
 על פודקאסט פודקאסטתמלול 
 

 איך מכינים פודקאסט? ועוד בכימיה!

 

כמה  תקבלוזה הט בפודקאס ,אם החלטתם להכין פודקאסט לתחרותתי מצוות התחרות "יש לנו כימיה!", וכאן רו

 בעל סיכוי לזכות בתחרות! -כמובן ו , מושךמעניין אותו באופןאיך להכין  "טיפים"

מעין אות  - קצרה מנגינהבלפתוח את הפודקאסט בכמה צלילים או יכולנו אולי לא... אושכחנו משהו... –אבל רגע 
 לשבץ בפודקאסט שלכם אות פתיחה, אך זו אפשרות שכדאי להכיר.לא חובה בהחלט  פודקאסט שלנו.פתיחה ל

 רעיון אחר איך להתחיל את הפודקאסט שלכם?בכלל ואולי יש לכם 
 

 ונכיר את עשרת הדב עכשו אז בואו ניגש

 רות להכנת פודקאסט:

שקט וללא  והקליטו במקוםהשתמשו בציוד טוב כדי לקבל הקלטה ברורה  –הקלטה באיכות טובה  .1

לא מאזינים  –יהיו רעשים ברקע אם  ההקלטה תהיה באיכות גרועה או -זה לא יישמע טוב  רעשים. אם

 לפודקאסט שלכם. להקשיב יישארו
 

. זכרו שאתם אמורים להיות ושחקרתם אותו היטב מאוד בכם, שמעניין אתכםבחרו נושא שקרוב ללי .2

לכן כדאי להשקיע בחיפוש חומרים ובלימוד הנושא לפני  מומחים ברמה מסוימת בנושא שאתם מציגים.

 שאתם ניגשים לכתוב את הפודקאסט.
 

להעביר את הנושא  ובסופו של דברי שתתחילו בעבודה כדי לקבל רעיונות שמעו פודקאסטים אחרים לפנ .3

 ברור ומושךשבחרתם באופן מעניין ומושך. שלא כל כך קשה להקליט פודקאסט, אך אם הוא לא יהיה 

, ראו באתר שלנו רשימה קצרה של פודקאסטים שכדאי לשמוע לו. יישארו להקשיב לא פשוט אנשים

 .ואתם בודאי מכירים גם עוד כמה כאלה

 

 זאתכך שתוכלו להקריא  ,מה אתם הולכים להגיד מילה במילהרשמו , הכינו תמלול של כל הפודקאסט .4

לנסות לזכור מה התכוונתם להגיד. כשהכל רשום זה הרבה יותר קל מבלי ו מבלי להתבלבל ,בקלות

 . ופשוט

 

כדאי לספר בראשית הפודקאסט על מה אתם הולכים לדבר ובסוף לסכם על מה זיכרו שדברו בקצרה, אך  .5

 .וייקלטהמסר יעבור ברתם, כך יד
 

 אל .יישאר מעניין הואאך מספיק קצר כדי ש ,הפודקאסט צריך להיות מספיק ארוך כדי לכסות את הנושא .6

הפודקאסט שלכם ש זיכרו בקיצור,ותוסיפו מידע שאינו חיוני.  חזרו שוב ושוב על דברים שנאמרו ואלת

 ר יותר.דקות, אך הוא בהחלט יכול להיות קצ 10לתחרות יכול להיות באורך מרבי של 

 

לקול  בנוסףצלילים בבקולות ו הפודקאסטכל לאורך  כדאי להשתמשזוכרים את אות הפתיחה שלנו?  .7

 !במידההכל אך, כמובן,  -נוספים  קטעי ראיונות עם אנשיםבקולות רקע, במוזיקה, השתמשו בשלכם: 
 

 .כדאי להשתמש בפודקאסט שלכם בהומור, במידת האפשר .8
 

: לחקור את כעשר דקות צריך לעבוד שעות רבות כוליצור פודקאסט שאורהפודקאסט אמנם קצר, אך כדי  .9

הנושא שבחרתם, לחקור כיצד יוצרים פודקאסט טוב ומעניין, לרשום מה אתם הולכים להגיד, להקליט 

 אז לא להתייאש  .ועוד מספר פעמים עד שתקבלו הקלטה מוצלחת, ועוד



 

שם שימשוך את קהל השומעים אך, כמובן, שיהיה קשור  – תנו לפודקאסט שם קליט ומענייןואחרון חביב:  .10

 לנושא הפודקאסט.
 

היעזרו  ,בזמן העבודהגם ו ,ים בעבודהמעניין. לפני שאתם מתחילזהו, אלה עשרת הדברות ליצירת פודקאסט 

במחוון שנמצא באתר. זהו המחוון שבעזרתו נבדוק את הפודקאסט שלכם, אז כדאי לעבור היטב על כל 

חבל ממש  ., ובצורה הטובה ביותרשרשומים בו ולוודא שהפודקאסט שלכם עונה על כולם הקריטריונים

 להפסיד סתם נקודות!

 

מתחילים לעבוד על  ולסיום, הנה כמה פודקאסטים שכדאי לכם לחפש ברשת ולהאזין להם, לפני שאתם

 :הפודקאסט שלכם

 

 המובן מאליו, דורון פישלר

 

 , יובל מלחיקטעים בהיסטוריה

 

 עושים היסטוריה, רן לוי

 

 מה נחקר, מרב בן יצחק

 

 

 מכל צוות התחרות.ו ממני בהצלחה

 להתראות!

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=1017
https://historia.co.il/
https://www.ranlevi.com/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.manehkar.com/

