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  :תכנון האתר .1

  ?מהי מטרת האתר .א

המצב הביטחוני בדרום אינו פשוט. חייהם של התושבים נתונים לסכנה. המטרה שלנו היא 

לעלות את מצוקתם של תושבי הדרום ועוטף עזה למודעות הציבור ולהביא לידי ביטוי את 

תסכולם הנובע מחוסר רגישות המדינה כלפי המצב. ליצור תחושת הזדהות ואמפתיה, 

את הצד של הנפגעים העיקריים במדינה עקב הסכסוך  לעזור להם בדרכים שונות, להראות

הישראלי פלסטיני. התקשורת לא מציגה לנו את המציאות המלאה אלא מציגה אותה 

בצורה חלקית. אנו רוצות לחשוף את האמת במלואה, לחשוף את האמת העגומה 

 ר.והמציאות הקשה שאיתה נאלצים להתמודד מידי יום תושבי העוטף ונפגעי פעולות הטרו

 מהו המסר? .ב

המסר שאנו רוצות להעביר דרך הקמפיין הוא שיש אנשים במדינה שלנו שחיים בעוטף עזה 

אזעקות, טילים,  -וביישובים שלא הרבה מכירים והם סובלים משגרת חיים לא פשוטה

ופיגועים רבים. אם אנחנו מתלוננים על מציאות קשה, על עבודה, על לקום מוקדם בבוקר, 

לבית הספר אז אנו צריכים להבין שבעוטף עזה הם לא יכולים לקיים שיגרת חיים על ללכת 

פרנסתם נפגעת כי הם לא יכולים ללכת לעבוד, הם נמצאים בפיגור לימודי  -רגילה שכזו

משום שאינם יכולים ללכת למסגרות הלימודיות, הם צריכים ללמוד בבית או במרחבים 

הצלחה. ומה עם הילדים שגדלים לתוך הדבר הזה? המוגנים ולא תמיד יש להם את הכלים ל

יש לחשוב על הפגיעה הנפשית שהם חווים ועל ההשלכות שלה.. כל תושבי העוטף זקוקים 

לתמיכה ואהבה יותר מהרגיל בימים קשים אלו. הסיסמא שלנו היא "חירום.שגרה". אנו 

הם של רוצות להראות ששגרת החיים של כל אחד מאיתנו היא שונה ממציאות חיי

שגרת חייהם היא שיגרה של חירום.  -התושבים הנפגעים מטרור, חייהם נתונים לסכנה

לקחנו סיסמא זאת מסרטון שביימו תושבי העוטף בנוגע למצבם הביטחוני במטרה להראות 

 את הצד שלהם ולגרום לנו להזדהות ולהתחבר לתחושותיהם. 

 ?מי קהל היעד            

קשה וחוששים     ר לבני הנוער ולתושבים בדרום הארץ שחווים מציאות הפרויקט שלנו מיועד בעיק

 לביטחונם אך הוא מתאים גם לציבור הרחב במדינת ישראל.

 

 :נקודות שאסור שיחסרו באתר

 .: איפיון האתר

צבע השחור בולט מאוד באתר והוא מאפיין את המצב הביטחוני הקשה בדרום ה

הכתבה המצולמת  /איוןי. כל תמונה היא צילום מסך מתוך הר)הארץ)דרום שחור

 והיא מכניסה אותנו ישירות לתוך הכתבה והאווירה.

-  

 .: ועיצוב אתרקונספט ויזואלי  -



הצבע המרכזי באתר שלנו הוא שחור והוא מסמל את המצוקה שיש בעוטף עזה ומסמל הכי 

ללחוץ עליו ויש מעבר מהיר  טוב את הנושא שלנו. לכל כתבה ופרויקט יש ריבוע משלו שניתן

 לכתבה, כיון שרצינו שכל כתבה תקבל את הבמה שלה. 

 
 : תכנון ממשק )חווית( משתמש  -

חשוב שהאתר יהיה נוח לשימוש. הוא קליל ונוח ברור היכן נמצאת כל כתבה, פרטים על 

 האתר ועלינו.

 : וורדפרסתאר והסבר איזו פלטפורמה נבחרה לאתר  -

 

  :תיאור העבודה על הכתבות .2

 :תיאור אופן העבודה על כל כתבה וכתבה מצולמת או כתובה -

ליך של כל אחת התחיל בבחירת נושא. כל אחת חשבה על שאלות למרואיין התה

קטע קצר שאותו הציגה בתוכנית האולפן שלה. כל אחת צילמה את החומרים \שלה

 שלה הורידה אותם למחשב וערכה. לבסוף כל אחת כתבה כתבה.

 :תקציר על התחקיר שנעשה בכל כתבה. תיאור אופן איסוף החומרים -

התחילה באיסוף מקורות מידע מהאינטרנט. לאחר מכן כל אחת בחרה כל אחת  -

מרואיינים לאחר חיפוש, יצרה איתם קשר וקבעה יום צילום. מרבית החומרים הגיעו 

מהראיונות מלבד האולפנים והבולד של לירון ומאור בהם מרבית המידע היה 

 מהאינטרנט ועל פי דעתן האישית.

כתבה וכתבה, מדוע נבחרו, אופן התאמתם לאתר יאור התמונות שנבחרו לכל ת -

 .מסך מתוך הסרטונים התמונות לכתבות נלקחו כצילום -מבחינת גודל ומשקל תמונה

זה אופן? אם כן, באיזו? ובאי ליקציה ו/או בתוכנת עריכת תמונות,אם נעזרתם באפה -

 נעזרנו בתוכנת פרימייר לעריכת הסרטון של כל אחת.

כל אחת השתמשה  :ן הצילום והעריכה של כל אחת מכתבות הווידאויאור אופת -

ה לקבוצה, בנוסף נעזרנו ותיבמצלמת סוני וצילמה את הסרטון שלה בעזרת חבר

 בפרומטרים שונים ליצירת תכנית האולפנים והבולדים.

  -ומדוע )עורך תוכן וידאו ועורך תוכן(יאור והסבר, אילו סוגי סרטוני ווידאו הפקתם ת -

הכנו מורכבים מראיונות ומבולדים, מטרת הראיונות היא שאו דסוג סרטוני הווי -

איסוף מידע לכתבה מנקודת המבט של אדם שחווה את המצבים הללו ויכול לתת לנו 

את התשובות והחומרים הטובים ביותר, הסרטונים הופקו כראיון של שאלה ומשוב 

ראות את המידע באופן הטוב ביותר. הבולדים שהופקו נעשו כך על מנת לשדר על מנת ה

 מסר ברור ואת דעת העורכות והמפיקות )מאור ולירון(.

 לא רלוונטי –תיאור אופן הכנת פודקאסט )עורך תוכן וידאו ועורך תוכן(  -

 

 

 



  שיווק, הפצה וקידום האתר

נו לשווק את האתר ולפרסם ברצונ תוכנית אסטרטגית השיווק )רשתות חברתיות בעיקר(פירוט 

 אותו בכל מקום שרק אפשר ובכל הרשתות החברתיות. וואצאפ, פייסבוק, אינסטגרם וכו.

וכפי שכבר ציינו גם  האתר שלנו פורסם באתר בית הספר שלנו באיזה אופן משווק ומקודם האתר? 

  ברשתות החברתיות.

בחרתי להשתמש  באילו רשתות חברתיות בחרת להשתמש ומדוע? מהן מטרותיך ואופן עבודתך?

בוואצאפ, פייסבוק ואינסטגרם משום שהן הרשתות החברתיות הכי נפוצות ורוב האנשים 

לי הן שהאתר משתמשים בהם בעיקר בני הנוער וככה האתר שלנו יכול להגיע לכל מקום. המטרות ש

  יגיע לכל מקום.

פירסמתי את כתובת והסבר כיצד השתמשת ברשתות החברתיות כדי לקדם את האתר שלכם. תאר

 .האתר ברשתות החברתיות

תאר והסבר כיצד השתמשת ברשתות החברתיות כדי לקדם אג'נדה חברתית או כל רעיון או 

להמוני אנשים, הוא הופך לויראלי והרבה אנשים צופים  כאשר חשפנו את הפרוייקטיקט אחר. פרו

 בו ובכך אנו מקדמות את רעיון והמסר של הפרוייקט.

תיאור שיתופי פעולה שייצרתם עם אתרים אחרים, מדוע בחרת בהם, ובמה תרמו )למשל, שיתוף 

והבית שיתפנו את האתר שלנו באתר בית הספר משום שרצינו שחברי השכבה שלנו באתר בית ספר(.

נו שם זו החשיפה הכי טובה שיש. משם נוכל לקבל פירגון ספר בכלל ייחשפו לפרוייקט שלנו. לדעת

 .ופרסום

אתר בית הספר חשף את העבודה שלנו למגוון רחב של אנשים וקידם את פרט במה תרם לך כלי זה.

 הפרוייקט באופן משמעותי.

 

 :עורך ראשי -

 

כל אחת מחברות הקבוצה הכינה כתבה כתובה  תפקוד של כל אחד מחברי הקבוצה.אופן התאר את 

-מצולם קבוצתי ובו כל אחת תרמה את החלק שלה וכתבה מצולמת ולאחר מכן עבדנו על פרוייקט

צילום, עריכה, משחק, וכתיבת התסריט. כולן נרתמו לעבודה וביצעו את תפקידתן בפרוייקט על 

 הצד הטוב ביותר.

כל אחת מחברות הקבוצה תרמה בדרך כלשהי  במה תרמו ובמה לא תרמו לעבודה המשותפת.

 להציע רעיונות, עריכה צילום וכו. לעבודה המשותפת. אין אחת שלא תרמה. אם זה

תאר את חלוקת התפקידים בתוך הקבוצה )כל אחד אחראי על תפקידו, אך נעזרו אחד בשני ושיתפו 

 פעולה לטובת הכלל(. 

כל אחת הייתה אחראית על התפקיד שלה אבל בסופו של דבר כל אחת עזרה לשנייה ולא היה מצב 

 ים במהלך הפרוייקט. שמישהי נשארה לבד וללא עזרה בשלב מסוי



 

פרט והסבר מה היית משמר ומה היית משפר בחלוקת התפקידים, בעבודת הצוות ובעבודה 

הייתי משמרת את חלוקת התפקידים משום שכל אחת קיבלה את התפקיד המשותפת, ומדוע. 

נו שיתוף פעולה שהכי מתאים לה ושהיא הכי טובה בו. בנוסף, הרכב הקבוצה היה מעולה היה בינ

ועבודת צוות מלאה. הייתי מציעה לשפר את הזמנים שבהם נפגשנו לביצוע העבודה, כלומר לא 

 לחכות לרגע האחרון אלא לעשות את הדברים קודם לכן. 

 

  לירון: -רפלקציה אישית .3

העדפתי מבחינת תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. -

עבודה אינדיבידואלית היא עבודה בצוות, הסיבה העיקרית לכך היא משום עבודה בצוות או 

שבקבוצה התוצר הסופי, לפחות לדעתי הוא הטוב ביותר מהסיבה שבצוות כל אחד מחברי הצוות 

בנוסף, אני נהנית יותר לעבוד  תורם רעיון, מידע חדש, דעה שעוזרת לגבש תוצר גמור וטוב ביותר.

 לבד, תהליך העבודה יותר מהנה ומגבש.בצוות מאשר לעבוד 

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר  -

נקודת המוצא שלי אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. 

תלמידת תקשורת היא שהתקשורת לא משקפת לנו את המציאות כמו שהיא ובצורה כ

אובייקטיבית, אני מאמינה בתאוריות סדר היום ותאוריית הבניית המציאות אשר לפיהן התקשורת 

היא זו שמחליטה מה יעלה לסדר היום הציבורי והתקשורתי ושבעצם אנו מבינים מה החשיבות של 

של אמצעי התקשורת, בנוסף אופן הצגת החדשות לא מיוצג באופן חדשה מסוימת לפי רצונן 

אובייקטיבי לגמרי, הרי לפי תאוריית הבניית המציאות החדשה לא מוצגת לנו, הציבור, באופן 

אובייקטיבי לגמרי ושדעות העיתונאים ואנשי התקשורת משפיעות על אופן הצגת החדשה ותוכנה. 

עזור לחברה , לאנשי עוטף עזה , הסובלים משגרת יום יום אני רואה באתר שלנו אתר חברתי שבא ל

הכוללת פיגועים, טילים, שריפות ועוד. התקשורת בעצם, לדעתי האישית לפחות, לא מראה לנו את 

המציאות הקשה שם באופן מלא ולא מעלה מספיק את הנושא לסדר היום. האתר שלנו בא להראות 

כל נושא הטרור ממנו סובלים היהודים בעולם, תושבי את המציאות כמו שהיא, קשה ככל שהיא, על 

בעצם עיתונאים התומכים במפלגה מסוימת, לא ישקפו לנו  ארץ ישראל ותושבי העוטף במיוחד.

באופן מלא את המציאות בעוטף עזה ואת מה הפוליטיקאים מנסים לעשות כדי לשפר את המצב, 

אחד מהדרג המדיני לא עושה משהו משמעותי בעיני, תושבי העוטף סובלים כבר יותר מידי זמן ואף 

עכל מנת לשנות את המצב, לאו דווקא לגבי הפלסטינאים וארגוני החמאס, גם לעזרה כלכלית, 

 לדוגמה לחקלאים, אשר פרנסתם נפגעת בגלל השריפות.  

המטרה של האתר היא להעלאות את המודעות בחברה על ידי העלאת המסר שלנו לסדר היום, 

י, בפוליטיקה ובדרג המדיני הגבוה יגיע אך ורק כאשר כל החברה שלנו, הישראלית ושינוי אמית

 נעמוד ביחד לצד תושבי העוטף, נזדהה איתם ונעזור להם.

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת  -

התמחות זו תרמה לי  נמק תשובתך. מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. 

באופן אישי בכך שהיא גרמה לי להבין את כל עולם התקשורת, כל הניו מדיה באופן טוב יותר, אם 

לפני ההתמחות, הייתי לדוגמה רואה חדשה מסוימת בחדשות ומאמינה שהיא המציאות כמו שהיא, 



ות ההתמחות, הבנתי שאני יכולה כיום אני יודעת שהכתבה לא אובייקטיבית באופן מלא. בנוסף בזכ

לה עלות נושאים שונים וידיעות שונות לסדר היום בזכות אמצעי התקשורת והמדיה הכל כך חזקים 

שיכולים להעלאות נושאים לסדר היום, לכן בחרתי לעסוק בנושא הטרור, אשר חשוב לי להעלות 

זרת מספיק לתושבי עוטף אותו לסדר היום ולמודעות הציבורית. המסר שלי הוא שהמדינה לא עו

עזה. אני אעלה את  הנושא למודעות בזכות הפצת הכתבה שלי ליוטיוב, שזהו אמצעי תקשורת המוני 

 אשר עם החשיפה הנכונה, יכול להגיע להמון אנשים.

להמשך הדרך אקח איתי את כל הידע שרכשתי בזכות התמחות זו, אקח בעיקר את זה שלמדתי 

להיות עיתונאית , פוליטיקאית או בדרג גבוה כדי להעלות נושא שחשוב לי שגם אני, לא חייבת 

 לסדר היום, עם החשיפה נכונה ובזכות זה שמדתי על הכוח הרב של התקשורת.

 

 רפלקציה אישית: רותם 

אני מעדיפה לעבוד . תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק-

וון שכאשר עובדים בצוות יש חלוקת עבודה, לא הכל נופל על בן אדם אחד, כל בעבודת צוות מכי

 אחד תורם את דעותיו ורעיונותיו לפרויקט וניתן להפיק מכך את המיטב.

תפקידי  ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. -

אית לכך שכל הפרויקט מתנהל כראוי, לבדוק באתר הוא עורכת ראשית. במהלך תפקידי הייתי אחר

שכל אחד מחברי הקבוצה מבצע את תפקידו בקבוצה, שמטלות הקבוצה יוגשו בזמן שהוגדר ובאופן 

הטוב ביותר. אני חושבת שביצעתי את תפקידי כראוי , ניהלתי את הדברים באופן נכון ויעיל תוך 

 התחשבות בחברי הצוות בקבוצה. 

לך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר מהי נקודת המוצא ש -

נקודת המוצא שלי . אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך

כאשת תקשורת הוא שכל דבר שמתפרסם בתקשורת באמצעות כל מדיום אפשרי כמו טלוויזיה, 

וליטי, חברתי ,אידיאולוגי וכ'ו. אני רואה רדיו, אינטרנט יכול להשפיע על תחומים רבים כמו תחום פ

באתר שלנו אמצעי למסר חברתי ופוליטי  .אנו כקבוצה באות להעביר מסר לגבי מציאות החיים 

הקשה בעוטף עזה והטרור ששוררת בכלל בארץ. אנו רוצות להראות גם לחברה ולציבור הרחב 

הם לתחושת הזדהות ולהתחבר יום ולגרום ל–במדינת ישראל מה תושבי עוטף עזה חווים ביום 

לתחושותיהם. בנוסף ברצוננו לנסות אפילו להגיע באמצעות הקמפיין לאנשים העוסקים 

 טחוני ושגרת חייהם של תושבי עוטף עזה.יבפוליטיקה על מנת לנסות ליצור שינוי לגבי מצבם הב

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת  -

התמחות זו תרמה לי מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.  

באופן אישי בכך שבמסגרת הפרויקט נסעתי לעוטף עזה, ראיתי את אורח החיים של התושבים, עד 

ם לעזה ונמצאים בסכנה תמידית לחייהם. לקחתי על עצמי את הפרויקט כדבר כמה הם קרובי

שארצה ללמוד ולהחכים ממנו, ראיתי את האתר שבנינו כקמפיין חברתי בקריאה לעזרה ותמיכה 

בתושבי עזה. עד לפני שהגעתי לעוטף בעצמי לא יכולתי לשער עד כמה המצב של התושבים בעוטף 

הצורך להעמיק את ידיעותיי וההבנה בכל נושא שאבחר ולנסות קשה ומסוכן וקיבלתי מכך את 



לתרום ולהשפיע על החברה. דבר זה יכול לתרום לי גם בעתיד ללכת ולהעמיק את ידיעותיי בכל 

 נושא שאבחר לחקור ולהעמיק ובנוסף לא לפחד לנסות להשפיע על דברים שאולי אצליח לשנות. 

 

 רפלקציה אישית: עמית

אני מעדיפה עבודה תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. -

בצוות משום שבעיניי כאשר יש דעות שונות ומגוונות זה מוביל לתוצר איכותי ביותר בעל תוכן 

מעניין. בנוסף, כל אחד מחברי הקבוצה יכול לעזור לאחר בדברים בהם הוא מתקשה ולתרום לו 

ע שלו, ניתן ללמוד אחד מהשני, כל אחד טוב במשהו אחר וזה יכול לתרום לתוצר הסופי המון. מהיד

אני חושבת שכל אדם צריך לדעת כיצד להתנהל בקבוצה זה כלי חשוב בחיים, לדעת כיצד לעבוד עם 

 אנשים שונים ממך בעלי תפיסות ודעות שונות משלך.  )אקטיביזם חברתי(

תפקידי  תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך.ספר מה היה תפקידך באתר. 

ויזואלית. כחלק מתפקיד זה דאגתי לכך שלכל חבריי לקבוצה -במסגרת העבודה היה עורכת אודיו

יהיה פרוייקט מצולם+תמונה בתוך הכתבה הכתובה. בנוסף עזרתי לחבריי בעריכת הפרוייקט 

 בעריכה באופן הטוב ביותר. המצולם, הענקתי להן את הכלים שלי והידע שלי

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר 

מתוך החומר  אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך.

שלמדתי במהלך השנים במסגרת שיעורי תקשורת וניו מדיה, נקודת המוצא שלי כתלמידת תקשורת 

שורת מבנה לנו את המציאות. לדעתי, התקשורת לא מעלה מספיק לסדר היום ולדיון היא שהתק

הציבורי את נושא המצב הביטחוני בדרום ובעוטף עזה וגורמת לחוסר מודעות בנושא בעיקר במרכז 

הארץ. תושבי המרכז אינם מודעים לכל מה שקורה בדרום ולמה שהתושבים בדרום ובעוטף חווים 

ית. אני רואה את הפרוייקט המעשי שלי אמצעי למסר חברתי. הכתבה שלי על בשרם בשגרה יומ

פעולה שמטרתה ליצור שינוי בחברה ולהעלות מודעות  -מתקשרת לאקטיביזם חברתי. כלומר

המצב הביטחוני בדרום ובעוטף עזה. אני כתושבת הדרום, רציתי לתת  -בנושא מסויים. במקרה זה

כאן ובעיקר בעוטף. בחרתי לעסוק בקליפ חברתי שכבר קיים יותר במה לשגרת החיים שאנו חווים 

שבו השתתפו תושבי המועצה אזורית אשכול ולהתעמק בו יותר במטרה לעלות אותו לסדר היום 

 ולהבין את מטרתו והשפעתו. 

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

-הניו ההתמחות בנושאמהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.  

מדיה תרמה לי באופן אישי בכך שלמדתי להסתכל על תוכניות ושידורי חדשות בצורה שונה 

 וביקורתית יותר.

  

 רפלקציה אישית: הדר

העדפה שלי  תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. -

מכיוון שזה מחלק את התפקידים בצורה שווה בין כל חברי  מבחינת העבודה היא עבודת צוות,

אוהב ויותר מציה לכל אחד להתבטא בדרך שלו ולעסוק בדברים שהוא יזה נותן לגיט הקבוצה,



וככה לומדים גם  כל אחד בוחר לעצמו את הדרך שלו והתפקיד שהוא מתחבר אליו, מעניינים אותו,

 לעבוד בשיתוף פעולה.

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר -

במסגרת הלמידה ולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. אידיא

 כמו שהתקשורת המון פעמים לא משקפת את המציאות, שלי בהגברת תקשורת הבנתי כמה דברים,

ובונה לנו מציאות חדשה לדוגמא התושבים בעוטף עזה חווים מציאות קשה וקשיים ביום יום 

אלא רק  כך אך התקשורת לא עושה מספיק כדי להעלות את המודעות,שחשוב שיהיה מודעות ל

 שקורה משהו בכל הארץ ולא באופן ספציפי לתושבים בעוטף שכל יום נלחמים.

אני אישית רואה באתר אמצעי חברתי כדי להעלות את המודעות לתופעת הטרור בעולם ובדגש על 

אומנם הוא היה בבורגס אך  אירוע טרור, אני אישית חוויתי הטרור בארץ וספציפית על עוטף עזה.

וחווינו פיגוע שהיה  היינו קבוצה גדולה של תיירים מישראל, לישראלים, הוא היה מכוון אלינו,

ואני רוצה להעלות את המודעות לטרור ולאיך שהמדינה מגיבה ומתנהלת מול נפגעי  מכוון אלינו,

 פעולות איבה.

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת -

התמחות זו עזרה לי בכך מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך. 

לדעת שהיא לא בהכרח משקפת את המציאות  שהיא לימדה אותי לדעת למה להאמין בתקשורת,

היא בעצם  רים לנו בהכרח משקף את המצב. לדעת שלתקשורת יש כוח עצום,ושלא כל מה שאומ

ולדעת לא לסמוך  מהעלה לנו נושאים לסדר היום והיא זאת ש"קובעת" מה יותר חשוב ומה פחות,

בתור אחת  אני רוצה להפיץ ולהעלות למודעות את המצב שאנחנו נמצאים בו, יחד עם זאת, על כך.

אני רוצה להעלות לסדר היום בעזרת האינטרנט את  כל משפחתי, שחוותה אירוע טרור יחד עם

שסבלו מטרור  המודעות לכך שהמדינה לא עושה מספיק בשביל אנשים כמוני וכמו משפחתי,

בתור אזרחים במדינת ישראל אני  והמדינה מראה פחות איכפתיות ופחות התעניינות במצב שלנו,

 ידעו על כך. חושבת שהיא לא עושה מספיק ואני רוצה שכולם

 

 רפלקציה אישית: מאור

אני מעדיפה לעבוד תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק.  -

שונות  בקבוצה עם חברותי לקבוצה, אני מרגישה שכאשר יש כמה חוות דעת כמה אנשים עם דעות 

 כל אחד מביא משהו אחר ושונה לעבודה ובכך הופכים את העבודה לטובה ביותר.

תפקידי ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך.  -

באתר היה לעצב אותו וליצור אותו ,העבודה היתה קשה אך מהנה אני חושבת שבסופו של דבר 

תר היה לי בראש מאז ההתחלה ולכן אף לקחתי את התפקיד הזה עלי. אני החזון של כיצד יראה הא

חושבת שאופן התפקיד שלי היה תלוי הרבה גם בחברות הקבוצה ולכן התייעצות איתן עזרה מאוד 

 ולכן התוצר הסופי יצא כפי שחשבנו .

אמצעי מסר  מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר  -

אני חושבת שהבאתי הרבה מהעולם וגם מהרשתות החברתיות ולכן הפנייה בעיקר פוליטי וחברתי , 

היא פוליטית עם מסר חזק שהעולם מציג אותנו שונה ממה שקורה במציאות פה במדינת ישראל. 



א התמונה החתוכה של חיילי צהל . אשר היא חתוכה ולכן התגובות השליליות דוגמא מן עבודתי הי

 עליה היו לא נכונות.

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת  -

התמתחות זו תרמה לי מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.  

אישי בדרך שבה נחשפתי לעולמות שלפני כן לא חשבתי שאיחשף , למדתי שלמרות הגיל שלי  באופן

, הוא לא גורם משתנה פה אלא ההפך כאשר זה בא מפי אז זה משמעותי יותר ולכן אני חושבת שאם 

אני אביא לתודעה זו בקרב בני נוער וגם מבוגרים המטרה היא בעצם להביא לשינוי. אקח עימי 

החוויות בכתיבה את הרצון להמשיך ולכתוב ולערוך ולצלם זהו דבר שבאמת נהניתי לעתיד את 

 ממנו ומקווה שגם בעתיד אוכל לעסוק במשהו דומה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


