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 : תחקיר וכתיבה -

ומאמינה  בת הדרום, אני מזדהה עם המצב הקשהבחרתי בנושא מפני שכתושבחירת הנושא: . 1

שדרוש שינוי משמעותי במצב הקשה  בדרום ושבמידה והמצב היה במרכז, ההתייחסות למצב 

 הייתה שונה. חשוב לי להעלאות את המודעות למצב.

בתחילת התחקיר אספתי מקורות מידע מהאינטרנט  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

זה צילמתי את האולפן חדשות שלי. לאחר על המצב בעוטף והעזרה שהמדינה נותנת, עם המידה ה

מכן נסעתי לעוטף וראיינתי מספר תושבים מהעוטף על מנת שיספרו כקורבנות האמתיים למצב את 

 תחושותיהם ודעתם.

בתחקיר היה לי קל לאסוף מידע מהאינטרנט משום שיש מידע רב ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

דעתי במצב ולהראות עד כמה המצב חמור, משום שאני בנושא. בנוסף, היה לי קל גם להביע את 

 מזדהה עם התושבים ושואפת לכך שהאתר שלי יעורר שינוי, קטן ככל שיהיה.

הדבר הקשה ביותר שהתמודדתי איתו במהלך התחקיר היה לאסוף ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 שלי.את כל המידע ולקבץ את כל המידע שהתושבים השונים הביאו ותרמו לעבודה 

השלב הראשוני היה לאסוף ציטוטים מהמרואיינים  :. תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה5

לכתבה אחת. בנוסף בין לבין לקחתי רעיונות  , לאחר מכן ניסחתי את הכל וממקורות המידע

 לניסוחים מכתבות אחרות על מנת שהתוצר הגמור יהיה הטוב ביותר.

 

  עריכת תוכן: -

 השלבים לעבודה הם: :. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1

 .איסוף מידע מהאינטרנט.1

 .ראיון עם תושבי העוטף.2

 .איסוף ציטוטים חשובים.3

 הכתבה ביחד..ניסוח כל 4
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חברותיי לקבוצה עבדו במקביל אליי על : . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

 הנושאים שלהן, אך תמיד הן היו פנויות לעזרה כשהייתי צריכה אותה.

הדגשים שהיו חשובים לי בעבודתי הם: לשים לב לניסוח נכון,  :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

 דיבור מובן של המרואיינים, הצגת כל המידע האפשרי והצגת תוכן לעניין ורלוונטי בלבד.

 

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

כתבתי את הטקסט לתכנית האולפן שלי והכנסתי  : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

פרומטר, בעזרת חברותיי לקבוצה צילמתי את התכנית אולפן. לגבי המרואיינים השתדלתי טלל

 תקל בקשיים עם המצלמה.ילצלם במקום אחד על מנת לא לה

בתכנית היה לי קל לכתוב את המידע שרציתי להגיד  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 אולפן, משום שאני כל כך מזדהה עם הנושא ויש לי המון לומר בעניין.

היה לי קשה בעיקר לדבר רציף )טייק אחד(  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

 בתכנית האולפן ולדאוג לצילום איכותי ככל האפשר )תפעול המצלמה(.

היה קצת קשה, משום שהיו לי הרבה  תהליך העריכה: . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

חומרים מצולמים לערוך ביחד לתוצר אחד גמור שלא יחרוג מהזמן הקצוב, אך התגברתי על זה 

 בעיקר בעזרת עזרה מחברותיי לקבוצה. 

הם שלפעמים "כל המוסיף גורע", הלקחים שהפקתי מהיצירה  ?מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

 ן.יהסרטון כמה שיותר מעני בעצם שלא צריך להציג יותר מידי מידע וחשוב להשאיר את 

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

 

 חסרונות יתרונות מצלמה /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 לתפעול ואיכות טובהקל  מצלמה sonyמצלמת 
 

קל לתפעול, עבודה  מחשב תוכנת עריכה פרימייר

מהירה עם מגוון 

 אפשרויות עריכה.

 ההתלמדות על התכנה קשה

 

 

 : לאתר העלאה -

בעזרת המורה לתקשורת, העלנו את הכתבות : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 התוכן.לאתר לאחר בדיקה מקיפה של 



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

האתר והכתבות בו ביחד כקבוצה. כל אחת הביעה  את דעתה וביחד מצאנו את העיצוב הטוב ביותר 

 לתוצר שלנו.

 

 : ושיווק האתר הפצה  -

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

 . פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות.  2

מטרת הפרויקט היא העלאת מודעות, לכן שיתפתי את כל מכריי בפרויקט הגמור והם העבירו את 

 זה הלאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


