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 : תחקיר וכתיבה -

ל אוהד ומה צריך כדי לעמוד על חשוב לי לדעת כשחקן  כדורגל מה ההגדרה שבחירת הנושא: . 1

 ההגדרה הזאת.

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

 מהראש, אינטרנט וטל האוהד של בפועל באר שבע. (:אפליקציות וידאו, תמונות

הפועל באר היה לי קל להתאים את הציטוטים לדבריו של טל אוהד ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 שבע

בתחקיר היה לי קשה בתחילת הכתבה כלומר לכתוב מהי ההגדרה ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 של אוהד ומה זה בכלל וכו'

 , שלאט מילאתי במידע, מדף ריקאת הכתיבה התחלתי . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

באינטרנט ובנוסף שראיינתי ונעזרתי גם ומהידע האישי שלי, ואז התחלתי להוסיף דברים מהראש 

 .את טל זה השלים את הכתבה

 

 )עורך התוכן העיתונאי( עריכת תוכן: -

 . תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו )תיקון, שכתוב, בדיקת תקינות עברית, אופי הכתבה(1

 . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

 מה היו הדגשים בעבודתך )מה היה לך חשוב כעורך תוכן ראשי של אתר הבגרות(. . ספר 3

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

עומרי זגורי צילם את הווידאו מהאייפון לאחר מכן : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

את העברתי את זה לתוכנת עריכה ואז ישבתי עם המורה שלי בכדי לערוך ולחתוך בסרטון 

  הדברים שלא צריכים.

 .היה לי קל להכין את השאלותהכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2



אוהד שרוף על מנת לראיין היה לי קשה למצוא הכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

 .אותו

אני בתהליך העריכה היה קל יחסית כלומר ידעתי מה . תאר את תהליך העריכה של היצירה: 4

רוצה להראות ביצירה שלי  ובנוסף בגלל שבחרתי לצלם משתי זוויות שונות אז הייתה לי קפיצה 

 ביצירה ולכן הוספתי שקופית בכדי למחוק את אותה קפיצה.

 צריך לעמוד בלוח זמנים ולא לעשות דברים בלחץ של זמן? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

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

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 איכות לא טובה נייד וקל לתפעול סמארטפון מצלמה

movie-maker אפשר לחתוך דברים לא  מחשב

רצויים קלה להבנה 

 וביצוע

 

 

 : לאתר העלאה -

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

הכתבה הועלתה לאתר רק לאחר שסיימתי אותה, ובדקתי שיש  .תגיות, קטגוריות, כיתוב, תמונות

 בה את כל המרכיבים. 

 : 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( 

 

  


