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 )כתב(: תחקיר וכתיבה -

 שהוא מכיוון הזה בנושא בחרתי.בארץ הספורט התקשורת של בנושא בחרתיבחירת הנושא: . 1
 יאות ומסקרן מעניין

 - המצולם והתחקיר הכתוב לתחקיר התייחס) למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

 תקשורת מזה הסברתי הכתבה את לכתוב התחלתי שעוד לפני- (אפליקציות וידאו, תמונות

 וקישרתי הכתבה נושא את לקחתי מכן לאחר.מסויימים ערוצים פי על אותה ותיארתי ספורט

 שבילב.ובארץ בחול אותנו שמייצגים ולספורטאים( כדורגל לרוב) הספורט כלפי לביקורת אותו

 רועי זה את שחיי תקשורת איש מצולם בתחקיר לראיין יצאתי ודעה עניין שלי לכתבה להוסיף

 שבע באר הפועל שחקן טלפונית ראיינתי ובנוסף .בארץ הביקורת לגבי שאלות אותו ושאלתי זריהן

 .הורסת או בונה היא האם הביקורת כלפי דוידזדה אופיר

 שאני בגלל זריהן רועי עם הראיון של הוידאו קשה לי היה בתחקיר? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 .כאלה לדברים רגיל לא

 בגלל שלי הכתבה נושא את לבטא קל לי היה בתחקיר. תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

 .לכתוב מה הרבה לי היה ולכן בארץ הספורטאים כלפי הביקורת הנושא של בדעה תומך שאני

 להוסיף משו לי שהיה פעם בכל כלומר מראש מתוכננת הייתה לא והיא בשלבים הכתבה על עבדתי

. שלי הכתבה הקורא אצל ועניינית מושכת ליותר הכתבה את להפוך כדי עצמי דעת על הוספתי

 על ההסבר לאחר הוידאו לדוגמה הנכון במקום דבר וכל הנכון הסדר לפי כך היו עבודתי שלבי

 .וידאו צילום עם נושא אותו על ראיון ואז ופירוט הכתבה הנושא

 אותם הדברים של נכון סדר, כתיב שגיות בלי תקינה עברית שפה שתיהיה בעבודתי חשוב לי היה

 .אסתטית וכתבה הצגתי

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

 אותי צילם נדב לקבוצה חברי הראיון את כשעשיתיהכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

 את חתכתי שמהם וסרטונים תצלומים כמה עשה הראיון כדי ותוך שלו סמארטפון במצלמת

 לוידאו לי שמתאימים החשובים הדברים ואת  MOVIE-MAKER שנקראת בתוכנה הסרטונים

 .הכתבה לנושא קשורש אחד

 



 דוידזדה אופיר עם השני הראיון הוא שהיה הקלהכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 .הסמארטפון דרך הראיון את עשינו כאשר

 הוידאו בחתיתוך היה שלי הקושי כדי תוךהכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

 .ומשעמם זמן רב ולא ועניין מושך הוידאו את לעשות שיתר וכמה המתאים

 איך שלמדתי  החיובי מהצד  מהיצירה שהפקתי הלקחים? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 4

 .עין ומושכת טובה ברמה וידאו ולערוך לחתוך

 המשימה את ליצור השתמשת בהן והתוכנות האפליקציות את הבאה בטבלה פרט. 5

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 בעיות איכות וסאונד זמין ונוח סמארטפון מצלמה

movie-maker אין קל לעבודה מחשב 

 

 

 : העלאה לאתר -

לאחר שהכתבה : הבאים לדברים התייחס. הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 מוכנה, נדב עורך האתר העלה אותי ביחד איתי לאתר, תוך בדיקה שהכתבה מסודרת ומסוגננת. 

 : הפצה ושיווק האתר  -

 המגמה של/ כל רשת חברתית אחרת  הפייסבוק בדף הכתבה פרסום של מסך צילום צרף. 1

את הכתבות ובכלל את כתובת האתר . פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות. 2

 ו לרשתות החברתיות השונות, שיתפנו חברים ומשפחה, והעלנו לאתר בית הספר. העלנ)קישור( 

 

 

 


