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 כל מכשיר חכם מגיע עם אפליקציית הקלטה מובנית במכשיר. בשיעור הזה נסביר איך
 להקליט שיעורים, הרצאות, תזכורות ועוד, וכיצד לשמוע את ההקלטות בצורה יעילה.

 

 הקלטת קטעי קול בסמארטפון

 ראשית יש למצוא במכשיר את אפליקציית ההקלטות. חפשו אפליקציה עם סמל1.
  של גלי קול או סמל של מיקרופון או משהו אחר שמזכיר הקלטה.

 בחלק מהמכשירים שם האפליקציה יהיה: "רשמקול" / "מקליט שמע" /
 "תזכורות קוליות".

 פתחו את האפליקצייה2.

 על מנת להתחיל להקליט, לחצו על העיגול האדום (יופיע לרוב בחלק התחתון3.
 של המסך).

 על מנת להפסיק את ההקלטה לחצו שוב על הכפתור האדום. בחלק4.
 מהמכשירים, לאחר תחילת ההקלטה העיגול יהפוך לריבוע או שיופיע ריבוע

 בתוך העיגול ומשמעות הלחיצה על הריבוע תהיה סיום ההקלטה.
 בכדי לשמוע את ההקלטה, לחצו עליה והיא תתחיל להתנגן.5.
 אם תרצו לשתף \ למחוק את ההקלטה, לחצו עליו לחיצה ארוכה וחפשו את6.

 כפתור "השיתוף" או את פח האשפה למחיקה
 תנו שם להקלטה: אפשר לשנות את השם של ההקלטה בכדי לזכור במה7.

  מדובר בעתיד.
 באנדרואיד - לוחצים על ההקלטה לחיצה ארוכה ואז על "שנה שם"

 באייפון - לוחצים על השם הקיים, אמור להופיע המקלדת בה תוכלו למחוק
 ולשנות את השם

 טיפים לשיפור איכות ההקלטה:8.
 מקמו את המכשיר במקום קרוב ככל האפשר למה / למי שברצונכם1.

 להקליט
 נסו להמנע מהקלטה בבית קפה או במקום הומה / רועש2.
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  כבו את המזגן, סגרו את החלונות היכן שאפשר בשביל לבטל רעש רקע3.

 בטרם אתם מתחילים את ההקלטה עשו "טסט" עם הקלטה קצרה כדי4.
 לוודא שההקלטה יוצאת טוב

 היכן שאפשר, בקשו ממי שמדבר לדבר בקול רם וברור.5.
  בתמונה הבאה תוכלו לראות כמה דוגמאות לאפליקציות להקלטה קולית.9.

 אם ההקלטות שימושיות במיוחד עבורכם, שווה לשקול להתקין אפליקציות
  נוספות מחנות האפליקציות.

 עבור אנדרואיד תוכלו למצוא בקישור הזה אפליקציות פופולריות להקלטה
 ועבור אייפון יש גם מבחר גדול, כמו למשל המקליט קול הזה.

 

 שיעורי בית
 אם מעולם לא הקלטתם במכשיר שלכם, עשו נסיון כעת כדי שתהיו מוכנים●

 לפעם הבאה שתרצו להקליט. נסו להקליט אדם שמדבר מסביבכם ולמדו האם
 המכשיר שלכם רגיש לקולות, איך זה נשמע ועוד. תוכלו גם להקליט זיכרונות או

 תזכורות ולשתף עם חברים.

https://play.google.com/store/search?q=audio%20recorder
https://apps.apple.com/us/app/voice-recorder-voz/id1336782987

