
(כשעתיים)סטטוס קבוצתי- חלק א'

אירוע שיא העמקה- משנים ססטוס

מטרות-
החניכיםות יתייחסו לכל החניכים בקבוצה ויחשבו ביחד איך הם רוצים להציג את עצמם כקבוצה..1
גיבוש קבוצתי וגאוות יחידה, תחושה שיש לכל חניך מקום חשוב בקבוצה.2
החניכיםות ילמדו להרים פרויקט ביחד כקבוצה.3

עצמי? בניית סטורי/ סרטון אישי""איך אני מציג.ה את**פעילות הכנה מומלצת לאירוע היא
הפעילות עוזרת לקדם את החלק שבו כל החניכים לומדים להציג את עצמם בציבור

מהלך
אנשיםמוללהופיעבנוחמרגישיםהםאםמספריםהחניכיםותבסבבדק')+5-10(נשמע?מה.1

שהם לא מכירים (סטורי ברשת חברתית / מופע בבית הספר/ מופע בבית הנוער או ארצי וכו'). מי
שיצא לו להופיע שיספר איך היה לו.

חבריכלאתנציגבוקבוצתיסרטוןלהריםהולכיםאנחנוהקרובבזמןדק')5(האירועעלהסבר.2
הולכים לשלוח לתחרות ארצית!!את הסרטון הזה אנחנוהקבוצה ומה מייחד אותנו בתור קבוצה.

אם נזכה בתחרות נוכל לקבל מתנה מיוחדת לכל הקבוצה. עוד שעתיים אנחנו מתכננים שהסרטון
יהיה מוכן! בשביל שנצליח במשימה עלינו לחלק את בניית הסרטון לכמה שלבים:

שמייחד את כולנו כקבוצהקטע קבוצתי מגניב-
לכל אחת מהחניכים של כמה שניותקטע אישי-
שלב בחירת מוזיקה (טוב יותר להחליט לפני) ועריכה הסרטון/צילום הסרטון-

חשוב לציין:
oneלעשותשיבחרוקבוצות*** shotנקודות!תוספתיקבלו

*** הפרס- ארוחה/ סדנא בתוך בית הנוער/ כסף ל…
*** את הצפייה בסרטונים הארצי אנו נראה ביום למחרת ושם גם יכריזו על הזוכים.

וחצי3מקסימוםדקה,מינימוםלהיותצריךהסרטוןאורך***

לאחר שנסיים, נשלח את הסרטון להנהלת קדימה, הם יצפו בכל הסרטונים.
יום למחרת גם אנחנו נוכל להשתתף בצפייה עם כל הקבוצות שהשתתפו בפעילות!

ZOOMבקבוצהעודעם(מפגשכרגענספרלאאנחנושאותהבדרךאחרונההפתעהעוד*יש
ומשחק משותף)

דק')40(קבוצתיקטע.3
א. מביאים לאחד החניכיםות מצלמת וידיאו/ פלאפון (שלא שייך לו.ה) כדי לצלם לאורך כל

הפעילות.
דק')10(כקבוצהביחדלעשותשרוציםהקונספטבערךכמהביחדחושביםב.
דק'):20הצורך(במידתעבודהלצוותימתחלקיםג.



צוות כתיבת תוכן- חשיבה גם על תוכן קבוצתי וגם על קונספט הצגה של החניכים בקבוצה-
צוות קטע אומנותי- אם בחרו לעשות ריקוד/ סיור בבית הנוער/ תפאורה שדרושה לסרטון-

או כל רעיון אחר
דק')10(הקבוצתיהקטעוצילוםחזרותד.

דק')30(אישיקטע.4
הקבוצה תחשוב ביחד איך להציג כל חניך מהקבוצה דרך חשיבה על התכונות הטובות והכי

(אםמגניבות בו (אפשר לחשוב אולי מה התרומה שלו.ה לקבוצה). מצלמים כל פעם חניךה אחר.ת.
יש חניךה שלא רוצה להצטלם, חשוב קודם להגיד שהסרטון לא מפורסם ברשות החברתיות, רק בין הקבוצות של

הנושא השנתי. אם בכל זאת מתעקשים, הקבוצה צריכה לחשוב על דרך להציג את החניךה בלי לצלם אותו.ה)

דק')15(חזרותהפסקה/.5

oneלעשותתחליטוהקבוצהבמידההסרטוןצילוםזמןדק')20(הסרטוןעריכת.6 shot
בזמן הזה.ארוחת ערביתכן שזמן עריכת הסרטון יקח יותר זמן מהצפוי ולכן אפשר לאכול

הגשת הסרטון להנהלה+ צפייה משותפת בקבוצה.7

דק')10(סיכום.8
איך היה לכם היום?-
איך היה לעשות סרטון קבוצתי? אתם מרוצים מאיך שהצגתם את עצמכם?-
איך היה לעשות משהו אישי? אני מרוצה מהחלק שלי?-
איך היה עבוד ביחד כקבוצה?-

עזרים
דברי יצירה להכנת תלבושות/ שלטים וכו'-
פלאפון טוב! לצילום הסרטון-
רמקול להשמיע מוזיקה במידה והחניכים בונים ריקוד-
החדר של הקבוצה צריך להיות מסודר ( אם יש חדר)-



(שעתיים)סטטוס קבוצתי חלק ב'

יום למחרת נקיים פעילות הקרנת הסרטונים דרך הזום (כמו צפייה בטלוויזיה). יש להכין את האוירה מראש-
פופקורן, כיסאות נוחים, מקרן, מחשב, רמקולים.

.ZOOMבלהיפגשגםאפשרגיבוש.פעילויותולעשותהארציתהפעילותלפנינוערבתיעודעםלהיפגשניתן
- אין תקציב לאירוע המשותף.

שעה ותאריך לאירוע יהיה בהחלטת מנהלת הפעילות.
על המדריכים שזכו בסרטון הטוב להתארגן מראש עם המתנה. המתנה תוגש בסוף האירוע הארצי.

כשעתיים לאחר הגשת הסרטונים.יום לפניהכרזה על הזוכים יהיה

רעיון למפגש עם עוד בית נוער לפני פעילות הצפייה
WORDWALLאתרדרךמשותףשאלוןבנו-
מומלץ להוסיף שאלות שקשורות לקדימה-
חניכים4יהיוחדרבכל),ZOOM(לחדריםהקבוצהאתחלקומכן,לאחר-
בחדרעליהםשידונוהיכרותשאלות3לחניכיםתנו-
סכמו את הפעילות בציפייה להמשך כמו- "אולי נפגש בטיול צעירים בפסח"-
דק'15שללהפסקהצאו-
הארציZOOMלהתחברו-

עזרים
WORDWALLבשאלוןהכנת-
מחשב, מקרן רמקולים-
פלאפונים/ חדר מחשבים להתחברות לזום בין שתי קבוצות (עדיפות למחשבים! שימו לב שצריך-

אוזניות כדי לדבר)
פופקורן וצ'וקולוקים-
חדר שיהיה כיף לצפות בו בפעילות הארצית-

https://wordwall.net/he/about/template/gameshow-quiz


הוראות לעריכת סרטון באפליקציה
מורידים את אפליקצית עורך

FilmorGo:הסרטונים

new"עללוחצים project"
ובוחרים תמונות/סרטונים

עליו לוחצים בסיום העריכה.
הכפור ייצא לנו את העריכה לסרטון סופי.

אפשר להוסיף עוד סרטונים או תמונות אם שכחנו לשים
קודם.

אזור העריכה- ניתן לערוך
בחלק הזה את התמונות,

המוזיקה, טקסטים שרוצים
להוסיף.

שימו לב למעלה יש זמנים
שמראים:

משמאל ובאמצע: נקודת
זמנים,00:00ההתחלה

00:02הצירלאורך

: כמה דקות יש כרגע מהסרטון (לפינשאר קבועימין
עודישהמספרולצד4:28שהדבקנו)התמונות/סרטונים

האדוםהקונמצאאיפהשכותב00:01מספר
מה זה הקו האדום?

זה קו הסימון, האזור בו נמצא הקו הוא האזור של העריכה

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago&hl=iw&gl=US


ציר המוזיקה- צריך ללחוץ כדי להוסיף מוזיקה (קודם מורידים מוזיקה לטלפון). לאחר
ששמים מוזיקה, צריך ללחוץ על הציר כדי להוסיף אפקטים או לחתוך את השיר.

ציר התמונות- צריך ללחוץ על כל תמונה/סרטון בנפרד כדי לערוך אותו

יש ללחוץ על התמונה/סרטון שתרצו לחתוך ואז ללחוץ על הכפתור הזה. שימו לב שהפס האדום נמצא
בדיוק על האזור אותו תרצו לחתוך

כדי להוסיף מוזיקה אפשר ללחוץ על הכפור הזה

כדי להוסיף טקסט אפשר ללחוץ על הכפתור הזה

בכל שלב ניתן לחזור אחורה או קדימה במידה ואתם לא מרוצים להפעולה שעשיתם.

הכפתור הזה נמצא בין הסרטונים/תמונות. אם תלחצו על הכפתור תוכלו להחליט אם אתם רוצים
מעבר חלק בין התמונות או אפקטים

applyעלללחוץלבשימוזהים,יהיוהאפקטיםשכלתרצואם allעלואז
Vסימון



כל סרטון/ תמונה או מוזיקה אפשר לחתוך דרך שתי
אופציות המסומנות בחצים.

ניתן לשלוט בהשמעת המוזיקה דרך לחיצה על ציר
המוזיקה ואז אייקון

במידה אינכם מרוצים מאחד הסרטונים שבחרתם,
deleteהאייקוןעלואזעליהםללחוץתמידאפשר

יש עוד המון אפשרויות באפליקציה אבל זה כל מה שצריך בשביל להכין סרטון טוב בשעתיים.
שיהיה בהצלחה!


