
 

 

 ? Moodleדרך  סרטונים לחתוךכיצד 

 

של המודל מכילה את כל הקלטות שיעורי הזום שעלו למודל באופן  רשימת הסרטים

שם לצורך  אוטומטי. וכן סרטונים וסרטים נוספים שכל מרצה יכול לבחור להעלות ל

 שלו.  יםקורסה

לפני שמוסיפים אותם ליחידות   הללוצורך לחתוך חלקים מתוך ההקלטות  לעיתים עולה

 : מערכת מודלישירות בתוך , ניתן לבצע זאת בקורס

מסומן באדום דו סמל קטן של וידאו. )ולצי -מרצהלק השמאלי העליון במודל מופיע שם הבח

 ( למטהבתמונה 

. זהו המקום במודל בו שמורות כל  רשימת הסרטים לחצו על סמל הוידאו כדי להיכנס אל  .1

 הקלטות הזום ואליו אפשר להעלות גם סרטונים נוספים עבור הקורס. 

ההקלטה המבוקשת ולחצו על סמל העיפרון שבצד הימני שלה כדי להיכנס  אתרו את  .2

   עריכת הסרט:  למצב

 

 )ולא בחיתוך סרט, זוהי אפשרות אחרת(  : קיצוץ סרטבחרו באפשרות 

 

 כעת אתם במצב עריכת הסרט.

 כלי העריכה כולל את: 



 
 

 לחיתוך. כאן ניתן למצוא את הדקות והשניות המיועדות   -חלון תצוגת הסרט .1

 מכיל שתי נקודות חיתוך כחולות, אחת מההתחלה ואחת מהסוף.  -סרגל החיתוך .2

משתנה כאן ומראה את זיזים את הנקודות הכחולות, הטווח כאשר מ  -טווח החיתוך .3

שמציינות את נקודת החיתוך. נחתוך בזמן המדוייק שמצאנו בעזרת חלון  הדקות והשניות

 . 1התצוגה בשלב 

חור )באמצעות לחיצה( האם אנו רוצים להסיר את כל החלק ניתן לב -סוג החיתוך .4

זוהי ברירת המחדל(. או שאנו מעדיפים להסיר את הקצוות  -האמצעי של הסרט )שימו לב 

 )אפשר לבחור לחתוך רק את ההתחלה, או רק את הסוף, או את שניהם( 

 הסוף. יש לחתוך דקה ומעלה. תחלה או כלי העריכה לא נותן לחתוך שניות בודדות מהה  שימו לב:

 

 הערות חשובות: 

 . הכלי שומר לכם עותק של הסרט ולא משנה את סרט המקור  שמירת שינוייםבלחיצה על  •

 . cutכלי הקיצוץ נותן לסרט החתוך את השם הקיים ומוסיף לו את המילה   •

ברשימת  "הקובץ מוכן לצפייה"שהסרט יקבל סטטוס יש לחכות לאחר השמירה,  •

 הסרטים 

אך בפועל   של ההקלטה טרום החיתוך.לאחר השמירה, הסרט החתוך יוצג עם מלוא הזמן  •

 הוא יקפיץ את ההקלטה ישירות לנקודת הזמן שבחרתם ויסיים בנקודת הזמן שבחרתם. 

 

 טופס התמיכה למרצים לפנות באמצעות יש לתמיכה 
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https://www.herzog.ac.il/%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%aa/

