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 : תחקיר וכתיבה -

בחרתי בנושא זה מכיוון שנושא זה הוא קרוב אליי,  לא זוכה לחשיפה רבה בחירת הנושא: . 1

 ומשום שאני לומד במגמת תקשורת ראיתי זאת כהזדמנות לחשוף את הענף הזה בפני הציבור. 

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

האימונים שלי ושם ראיינתי את ורד המאמנת שלי. הלכתי לאחד  (:אפליקציות וידאו, תמונות

שאלת אותה מה זה בשבילה כדור שער? כיצד הגיע לתחום ומה שאיפותיה כמאמנת הקבוצות של 

מה הלכתי למחשב ושם חיפשתי באמצעות גוגל מידע ע השלוחה של באר שבע. בנוס, בטרם הריאיון

אודות ההיסטוריה של ענף, הציוד ) גודל הכדור, משקלו וכדומה( נעזרתי בידע האישי שלי בתור 

 שחקן שמשחק בענף זה על מנת להכניס אל הכתבה כמה שיותר מידע רלוונטי. 

ם שאני בעצמי משחק לפרט על הענף ולמצוא את המראיינים משו? בתחקיר קל לי היה מה. 3

פרט עליו בצורה ברורה ומפורטת. יתרה מכך, גם אל המרואיינות שעובדות  .בנוסף במשחק הזה 

 איתי כמאמנות היה קל להגיע.

לתאם עם ורד המאמנת שלי ועם המורה שלי ועם שחר הצלם שנלך ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

. אך לבסוף התוצר המוגמר יצא טבו לעשות את הכתבה. הקושי נבע מכך שמרחנו את הזמן מעט

 וענה על הציפיות והמטרות שהצבתי לעצמי לפני עשיית הכתבה.

על  כלומרכתבתי על הענף רקע כללי מכל המשתמע מכך. . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

כמה עמדות יש) כמה שחקנים בכל  ,שלו מתי וכיצד הוא נוצר. איך משחקים אותו? ההיסטוריה

המגרש, שמות העמדות. בנוסף התייחסתי גם אל (, מידות השער, תיאור של עמדות על קבוצה

 הליגות הקיימות ובעיקר התמקדתי בשלוחה של באר שבע שבה אני משחק.

שחקנית משום שזה  \לאחר מכן החלטתי שאני רוצה לראיין את המאמנת שלי ואת העוזרת מאמנת

ור המגיע ו כל ענפי ספורט הנכים בישראל אינו זוכה לסיקזה לצערי כמ ףיהיה לי קל להגיע אליהן, ענ

בחרתי בשחר  והקבוצהלאחר כמן הכנתי שאלות לריאיון , ישבתי עם ליאת לו) לפחות לפי דעתי . 

 להיפגש איתן לריאיון. וליהיואז תיאמתי עם ורד  להיות הצלם שלי

 

 



 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

לקחתי את הפלאפון שלי נתת לשחר הצלם והוא צילם  : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

אל שמששת כעוזרת מאמנת שחקנית נבחרת ישר וליהיריאיון של עשר דקות שבו ראיינתי את ורד 

שלנו ובנחרת העתודה נשים. ופשוט ראיינתי אותן. טרם הריאיון בחרתי לשאול אותן  שלה בקבוצה

 כי מעניינות. את חמשת השאלות הכי משמעותיות, וה

 כתיבת הרקע, בחירת המרואיינות, הכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

למצוא את הזמן המתאים עבור כולם לריאיון הכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

  ול היה להיפגש. כי כל פעם הוא נדחה בגלל שכל פעם צד אחר לא יכ

ישבתי ביחד עם המורה שלי ושחר הצלם והחלטנו לאחר . תאר את תהליך העריכה של היצירה: 4

נטיים וותוך כדי צפייה בסרטונים השונים איזה חלקים רלוונטיים להשאיר ואיזה חלקים רלו

 למחוק ולתמלל בריאיון המצולם. 

שער  כדורגם ו תקשורתגם  -שאני אוהב את שתי התחומים? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

 ואשמח לעסוק בהם כתחביב כשאגדל.

 :המשימה את ליצור השתמשת בהן והתוכנות ליקציותהאפ את הבאה בטבלה פרט. 5

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

זמין וקל לשימוש איכות  סמארטפון מצלמה

 טובה

 אין

movie-maker קצת מסובך לתפעול  מחשב

עבורי בגלל לקות הראייה 

אך למזלי המורה ישבה 

איתי והקושי הזה נעלם 

 כלא היה.

 אין

    

 

 

 : לאתר העלאה -

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

לאחר שהכתבה הייתה מוכנה, העלנו אותה לאתר, תוך בדיקה  .תגיות, קטגוריות, כיתוב, תמונות

 של תקינות עברית, וכתיבה ברורה ומובנת. 

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

 : כותרת, כותרת משנה, גוף הכתבה ותמונות ווידאו. לפי כללי הכתיבה העיתטנאית



 

 : ושיווק האתר הפצה  -

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

 

תי את הקישור לכתבה לרשת יהעל -. פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות2

החברתית " פייסבוק" ולרשת החברתית " אינסטגרם" בנוסף שלחתי אותה לכל אנשי הקשר שלי 

כמובן שכאחראי הפצה בקבוצה, העליתי את הקישור עבור  הקבוצות השונות בהן אני חבר. ולכל

 האתר כולו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


