
 
 
 
 
 
 

 

  הפקת טקס מקוון
 

 מארגני הטקס שלום,

 לרשותכם שתי אופציות של יצירת טקס:

 אפשרות א'  

 מהלך בניית הטקס 

 .)רק עם קולות התלמידים, ללא וידאו( במידה ורוצים לשלוח סרטון מוקלט

הטקס בבי"ס/ ברשות/ בגוף המקומי על מהלך הטקס )סרטונים, שירים החלטה בצוות המארגן של  .1

 וקטעי קריאה עומדים לרשותכם בקובץ הנוסף(.

המורה/המארגן שולח לתלמיד/ למקריא הקלטה של עצמו מקריא את הקטע בוואטסאפ )בצורה ברורה  .2

 וטובה כדי שהתלמיד ידע איך להקריא את הקטע(. 

 שאמור לשיר קישור לשיר ביוטיוב.ביחס לשירים, כדאי לשלוח למי  .3

 התלמיד שולח הקלטה של עצמו בוואטסאפ מקריא את הקטע.  .4

בי"ס/ הגוף המארגן אוסף את כל הקטעים ובעזרת חברת הפקה כלשהי עורכים את הכל לסרטון אחד.  .5

 תוך כדי. תמונות שירוצו או לשים  טקסט, ניתן להציג את ה/שיריםכשיש קטעי קריאה
 

  לקהל היעד.הקרנת הסרטון 

 

 אפשרות ב'  

 מהלך בניית הטקס 

 במידה ורוצים לשלוח סרטון מוקלט )עם וידאו של התלמידים מקריאים ושרים( מראש של הטקס:

החלטה בצוות המארגן של הטקס בבי"ס/ ברשות/ בגוף המקומי על מהלך הטקס )סרטונים, שירים וקטעי  .1

 קריאה עומדים לרשותכם בקובץ הנוסף(.

המורה/המארגן שולח לתלמיד/ למקריא הקלטה של עצמו מקריא את הקטע בוואטסאפ )בצורה ברורה  .2

וטובה כדי שהתלמיד ידע איך להקריא את הקטע(. ביחס לשירים, כדאי לשלוח למי שאמור לשיר קישור 

 לשיר ביוטיוב.

מצא בסביבה התלמיד יצלם את עצמו מקריא את הקטע בצילום וידאו. יש לדאוג לכך שהמקריא יי .3

 שקטה, יתלבש ויתנהג באופן שהולם את הטקס.

 בי"ס/ הגוף המארגן אוסף את כל הקטעים ובעזרת חברת הפקה כלשהי עורכים את הכל לסרטון אחד.  .4

 

 .הקרנת הסרטון לקהל היעד 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 רשימת ספקים שיודעים לבצע שידורים חיים:

אנחנו  השירות של שידור טקס, ערב שירים בלייב.ספקים שיודעים לתת את ה רשימת הספקים שרשומים פה אל

 סביר להניח שיש חברות נוספות שיודעות להפיק את זה. לא מכירים אותם באופן ישיר.

 

 Live giving tv:  שם הספק 

 קישור
https://livegivingtv.com/video/event-live-

streaming/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhFIHDaKhdOwYzIK-

6VRyES_IS_j5a6Lwzz8-X0cWVo_BIgGkdVKsOsaAjOvEALw_wcB 

 טלפון

077-5264935     

 

 

 Share live :      שם הספק

 קישור
https://www.sharelive.tv/Production 

  טלפון

077-7368000 

 

 

 קליקינג :שם הספק 

 קישור
https://clicking.co.il/%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-

%D7%A9%D7%9C-

%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92/#contact 

 טלפון

 להתקשרות טלפון אין

 
 

 

https://livegivingtv.com/video/event-live-streaming/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhFIHDaKhdOwYzIK-6VRyES_IS_j5a6Lwzz8-X0cWVo_BIgGkdVKsOsaAjOvEALw_wcB
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https://livegivingtv.com/video/event-live-streaming/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhFIHDaKhdOwYzIK-6VRyES_IS_j5a6Lwzz8-X0cWVo_BIgGkdVKsOsaAjOvEALw_wcB
https://www.sharelive.tv/Production
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https://clicking.co.il/%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92/#contact
https://clicking.co.il/%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92/#contact

