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 : התחקיר וכתיב -

בחרתי את הנושא הזה כי ידעתי שיש אפליה בכדורגל בין נשים לגברים אבל בחירת הנושא: . 1

 רציתי לדעת עד כמה היא באמת חמורה ולשמוע מנשים שהן חיות את המאבק הזה יום יום.

כדי למצוא חומר על כדורגל נשים חיפשתי באינטרנט : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

כתוב אלינה השחקנית כדורגל שראיינתי הוסיפה לי לכתבה. חיפשתי שחקנית לראיין  ומה שלא היה

אותה ובגלל שאני פחות יודעת כדורגל אז אני גם פחות יודעת על שחקניות ואופק אמר לי שהוא 

 מכיר מישהי שהיא ממכון וינגייט והיא גרה בבאר שבע והוא מכיר אותה והוא יכול לסדר לנו ראיון.

היה לי קל בתחקיר למצוא שאלות לראיון כי אלו היו שאלות שכבר ? בתחקיר קל לי ההי מה. 3 

 רציתי לדעת לפני.

החלק שהיה לי קשה בתחקיר זה היה לראיון אותה, זה היה לי מביך ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

נבוכה וחדש כי לא דיברתי עם אף אחד לפני זה בצורה רשמית עם דפים ושכל זה מצולם אז הייתי 

 מהסיטואציה ולא ידעתי כל כך איך להתחיל.

בהתחלה לקחתי מהאינטרנט כל דבר שמדבר על כדורגל . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

נשים בכללי ואחר כך התחלתי ספציפית לחפש על הבעיות שיש בין הכדורגל נשים לכדורגל גברים 

ה הייתה מוכנה ראיינתי את אלינה והתחלתי לקרוא ולכתוב את הכול בכתב שלי, אחרי שהכתב

 מטקלוב שחקנית כדורגל וערכתי את הוידאו שצילמו מהפלאפון.

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

אופק מלכה התלווה אליי לכתבה והוא זה שצילם אותה  הכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

 בשבילי.

זה לא היה כל כך קל כי לפני שערכתי את הוידאו הכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

שלי אז לא הכרתי בכלל את התוכנה שנקראת "מובי מייקר" וזה היה צריך ממש ללמוד אותה תוך 

 כדי עריכת הוידאו.

החלק הקשה שהיה לי בכתבה זה שבגלל הרוח הכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

אז הייתי צריכה לחתוך את השאלות ולהכניס שקופית של אז את השאלות שאני שאלתי לא שמעו 

השאלה ולא ידעתי כל כך איך עושים והרבה פעמים יצא שחתכתי לא רק את השאלה גם חלק 

 מהתשובות שלה וזה לקח זמן עד שהוידאו הגיע למה שהוא עכשיו.



ניסיונות : לא ידעתי כל כך איך להשתמש בתוכנה ואחרי . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

רבים ובעיקר כושלים של לערוך את הוידאו כמו שאני רוצה ביקשתי עזרה מהמורה שלי ליאת והיא 

הסבירה לי איך לחתוך ככה שאני לא יצטרך גם לחתוך תשובות שלה וזה הגיע לתוצאה הסופית 

 שככה רציתי שזה יראה.

 לא הפקתי 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 -

אחרי שהכתבה הייתה מוכנה מבחינת : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 הווידאו ומבחינת הכתבה אז העליתי את הכתבה לאתר שלנו.

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

 ה ולבסוף הוידאו.הוא כמו של כל כתבה אחרת, כותרת, כותרת משנה, תוכן הכתב

 : הפצה ושיווק האתר  -

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

 

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

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

 את הקישור. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


