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 : תחקיר וכתיבה -

 . בשבת סוגיית משחקי הכדורגל-ספורטבחירת הנושא: . 1

בחרתי בנושא זה מכיוון שגם אני שחקן כדורגל ואני בא מהתחום הזה של הספורט ואני מבין את 

 . התחושה הזו של השחקנים שמחוברים לדת

 בהתחלה חיפשתי קצת מידע על ערן זגר , שחקן: למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

רגל בשבת ועל שקשורות לסוגיית משחקי כדוכדורגל שראיינתי . אחר כך חיפשתי כל מיני כתבות 

יה זו . השלב הבא שעשיתי הוא כתיבת שאלות שאותן רציתי לשאול את ערן ההחלטות בנוגע לסוג

איון צולם באמצעות יהריאיון שעשיתי איתו. זגר . נפגשתי איתו במקום עבודתו וצילמתי את כל הר

 איון . יתי תמונות שלי ושל ערן מתוך הראיון למחשב והוספי. לאחר מכן העברתי את הר5אייפון 

היה לי קל לספר ולמצוא מידע על סוגיית משחקי הכדורגל בשבת מכיוון ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 שגם אני בם מהתחום הזה של הספורט. 

 היה לי קשה לשמוע על שערן זגר ויתר על החלום שלו לטובת השבת.? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

בתחילת הכתבה ערכתי תחקיר על הנושא ועל ערן והכתיבה . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

יה בהרחבה והתמקדות לבסוף בסיפורו האישי של הסוגפשוט הייתה רצף הגיוני ,כלומר תיאור של 

 אותה העליתי מוכנה הייתה שהיא ולאחר'' וורד'' בקובץ הכתבה את כתבתי בתחילה ערן זגר .

 אסתטית תהיה שהעבודה היו בעבודתי הדגשים. טעויות ותיקון ושכתוב בדיקה אחרי לאתר

 . הגיוני קריאה ורצף תקינה עברית,  בעבודה הסדר לי חשוב היה.  לעין ויפה מדוייקת,

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

צילמה בשבילי את  חברת הקבוצה רעות אליאסוב הכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

 הוידיאו ,ואני ערכתי את הסרטון ב''מובי מייקר'' .

ן שזו הפעם וואת האמת לא היה לי כל כך קל מכיהכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

הראשונה שאני מתעסק עם התוכנה הזו והיה לי קושי ללמוד אותה ולהכיר איך עובדים עליה אבל 

 לבסוף התגברתי על הקשיים . 



הקושי שלי העיקרי בתהליך של היצירה של הכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

מאוד ארוך ואני הייתי צריך הכתבה הוא לערוך את הסרטון מאחר וחומר הגלם של הסרטון היה 

 לבחור אלו קטעים לקחת ואת מה לסנן .   

איך הסרט אמור  -תהליך העריכה התחיל בהתלבטות: . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

 ם .ת ולבסוף הצלחתי ליצור מבנה מסוילהיראו

 . אין לקחים? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

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

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 ווליום נמוך  קליל ומהיר לשימוש סמארטפון מצלמה

movie-maker תוכנה חינמית ,ופשוטה  מחשב

 להבנה 

 לא תמיד הכל עבד .

    

 

 : העלאה לאתר -

כשהעליתי את הכתבה נחשפתי לראשונה : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

למערכת הוורדפרס. בהתחלה הסתכלתי קצת על המערכת ,ניסיתי להבין איך משתמשים בה, 

נעזרתי גם במורה שלי וראיתי שהיא די קלה לשימוש. לאחר מכן חשבתי על איך אני בונה את האתר 

 שלי, אילו דברים אני מכניס לכתבה ובאיזה סדר .

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

 טון וידיאו על ערן זגר ותמונות .החלק של הכתיבה , מתחתיו סר –עיצוב הכתבה הוא מאוד ברור 

  :הפצה ושיווק האתר  -

 המגמה / כל רשת חברתית אחרת של הפייסבוק בדף הכתבה פרסום של מסך צילום . צרף1

 



כתובת האתר הופצה ע" אחראי ההפצה  -. פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות2

בקבוצה, עילאי רז, ברשתות החברתיות השונות, באתר בית ספר, וכן שלחית לחברים ובני משפחה 

 את הקישור. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


