
Video editorמדריך 
הנחיות לחיתוך סרטונים

 Video editorאת סרטוני הווידאו באמצעות אפליקצייתמדריך זה יסביר כיצד לחתוך•
Windows 10האפליקציה מופיעה בכל מחשב בו מתוקן •



תוכן עניינים

:דרכים2-הנחיות כניסה לאפליקציה ב. א

באמצעות חיפוש במחשב. 1

מתוך קובץ הווידאו. 2

Trim)" )חתוך"הסבר כיצד לחתוך סרטונים באמצעות פעולת . ב

מתוך קובץ הווידאו


 Video editorכניסה לאפליקציית.1
באמצעות חיפוש במחשב

במחשב  Video editor-פותחים את אפליקציית ה
ונכנסים Video editorבחיפוש במחשב רושמים )ן /שלכם

(.Video editor App-ל
"עורך הווידאו"ייתכן והאפליקציה תופיע בעברית בשם *

1

 ”New video project"לוחצים על הכפתור
"פרויקט וידאו חדש/"

2



 Video editorכניסה לאפליקציית.2
מתוך קובץ הווידאו

נכנסים לתיקייה בה נמצא קובץ הווידאו שאותו רוצים לערוך

1

.  לוחצים על הלחצן הימני של העכבר על קובץ הווידאו
פתח  "/"open with"בוחרים באופציה , לאחר מכן
"תמונות"/"Photos"ואז באופציה " באמצעות

2



 Video editorכניסה לאפליקציית.2
מתוך קובץ הווידאו

"  Edit & Create"לוחצים על הכפתור 
הממוקם בצד הימני העליון של המסך

3

 Create a video"לוחצים האופציה 
with text"/"צור סרטון וידאו עם טקסט"

4



פתיחת פרויקט חדש

תתבקשו לתת  , בתחילת פרויקט חדש
לחיצה על תיבת הטקסט שבה . לו שם
סרטון וידאו  /"”New video"כתוב 
.  תאפשר הקלדת שם חדש, "חדש

3

לאחר הקלדת שם 
לוחצים על , הפרויקט

"אישור"/"OK"הכפתור 

4



"ספריית פרויקטים"הוספת קבצי ווידאו ותמונות ל

"הוסף+"/"Add"לוחצים על הכפתור הכחול 
5

"ממחשב זה"/"From this PC"בוחרים באפשרות 
6

או  /בוחרים את הסרטון ו
.התמונה שתרצו לשתף

לחצו על , לאחר מכן
/”Open”"פתח"

7



יש לעשות את  , כדי למקם את קובץ הווידאו בלוח העריכה
:מהפעולות הבאותאחת

.לגרור את הקובץ מספריית הפרויקט ללוח הסיפור. א
ללחוץ על הקובץ ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור. ב
"Place in the storyboard"/"מקם בלוח הסיפור"

א.8

ב.8

הוספת קבצי ווידאו ותמונות ללוח הסיפור



Trim)" )חתוך"חיתוך קצוות באמצעות פעולת 

מסמנים את קטע הווידאו אותו רוצים  
.על ידי לחיצה עליו, לחתוך

לאחר מכן נראה       ליד קטע הווידאו  

1

"  חתוך"/"Trim"-לוחצים על כפתור ה
.כדי לחתוך את הווידאו

2



מזיזים את הסמן      לנקודה החדשה בה 
הווידאו יתחיל ואת הסמן        לנקודה  

החדשה שבה שהווידאו יסתיים

3

,  לחיתוך קצוות ההקלטה
לוחצים על הכפתור   

"Done”"/סיום"

4

Trim)" )חתוך"חיתוך קצוות באמצעות פעולת 



לוחצים על הכפתור , בסיום העריכה
"Finish video”"/8"סיים את הסרטון

לוחצים על הכפתור , לסיום
/"Export”“ייצוא"

9

Trim)" )חתוך"חיתוך קצוות באמצעות פעולת 



יצירת קשר
Virtual TAUלסיוע ופרטים נוספים ניתן לפנות לצוות 

virtualt@tauex.tau.ac.il
03-6405527
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