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 ! רגע... כאן מצלמים 

תהליך העבודה 

 
 פרטי העסקה 

   : ושיבוץ   שיחת גיוס 

 8932502-052מס' הנייד:      keren@lnet.co.il קרן אוסמן:   ❖

 תקבלו פרטים על...   בשיחת הגיוס 

 תנאי ההעסקה  ❖
 מסגרת העבודה  ❖
 הרצליה או נצרת  שיוך לאולפן   ❖
 מועד הצילום  ❖
 תעודת עובד חיוני  ❖

 : שכר והעברת תיאום מס 

 7398420-054מס' הנייד:      meital@lnet.co.il  :  מיטל יוספי  ❖

    923433643מספר תיק הניכויים שלנו הוא:    - תיאום מס   

 הערכות לשיעור מיטבי  
 

 :  ת הנחייה טכנופדגוגי 

   פיתוח השיעור יסייעו ב   , ראש צוות מפתחות הדרכה הרצליה  - סיון שימשילה  ❖
 3604344-052מס' הנייד:     sivan@lnet.co.ilמייל:  

 

 

.  ר ואלנט לפחות חמישה ימים לפני הצילום"קשר עם המפמ: גיוס

הכנת המצגת

לא יאוחר מארבעה ימי עבודה לפני ההקלטה-המצגת נשלחת אל המפמר•

ר יכול להעביר לרפרנטית לסיוע נוסף או להתקדם"המפמ•

ר ועוברת לאלנט"מצגת מקבלת אישור סופי של המפמ•

הערכות להקלטה

מעבירים את המצגת  ( ר"בסיכום עם המפמ)הרפרנטית או המורה , ר"המפמ•
לפני הצילום להתאמה ועיצוב' שע48למפתחת ההדרכה עד 

ת להקלטה/המצגת עוברת למורה למבט אחרון והמורה נערך•

הקלטה באולפן

mailto:keren@lnet.co.il
mailto:meital@lnet.co.il
mailto:sivan@lnet.co.il
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 השיעור ומבנה  נושא 

 בשיבוץ המערכת ובשער המצגת במדויק תואם  ויהיה מראש המפמ"ר על ידינקבע הנושא  ❖
דק' והפסקה ביניהם. בסוף היחידה הראשונה תינתן   20השיעור מורכב משתי יחידות של  ❖

 שאלה לחשיבה ובסוף היחידה השנייה יינתן סיכום של השיעור ומטלה להבנייה ותרגול. 

 הכנת מצגת 

 נציגו. /וישלח לאישור המפמ"ר  קישורבהמורה יכין את המצגת בתבנית הנתונה  ❖
 פדגוגי. -לאחר אישור המפמ"ר המצגת תועבר לאלנט לפיתוח טכנו ❖
  שוב למפמ"ר/נציגו ולמורה לאישור סופי.המצגת הסופית תועבר  ❖
 .למחשב באולפן בו תצולמוהסופית מפתחת ההדרכה תעביר את המצגת  ❖

, הכנת PowerPointהכרות בסיסית עם תוכנת  –  יעסקו במקוונות ע"י אלנט    הדרכות  קבוצתיות 
 תכנים לשיעורים מצולמים וקווים לניהול של שיעור מצולם. 

 טיפים בהכנת המצגת 

לא  שימו לב,  .הקישורלקבלת התבנית בשפה העברית, הערבית או האנגלית לחצו על  ❖
 להעלות את המצגות לכונן המורים המשותף.

  .משאבים ויזואליים לשילוב והצגה בשידורים להעשרת השיעור לרשותכם מאגר דינמי של  ❖
 בשיעורים שתצלמו ללא חשש מהפרת זכויות יוצרים.את המשאבים לשלב ניתן 

ליצירת מצגת בשפה העברית או האנגלית  . Arialיש להשתמש רק  בפונט  הערבית בשפה  ❖
 . הקישור להורדת הפונט לחצו על Varela Roundיש להתקין את הפונט 

 QR Codeשקף עם קישור להדגמת  ❖
 קישור לשלושה שקפי פתיחה ושקף סיום ❖
 רוצים ללמוד לבד? ה:  סרטוני הדרכ ❖

 ? QR Codeאיך לשלב סרט במצגת או איך לשתף תלמידים עם ,  פונטים  מתקינים   איך 
  מצגת בה מספר סרטוני הדרכהאין בעיה. הכנו לכם 

 : אולפן, שעה, שם מורה, מקצוע, שם שיעור, תאריך בתבנית שם קובץ המצגת  לשמור את ❖

 

 : תטעויות נפוצו 

 שימוש בתבניות לא מתאימות  ❖
 בערבית חובה אריאל  .בפונטים לא מתאימיםשימוש  ❖
מכינים מטלה ארוכה ותלמידים לא  יעתיקו     –אין התייחסות לפעילות בהפסקה או בסיום  ❖

 (QR code)רצוי 
 על השקףמרובה מלל  ❖
  ןתמונות מועתקות עם כיתובים עליה ❖
 (הכללית תמונהה בתוך להוספה של תמונת המורהמקום בצד ימין מטה  )  לא הושאר ❖
 פרסומות(הופעת תנהלות בצילום ואחרת נוצרת בעיה בהמדיה )הקבצי לא הוטמעו  ❖
 (ואין להשתמש בהם בשקף ראשון, שני ואחרון  )חובה לשים בכל מצגת נעשה שימוש ❖

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wI0Jjapagy9unSFkYh0uZtyMQK8rIZnU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wI0Jjapagy9unSFkYh0uZtyMQK8rIZnU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wI0Jjapagy9unSFkYh0uZtyMQK8rIZnU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wI0Jjapagy9unSFkYh0uZtyMQK8rIZnU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zy7_glXMuGV3y9wPOnnmeNv6Hg4-jZjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SA2QVfg2GoZBKjXC0H27eDtPbCbKioLf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SA2QVfg2GoZBKjXC0H27eDtPbCbKioLf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SA2QVfg2GoZBKjXC0H27eDtPbCbKioLf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPscxWxQIu-V90njzUY5r09JaN928W2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPscxWxQIu-V90njzUY5r09JaN928W2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPscxWxQIu-V90njzUY5r09JaN928W2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqTh3W5nEsu6-odh2sELDjgKC_Rky71N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXEDD-MmDB08abelPafN-dxupot42sEk/view?usp=sharing
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   WhatsApp  -  קבוצת ה
 הבא:   QR  CODEנבחרת המורים סרקו את ה   הצטרפו לקבוצת 

 

 

   שביניהם נים ומה  פרטי האולפ 
 6ליד אולפן , , הרצליה12הקסם , כתובת האולפנים בהרצליה

 נצרת.,  רח' ואדי אל חאג', מכללת כרים שדאד לאומנויותכתובת האולפנים בנצרת, 

 לוח שיבוצי מורים

 ( ובהמשך לתיק תכניות לימודים. VOD) ותלמאגר ההקלטעלו כל השיעורים י

 

 אנשי קשר סיכום  

    keren@lnet.co.il   0289325-052 אוסמן קרן ❖
 sivan@lnet.co.il  3604344-052סיון שימשילה:  ❖
 050-2118788המזכירות הפדגוגית. , נציגת ד"ר גילמור קשת ❖
 050-6283424.  החינוך הערבינציג אגף בכיר  ,ד"ר חוסאם דיאב ❖
 050-680-7900למקרה של בעיה לאתר את האולפן.  –מוריה באולפני הרצליה   ❖
  בצפוןשאולפנים ושאים טכניים הנוגעים לצילומים בבנ -סמיר ❖

 Smartframe96@gmail.com 4798962-052מייל: 
 

 

 : מספרי אולפנים 

 : הרצליה 13-21אולפנים  ❖
a. צילומי מורים 
b. 13-18  רגיל 
c. 19-21  ירוק 

 נצרת  22-23אולפנים  ❖

 

 הערכות להקלטה:  

  דקות לפני הצילום. 40 –מגיעים  כ  ❖

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FTvfj5GlIGcXyZFgfO2-pH-M9VCB66x3V9mg5Gf6pys/edit?ts=5e82e958#gid=295624567
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/
mailto:keren@lnet.co.il
mailto:sivan@lnet.co.il
mailto:Smartframe96@gmail.com
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תוך למקרה של בעיה לאתר את האולפן ב. 6 אולפןהרצליה במקבלת את המורים במוריה  ❖
 050-680-7900: במס' נייד מוריהניתן להתקשר ל ,מתחםה
 מאופרים נא להגיע  ❖
 נט לא צמוד ולא חושפניגאל-ספורט :לבוש ❖
 ודוגמאות. , טקסטורותבגדים חלקים, ללא הדפסות ❖
 )בייחוד למי שמעביר כמה שיעורים( להביא סט בגדים נוסף למקרה שמשהו לא מתאים ❖
 20דק' ועוד  10דק', הפסקה  20( בחלקים של one shotההקלטה מתבצעת באופן רצוף ) ❖

 . נשתדל לאפשר עריכות במקרי הצורך בהמשך, אך לא תוך כדי הצילום. דק'
. מיוחדת במהלך הצילום המורה רואה את המצגת ויכול לכתוב על מסך המחשב בעזרת עט ❖

תינתן הדרכה קצרה לפני הצילום. אין אפשרות לטלפרומפטר או למורה לראות את עצמו 
לכחצי מטר מעל  םתוך כדי הצילום. הצילום אינו מאפשר לראות גוף שלם אלא בין המותניי

 הראש.  

 

 חוויה מהנה ופורייה! 


