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 : תחקיר וכתיבה -

פיגוע טרור בעצמי  עברתי בחרתי בנושא זה מכיוון שהוא נורא רגיש בשבילי,בחירת הנושא: . 1

 ורציתי להעלות את המודעות של יחס המדינה לנפגעי טרור

וישר חשבתי  תחילה הייתי צריכה לחשוב על נושא, : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

ביקשתי מאבא שלי לראיין אותו  ניין אם אעשה על חוויה אישית שלי,על כך שזה יכול להיות מע

 .לות את המודעותוהוא שמח מאוד על מנת להע

מה שהיה לי קל זה למצוא חומר מכיוון שחוויתי את הפיגוע הזה מקרוב ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 .וידעתי בדיוק מה היה ואיך לכוון את השאלות

זה מציף  מה שהיה לי קשה זה לפתוח את כל הנושא ולשחזר הכל,? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 . בעברודברים שחוויתי  כרונותיאותי בז

התחלתי באסיפת חומר ומכיוון שאני חוויתי את האירוע . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

תי יביום הצילום הרא כתבתי את השאלות שארצה לשאול את המרואיין, לא הייתי זקוקה להרבה,

 . רצונו לו את השאלות ושאלתי אם יש לו משהו להוסיף או לתקן והוא תיקן במידת הצורך ולפי

 

 

  עריכת תוכן: -

 5כפי שרשום בסעיף .:. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1

 ,הייבשנ תנעזרנו אח עבדנו בשיתוף פעולה, :. תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

 . בצילום ובעריכה

על יחס ו מה שהיה לי חשוב זה לתת דגש על הסבל שעברנו, :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

 . המדינה לנפגעי טרור
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  :יצירה )וידאו + סטילס( -

איון ולאחר מכך יצילמתי את הר נפגשנו, קבעתי ראיון,: )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

 .  התחלתי לערוך

 ם. התחום של העיצוב והאפקטימה שהיה לי קל זה  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 .תי להוסיף סרטונים ותמונות יהתקש הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

ואז התחלתי  תחילה הורדתי את כל הסרטונים למחשב,: . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

 .בסוף הוספתי סרטונים ותמונות לערוך ולחתוך עד שהגעתי לקטע קצר שרציתי,

למדתי איך להוסיף תמונות וסרטונים ואיך לחתוך בצורה ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

 . מדויקת

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

  לא תמיד התפקס איכות טובה מצלמת סוני מצלמה

תוכנה חינמית ,בעלת  מחשב פרימייר

 מגוון אפשרויות עריכה

לוקח זמן להבין איך היא 

 עובדת

 

 

 : לאתר העלאה -

היה מוכן נפגשנו כל חברי  אחרי שהכל: הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

  . נעזרנו במורה כדי לעלות את הכל לאתר הקבוצה ושיתפנו אחד את השני בתוצאה הגמורה,

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

ובסופו של דבר לגבי הצבעים והתמונות המתאימות כדי שיהיה את הדעה של כולן אחת עם השנייה 

 . הגענו להחלטה משותפת

 

 :ושיווק האתר הפצה  -

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

צפ סשלחנו בקבוצות שונות בווא. פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות.  2

 ובפייסבוק



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


