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מאפשר הוספת שכבות לסרטון ווידאו בצורה של שאלות או הערות היישום 

 שהופכים את הצופים לפעילים יותר במהלך הצפייה.

 

 :זה שלושה חלקיםלמדריך 

  י המורה"הפעילות עבניית 

  י לומדים בודדים"הפעילות עהפעלת 

  הפעילות ממסך המקרן של המורה כשהתלמידים עונים הפעלת

 .ממכשירי קצה

 :י המורה"הפעילות עבניית 

ונרשמים עם חשבון פייסבוק או גוגל או בעזרת שם  לאתרכנסים נ .1

 מא.סמשתמש וסי

 
 .חדש""שיעור כדי להתחיל לוחצים על  .2

 
 

או למצוא  "Search""חפש" וללחוץ על  ניתן להדביק כתובת של סרטון .3

 אחד מהמחשב שלנו.

 

https://he.zaption.com/login
https://he.zaption.com/login
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הוסף את הווידאו " שהתוכנה זיהתה את הסרטון, נלחץ עללאחר  .4

 ."Add this video to lesson" "לשיעור

 
 

גלגל על לוחצים ממנו.  לא מעוניינים בכל הסרטון ניתן לחתוך חלקאם  .5

, ולבחור את נקודת ההתחלה (חץ כחול) שעל הסרטון עצמו השיניים

 והסיום.

 
 

 או להוריד מיוטיוב כתוביות. SRTגם להעלות כתוביות בקובץ ניתן  .6
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 :(בגרסה החינמית 6עד ) להוסיף מספר סוגי שכבות לסרטוןניתן 

כותבים את  בחירה וגרירה של האובייקט  :הערהוספת ה .7

 .לעצב ולהוסיף קישורשר אפותה. או מדביקים א ההערה הרצויה

 
 

כיצד  , ניתן להחליטהשיניים הכתום של הגדרות האובייקטגלגל ב

 :ההערה שהכנסנו "תופיע"

 או בצד ימין גבי הסרטעל  – מיקומה. 

 רימשיך להתנגן, או הסרט ייעצהסרט  – התנהגותה. 

  שניות תופיע ההערה על המסךכמה  – הופעתהמשך. 

 חצי שקוף או שחור. שקוף, – להערהע קהר 

 
 ."Done" "סיום" יש ללחוץ עלבסיום 
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 :התחתון ניתן לראות את השכבות שהוספנובסרגל  .8

 
 

 תקדמות של הסרטון.סרגל ההאת וכן 

 
 

נגרור את האובייקט למקום המתאים   :שאלת רב ברירהוספת ה .9

 האפשריות.  את השאלה והתשובותקליד נ על גבי הסרטון.
 +על העיגול הכתום עם ה בלחיצה 

 
 

ד, בסיום ללומ היא נכונה או לא ומשוב אפשרינציין ליד כל שאלה אם 

 לצפות בסרטון עד לנקודת העצירה.נמשיך ו ."Done" "סיום" נלחץ על
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 באותה דרך כמו הקודמים.  :שאלה פתוחההוספת  . 10

י "ניתן להתאים את התמונה לגודל החלון הימני ע  :תמונההוספת  .11

 שימוש במקשי הפלוס והמינוס.

 

 בשאלה זו ניתן לסמן יותר מתשובה אחת.  :שאלת בחירההוספת . 12

 

  ."Publish" "פרסם"על גבי הסרטון נלחץ על  הוספת השכבות בסיום .13

 

, ואז ללחוץ על קשו לתת בשלב זהאם לא נתתם שם לפרויקט תתב .14

  ."Publish" "פרסם"
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 :כך יש ללחוץ עלשם ל נקבל מסך שיאפשר צפייה מקדימה בתוצר.. 15

 Start"" "התחל"

 

  . אם אינכם מרוצים מהתוצאה ורוצים לשנות משהו, לחצו על16

 , תופיע רשימה של כל השיעורים שיצרתם."My lessons" "השיעורים שלי"

 

דו הימני של הסרטון שברצונכם לערוך, ובחרו בצ   החץ הקטןעל לחצו 

 ."Edit" "ערוך" באפשרות השנייה
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 ."Share" "שתף". לאחר שהסרטון מוכן, לוחצים על 17

 

, לקבל כתובת להטמעה או להקצות כמשימה רלשתף קישואפשרות יש 

קבוצתית, וכן לשתף באחת הרשתות החברתיות שהאייקונים שלהן מופיעים 

 למטה.

הצג "י בחירה באפשרות "ע להציג את זה על מסךשנייה, ניתן אפשרות 

ואז התלמידים רואים את הסרטון על מסך גדול  ,"Present Live" "בשידור חי

 בלטים.אויכולים להשיב מאמצעי הקצה שלהם כמו טלפונים וט

 

י לחיצה על "ע על ביצועי הלומדים לקבל נתוניםהמורה יכול בכל שלב  .18

  "Analytics" "ניתוח"
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 :כתהברמת 

 

 

 :ולומד שאלהברמת 

 ו

:צופיםברמת ו
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 :י לומדים בודדים"הפעילות עהפעלת 

 ריך רק להקליד את שמומהמורה, צר לפעילות . תלמיד שמקבל קישו19

 ."Start"או  "התחלה" ובמסך הפעילות ללחוץ על "המשך"ו

 

 

 

, בעזרת להגדיל אותה על מסך מלאילות וגם יכול לעבוד עם הפע תלמידה. 20

 שני הכפתורים בצד ימין למטה המסומנים במרקר צהוב.

 

 

 

הפעילות ממסך המקרן של המורה כשהתלמידים עונים ממכשירי  הפעלת 

 :קצה

והם עונים מאמצעי  . במידה והמורה מקרין בפני כל התלמידים את השיעור21

 ."Present"או  "הצג" המורה ללחוץ עלל עהקצה שלהם. 
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 המקרן בכתה את זה. מסךעל התלמידים רואים אז ו

 :לכתובת, ניידטלפון הלהיכנס מהטאבלט או העליהם 

http://he.zaption.com/join 

 

 ולהכניס את מספר הקוד.

 

 :שהתלמידים או המורה יכולים לעשות במצב זהפעולות 

 :שאול שאלותהעיר הערות וליכולים לתלמידים ה

 

 

מספר השואלים, ליד היד לפי 

 עגול אדום עם המספר.יהיה 

http://he.zaption.com/join
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 :, תוך כדי הפעילותלהוסיף שאלות מהירות כדי לקבל משוב מלומדיםניתן 

 

 

 

 

 

 :להצביע על דברים כמו עם מצביע לייזרניתן 

 

 :במרקר כדי להצביע על דברים בווידאולהשתמש ניתן 

 

 :הלוח המורה יכול לראות כמה תלמידים נכנסו לפעילותבצד 

 

 !בהצלחה       

 

ייראה המסך כשמורה כותב  כך 

יכולים  תלמידים שאלה יזומה. 

או להצביע עם  לענות תשובות 

 .אגודל למעלה


