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 קידום שחקני נוער בקבוצות הכדורגלכתבה: ה נושא -

 תחקיר ועורך וידאו. ,כתבבכתבה:  תפקיד -

לכתבה:  קישור -

https://newsports2016.wordpress.com/2016/05/02/%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-

%d7%96%d7%a8-%d7%90%d7%95-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9d-

%d7%99%d7%97%d7%93/ 

 תחקיר וכתיבה -

בחרתי בנושא זה מכיוון שהסוגיה הזו עניינה אותי ורציתי לדעת יותר על כך ולכן בחירת הנושא: . 1

 עשיתי תחקיר.

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

בהתחלה אספתי חומרים מהאינטרנט הכנתי שאלות לריאיון ואחר  (:אפליקציות וידאו, תמונות

 כך הכנסתי קטעים מהווידאו לכתבה.

בחרתי להוסיף פסקה בכתבה  .היה לי קל לאסוף חומרים מהאינטרנט: בתחקיר קל לי היה מה. 3

המועתקת בחלקה מהאינטרנט, על דבריו של אנדי רוקסבורו, המנהל הטכני של אופ"א, המסביר 

  :על חשיבות הנושא, מכיוון שמידע זה הינו חשוב והכרחי לכתבה שלי. קישור לכתבה המקורית

 http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3165382,00.html 

ם המורה ובסוף התייעצתי ע בהתחלה לא היה לי את מי לראיין: בתחקיר קשה לי היה מה. 4

בחרתי לראיין את שרון אביטן המנהל המקצועי של מח' הנוער של הפועל ב"ש כי היה מתבקש בגלל 

 נושא הכתבה שלי. 

ובהמשך בהתחלה המידע היה מבוסס מידע או מהאינטרנט . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

  הוספתי מידע מהווידאו שצילמתי.

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

בהתחלה צילמנו את הכתבה ואחר כך ערכתי את הכתבה  :)וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

 והוספתי שאלות בשקופיות.

היה קל לצלם לא היה בעיות ובעזרת הנחייתה של  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

  המורה.

בהתחלה לא ידעתי לערוך את הווידאו אבל הכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

 בעזרת המורה ערכנו את הווידאו.

בהתחלה הכנסנו את הווידאו לתוכנת עריכה הורדנו  . תאר את תהליך העריכה של היצירה:4

  והוספנו דברים  שצריך לכתבה.



  שטוב תמיד לגלות דברים חדשים בכל נושא שמעניין אותך.: מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

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

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

לא שומעים טוב ובאמצע  זמין ונוח  סמארטפון מצלמה

הסרט נעצר הווידאו כי לא 

 מקום.היה 

movie-maker אפשר להוריד חלקים לא  מחשב

ואפשר להוסיף  יםרלוונטי

 אפקטים.

קצת מסובך לערוך סרט 

 בעזרת התוכנה הזאת 

    

 

 

 : לאתר העלאה -

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

לאחר שהכתבה מוכנה, תוך כדי בדיקה עם כל שאר חברי  .תגיות, קטגוריות, כיתוב, תמונות

 הקבוצה שהיא מוכנה ויכולה להעלות לאתר. 

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

 לפי כללי הכתיבה העיתונאית ומסודרת לפי רצף הגיוני. 

 

 : ושיווק האתר הפצה  -

 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. 

 

 

 

 

 

 


