
Animoto-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

תוצר של פעילות על ידי הסטודנטים  , רעיון, ובהנאה ניתן לסכם תהליךבקלות 

'  לשתף'וליצור חוויה ייחודית אותה אפשר ( ובמקום מצגת)בדרך שונה מהמקובל 

.ועודבפרזנטציות , באתר הקורס, בשיעורים וביניהם

סרטוני וידאו באיכות ובנראות של סטודיו צילום /ליצירת קליפיםכלי 

הכלי מספק מגוון עשיר של תבניות לסרטונים ולנו נותר רק  . מקצועי

.  ומוסיקהטקסט , קטעי וידאו, לשלב תמונות

רשתות חברתיות או להוריד כקובץ  , את הסרטונים ניתן לשתף דרך קישור

.וידיאו



תוכן עניינים  

רישום וכניסה•

שלבי העבודה3הכרות עם •

(סגנון)בחירת תבנית : 1שלב •

(מוזיקה, וידאו, טקסט, תמונות)עריכת התוכן : 2שלב •

הפקה ושיתוף: 3שלב •

טיפים לשימוש  •



היכנס לאתר בכתובת•

https://animoto.com/sign_up

יש ( שלא נרשמו לאתר)למשתמשים חדשים •

:Sign Upללחוץ על 

Facebookניתן להירשם דרך –

י מילוי הפרטים הדרושים"מידיי ערישום או –

Log Inיש ללחוץ על –כבר נרשמתם אם •

:ליצירת סרטון •

 Start Trailמשתמש חדש יש ללחוץ על –

 Createמשתמש קיים יש ללחוץ על –

כניסה ורישום 

משתמש חדש כניסה משתמש  

קיים

רישום משתמש  

חדש

למטרת לימוד 
לבחור  –והוראה 

Education

Start Trail 

https://animoto.com/sign_up


שלבי העבודה3

.בסרגל העליון של הכלי ניתן לראות את השלב בו אתם נמצאים•

בכל שלב תוכלו לחזור ולערוך תוכן•

הנחיה זו לדלג על ניתן )מהכלי לגבי שלבי העבודה " הנחיה"יקבלו –משתמשים חדשים •

(ליצירה עצמאיתישר ולעבור 

בחירת  . 1שלב 

(סגנון)תבנית 

שילוב התוכן שלך  . 2שלב 

(סרטונים, טקסטים, תמונות)
הפקת  . 3שלב 

הסרטון ושיתופו



( סגנון)בחירת תבנית : 1שלב 

ניתן לחפש תבנית. תבניותהכלי מציע מגוון רב של 

:  לפי נושאים

(  י עמידה על התבנית"ע)בכל תבנית ניתן לצפות •

.ולראות את האופן בו יוצג התוכן

( הרצויהלחיצה על התבנית )בחירה של התבנית •

מציגה סרטון דוגמא להתרשמות מלאה יותר

Create Videoלבחירה של תבנית יש ללחוץ על 

Create Video



עריכת התוכן: 2שלב 

+  לחיצה על 

להוסיף תוכן

להוספה של שקף 

טקסט

הוספה של תמונה  

או סרטון

או דרך התפריט בצד שמאל, +תוכן דרך הכפתור ניתן להוסיף

Previewבכל שלב תוכלו ללחוץ על **  Video ולראות את הסרטון שיצרתם עד עכשיו.

צפייה בסרטון בכל 

שלב



וידאו/תמונה/טקסט–תוכן עריכת : 2שלב 

כותרת על וכותרת משנה: שקף טקסט

(בצד ימין כתובים מספר התווים האפשריים)

:וידאו /שקף תמונה

סרטון/טעינה של תמונה

ניתן לבחור מספר תמונות  •

Ctrl)בחירה עם )יחד לטעינה 

מומלץ לבדוק את הסרטונים  •

כמו  ) Animotoבספריה של 

(סרטוני האפקטים

טעינה של 

סרטון  /תמונה
דיסק/מהמחשב

טעינה של 

סרטון  /תמונה
ענן/מהרשת

טעינה של 

סרטון  /תמונה

מספריית  

התמונות של 
Animoto



תמונה-תוכן עריכת : 2שלב 

:השהייה על תמונה נבחרת

כבררת מחדל כל תמונה מופיעה על  •

אם חשוב לכם . המסך למשך זמן קבוע

.שתמונה תוצג יותר זמן בחרו בכוכב

:של תמונה גדולה מידיי" גזירה"

–במידה והתמונה שבחרתם גדולה מידי •

תופיע מסגרת על התמונה שתאפשר לכם  

.לסמן ולבחור את האזור המתאים בתמונה

השהייה של 
התמונה

טקסט  הוספת 

לתמונה

סיבוב תמונה מחיקת תמונה



וידיאו-תוכן עריכת : 2שלב 

בחירת קטע מתוך וידיאו

הרישיון שיש לרופין מאפשר לשלב  •

.שניות בלבד10סרטונים באורך 

.את הסרטון ניתן לקצר בעזרת המכוונים•

Animotoכ לטעון ל "ההמלצה היא לקצר את הסרטון מראש ורק אח–טעינה של סרטון לוקחת זמן ** 

סיבוב סרטון מחיקת סרטון

סמנים לקיצור סרטון  

סיום/התחלה



מוזיקה–תוכן עריכת : 2שלב 

נבחר  ( סגנון)בבחירת תבנית •

אוטומטית שיר מלווה לסרטון

לחצו על  להחלפה של שיר •

Change Song

Change Song
להחליף שיר

אורך הסרטון  
בדקות

:בחירה של שיר•

•Animoto   מספק מאגר שירים שניתן

לבחור ממנו שירים מאושרים  

י  "ניתן לחפש שירים עפ–לשימוש 

.קטגוריות שונות

נא  )מדיסק /או לטעון שיר מהמחשב•

( לשים לב לזכויות יוצרים

שיהיה : שימו לב לאורך השיר•

באורך הסרטון שלכם או יותר

טעינה של שיר  
דיסק/מהמחשב

חיפוש בספרי השירים  
Animotoשל 



שמירה-הפקה ושיתוף : 3שלב 

המערכת מבצעת בכל פעולה משמעותית שמירה אוטומטית אז תראו  )SAVEכדי לשמור יש ללחוץ על •

SAVED)

Preview Video–בכל שלב בזמן העריכה תוכלו לצפות בסרטון ולחזור ולעדכן אותו •

סיבוב סרטון

SAVE/SAVED

Preview Video



הפקה-הפקה ושיתוף : 3שלב 

 Preview Videoיש ללחוץ על -הפקת הסרטון •

ואז בחלון שמציג את הסרטון ללחוץ על  

PRODUCE

תתבקשו למלא מספר שדות ואז ללחוץ על  •

FINISH

PRODUCE



שיתוף-הפקה ושיתוף : 3שלב 

ניתן לבחור לשתף דרך  –שיתוף הסרטון •

מגוון רשתות חברתיות

מקבלים קישור של הסרטון –Linkבוחרים אם •

מצגת ועוד/אותו ניתן להעתיק ולצרף למייל

להורדת הסרטון כקובץ אליכם למחשב יש •

Downloadלבחור 

המערכת תציע לכם מספר פורמטים  •

באיכותיות שונות ולמכשירים )לסרטון 

(שונים

הרישיון שיש לרופין מאפשר להוריד קובץ  •

MP4 באיכות מתאימה להצגה במחשב

.ניידיםומכשירים 

יש לשלם באופן –איכות סרט שדרוג •

עצמאי

אופציות  
לשיתוף הסרטון



 את כתיבת המשפט בסימן  אפשר להתחיל –תמיכה מלאה בכתיבה בעברית של סמני פיסוק אין

הפיסוק

 השתמשו ב–הכלי מאפשר לשלב קטעי וידיאו קצרים מאודMovie Maker  לחתוך קטעים נבחרים

מסרטוני ווידאו ארוכים

 נסו לספר את הסיפור שלכם בקצרה אחרת  –' דק3זמן מומלץ לסרטון וידיאו תדמיתי לא עולה על

.את הקהל" תאבדו"

 ללחוץ על בזמן עריכת התוכן תוכלו בכל שלבPreview Video  ולראות את הסרטון שיצרתם עד עכשיו

.לחזור ולעדכןובהתאם 

!בהצלחה 

טיפים לשימוש 


