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  : תחקיר וכתיבה -

בחרתי בנושא זה כיוון שאני חושבת שהוא המשמעותי ביותר, מאז שמדינת  בחירת הנושא: . 1

אותנו תחת זכוכית מגדלת , ומרבית הפעמים פירוש התקשורת על התנהגות ישראל קמה בוחנים 

ישראל בנוגע לעוטף עזה היא מבוימת,  מוגזמת ואף לפעמים שקרית לגמרי.   לכן רציתי להביא 

לתודעה של האנשים את האמת ולהשוות בין השקר לאמת ולהראות שלא צריך להאמין לכל דבר 

 שבמוצג ברשת.

בעקבות בחירתי בנושא בו אני מראה את התגובות  : למשימה שעשית תחקירה שלבי את תאר. 2

והראייה של העולם כלפי התנהלות מדינת ישראל נגד טרור ובדגש על טרור בעוטף עזה , נזקקתי 

 להמון חיפושי תמונות  וכתבות ובעיקר בנוגע להשוואה ולדברי השקר , בכדי להציג את האמת.

היה לי קל בעיקר להסביר ולתת דוגמאות ובאמת לשייך את זה ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

למקום אמיתי שבא מהלב , כיוון שאני חווה ורואה את הדברים שקורים ביום יום כאן במדינת 

ישראל לכן בשבילי ההבחנה בין הדרך בה מציגים אותנו לבין האמת היא לגמרי ברורה מאוד ולכן 

 הרחיב בנושא.היה קל מבחינתי גם להסביר ול

הדבר הקשה מכל שהצטרכתי להתמודד איתו בתחקיר זה בעצם ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

שלי בברירות את הדרך בה מציגים את המדינה שלי ואת החיילים במדינה  העינייםלראות מול 

לדעת שאנשים תומכים ומאמינים לדברים האלו וחבל שהם אינם  יוהזדעזעתשלי באופן שלילי , 

להביא לדעת קהל  מוטיבציהאת האמת כפי שאני רואה אותה ולכן זה נתן לי עוד יותר  רואים

 הקוראים את האמת .

השלב הראשוני של כתיבת הכתבה היה מציאת נושא  . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

כללי שארצה להתעמק בו , בחרתי בנושאים בו התמונות נחתכות ומציגים אותנו כרעים ובאיך 

ס מתחבא מאחורי האזרחים , חיפשתי תמונות וסרטונים המשקפים את הנושאים שלי שהחמא

בצורה הכי טובה, לאחר מכן ריכזתי הכל והתחלתי לכתוב ונעזרתי בכתבות, עיתונים, אתרי 

 אינטרנט, תמונות וכו' .

 

  עריכת תוכן: -

 . 5כפי שרשום בסעיף :. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1
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חברי הקבוצה עזרו לי במציאת תמונות  – . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

 וסרטונים, בצילום ובעריכה נתנו יד ועצות לגבי מה נראה יותר טוב .

הדגשים שהיה לי חשוב לשים לב אליהם היו , שהדיבור יהיה  :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

ומובן , שפה גבוהה וקשורה לנושא , התמונות והסרטונים יהוו מקור נוסף ועוד דגש על ברור 

הנושא וישקפו אותו קצת יותר טוב חוץ מהדיבור. היה לי חשוב שהסרטון לא יצא ארוך מידי 

ושהתוכן יהיה לעניין , שכשאנשים יראו אותו הם לא ירצו להעביר באמצע אלא יחכו עד סוף 

 הסרטון.

 

  :ה )וידאו + סטילס(יציר -

כתבתי את הדברים אשר ארצה לדבר עליהם, ריכזתי  : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

הטכנולוגי והתחלתי לדבר מול את התמונות והסרטונים, צילמתי בעזרת מצלמה במרכז 

 המצלמה.

גם קצת היה לי קל להביע את עצמי ולתת  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

מנקודת המבט שלי והרגשות שלי לגבי הנושא, הרגשתי נורא פתוחה מול המצלמה לא הרגשתי 

 שאני מדברת למצלמה אלא מדברת לאנשים ובאמת מנסה להעביר מסר , התחברתי אישית .

היה לי קשה להביע את הרגשות במילים , כל  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

שניתן לדבר עליהם והייתי צריכה לצמצם לכמות קטנה ולנסות להכניס גם את כך הרבה נושאים 

 הכול ואת הנושאים החשובים והמשמעותיים ביותר.

העריכה של הסרטון הייתה קלילה , הייתי צריכה : . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

תיקונים רבים כי כבר להוסיף שיר ברקע, תמונות וסרטונים ובזה סיימתי את העריכה. לא היה לי 

 כפי שציינתי הרגשתי נורא בנוח מול המצלמה אז לא טעיתי בדיבור והשיחה זרמה .

הוא דבר ראשון שלמדתי יותר הלקחים שהפקתי מן היצירה ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

על הנושא, לעבוד על מצלמה ותוכנת העריכה. הפקתי שבשביל שתוכן יהיה מעניין הוא צריך 

ת ישר ולעניין , שלהעביר מסר בדרך הטובה ביותר הוא להמחיש את הנושא בעזרת טון להיו

 דיבור, מוזיקת רקע שמושכת את קהל הצופים ,סרטונים , תמונות וכו'.

 המשימה את ליצור השתמשת בהן והתוכנות האפליקציות את הבאה בטבלה פרט. 5
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 : לאתר העלאה -

העלאת הכתבה לאתר התקיימה עם המורה : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

לתקשורת , היא בדקה אתנו את המלל ואת התוכן , לאחר מכן הצגתי לחברי הקבוצה שלי שיתנו 

לי חוות דעת אישית ורק לאחר שגם קיבלתי אישור מהן לאחר תיקונים קטנים , העליתי  את 

 הכתבה. 

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

איך הכתבה באתר נעשה באופן קבוצתי, אני וחברי הקבוצה שלי עיינו באפשרויות וחשבנו ביחד 

בצורה הכי טובה  אנחנו חושבות שהאופן שבו הכתבה נראית ויזואלית תעביר את המסר שלי

היה לי חשוב  הכי טוב שיש . ביותר , לכן לקחנו לנו קצת יותר זמן מהנדרש כיוון שרצינו שיראה

אישית להתייעץ איתן לגבי הכתבה כיוון שעוד חוות דעת ועוד פרספקטיבה מזווית שונה תמיד 

  עוזרת.

 

 : ושיווק האתר הפצה  -

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

דבר ראשון היה לי חשוב לשתף את .  . פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות2

היצירה שלי עם המשפחה שלי והיה לי חשוב שגם הם יעבירו את זה , כפי שניתן לראות בסעיף 

 . הקודם התמיכה של המשפחה גרמה גם להבנה 

 

 

 


