרטון

גודל המסך



אורךבגרסה החינמית -משך הסרטון 

.'דק15עד הוא ההקלטה 
.האורך הוא בלתי מוגבלהגרסה בתשלום 

ניתן  Narrationבלחיצה על –מיקרופון 

:להקלטהלבחור את המיקרופון המשמש 

המחדל משתמשת במיקרופון  ברירת •

.המוגדר במחשב

לשנות הגדרה זאת על ידי  ניתן בקלות •

.בחירת המיקרופון הרצוי

אייקון  שמופיע בר ירוק בזמן לדי יש לשים לב 

המיקרופון

.החינמית מאפשרת הקלטה מהמיקרופוןהגרסה 

להקליט קול של סרטונים  המורחבת ניתן בגרסה 

וצלילים נוספים

הגדרות



לחצו על כפתור ההקלטה  , מוכניםכשתהיו •

Rec .  לפני תחילת ההקלטה תהיה ספירה

.  שניותלאחור של שלוש 

,  לעצור את ההקלטהניתן בהקלטה בכל שלב •

.לחזור אחורה לתקן ולהמשיך

Doneבסיום יש ללחוץ על •

Playבלחיצה על לצפות בתוצר ניתן •

הקלטה



לשתף את הסרטון  ההקלטה ניתנות בסיום 

:במספר דרכים

YouTubeאת הסרטון לטעון -
כקובץ וידאולשמור -

ScreenOMaticלטעון לספריית הסרטים של -

בכל נקודה ניתן לבטל את ההקלטה ולהתחיל  

.מחדש

לטעון ולשתף את הסרטונים  בגרסה המורחבת ניתן 

Google Drive, Vimeo, Dropbox: במאגרים נוספים

? מה תרצו לעשות עם ההקלטה



 אם לא רוצים לעבוד עם הכלי דרך

להוריד התקנה  ניתן , הדפדפן

.למחשב

 תצוגת  ניתן לשנות את הגדרות

בלי ספירה  /עם: כמו, ההקלטה

תצוגה של המצלמה בעת  , לאחור

.ההקלטההצגת סרגל , הצילום

בלחיצה עלPreferences חלון  יפתח

.ובו כל האפשרויות לשינוי

טיפים לשימוש 



של הקלטת , עריכת ההקלטה: בגרסה המורחבת בתשלום פונקציות נוספות כמו

.  כלי סטטי לצילום מסך ועוד, אפשרות לזום, ציור על המסך

הכלי עובד עלWindows /Mac PCs  .Windows XP ומעלהMac OSX 10.7 ומעלה.

ניתן להגיע אליהם בלחיצה על . לרשותכם סרטוני הדרכה מפורטיםTutorials 

.  בדף הבית

טיפים לשימוש 


