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 )כתב(: תחקיר וכתיבה -

למצוא  נסותבחירת הנושא נעשתה בעקבות מיקרים קודמים שקרו והוחלט לבחירת הנושא: . 1

 .דרך לפתור את בעיות האלימות

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

בתחילת הכתבה נעשה תחקיר על חוק שהוציאו שבו הוחלט להוציא  (:אפליקציות וידאו, תמונות

את המשטרה מתחומי המגרש בשלב השני הוצג ונחקר מקרה שקרה בעבר בשלב האחרון נשאלו 

 . יטחון שנתנו לנו את המידע הנצרךמספר אנשים וגורמים חשובים בנושא הב

 יאיון. השלב הקל הוא שלב הר? בתחקיר קל לי היה מה. 3

מידע על החוק  מצוא ייתי צריך להשלב הקשה הוא השלב שבו ה? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 . האוסר למשטרה להיות בתחומי מגרש הכדורגל

בתחילה התחלנו מדבר שהוא כמעט אפסי וחוסר מידע, . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

, כתבהלאחר שקיבלנו את המידע הנדרש התחלתי לכתוב את ה ,לאחר מיכן נאסף מידע בנושא

בחלק הראשון הצגנו את החלק שבו נחקק חוק האוסר  ,לשלושה חלקים הכתבה מחולקת

ובחלק  ,האלימותבחלק השני הוצג מקרה שקרה בעבר בעקבות  ,למשטרה להכנס לתחומי המגרש

 .השלישי שבוא צולם סרטון המביא לנו מידע נצרך בעקבות אלימות במגרשים

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

הצלם בסרטון הוידאו הוא אלכס אברמוב הכתבה הכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

 . )וידאו( אני ערכתי אותו

 .ראיינתי את המרואינים השלב שבוהכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 .השלב שבו נדרשתי לערוך את הוידאוהכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

ו סרטון ולצמצם אותבתהליך העריכה נדרשנו לערוך . תאר את תהליך העריכה של היצירה: 4

 .ניתן להכניס כמה שיותר מידע נצרך לזמן הקצר שבו

הלקחים הם הבנת המשמעות של משטרה בתוך מגרשי ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

 .הכדורגל והכנסת המאבטים במקום

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



 

 

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

לראות במצלמה רגילה ניתן  יותר יעיל סמארטפון מצלמה

 תמונות וסרטונים ברורים

movie-maker כמעט ואין קל לעבודה מחשב 

 

 

 : העלאה לאתר -

, הכתוב החלק: הבאים לדברים התייחס. הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

לאחר סיום הכתיבה  word הכתבה בהתחלה נכתבה ב: .תגיות, קטגוריות, כיתוב, תמונות

הכתבה הועברה לאתר וורדפרס, הוידאו צולם והועלה ליוטיוב ולאחר מיכן הועבר קישור לסרטון 

 לאתר הוורדפרס

את הכתבה : . פרט והסבר על עיצוב הכתבה באתר )מבנה הכתבה, עיצוב, שילוב תמונות ווידאו(2

נמצאת תמונה ואיתה עוצבה בסדר שבו כתבה ה ,העלו ועוצבו באתר מעצב האתר שהוא אני

 הרלוונטי. הכותרת לאחר מיכן מופיע הכתבה עצמה ולסיום הועלה סרטון המפרט לנו את המידע 

 

 : 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( 

 

 


