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 : תחקיר וכתיבה -

בחרתי בנושא זה משום שכתושבת הדרום אני מזדהה עם המצב הביטחוני הקשה בחירת הנושא: . 1

ששורר בחלק הדרומי של הארץ. צפיתי בקליפ שהכינו תושבי המועצה האזורית אשכול והוא עורר 

בי הרבה מחשבות ורציתי לחקור את הנושא ולהעלות אותו למודעות הציבור. עניין אותי לדעת איך 

 ודדים עם המצב ומה הם מרגישים בנוגע לכך. התושבים בעוטף עזה מתמ

קודם כל בחרנו נושא קבוצתי. לאחר מכן בחרתי את  :למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

תת הנושא שלי ובחרתי מה התחקיר שאני רוצה לעשות. בחרתי לערוך ראיון ומיד שלחתי  הודעה 

 ואיינתמרההמתאימה שעלייה חשבתי. עברתי כמה פעמים על הקליפ שלקחה בו חלק  רואיינתלמ

שאשאל אותה במהלך הראיון. אחר כך,  ביחד עם חלק מתושביי מקום מגוריה ואז הכנתי שאלות

איון, ערכתי אותו וחיפשתי ילאחר הר. לומי יהכנתי תסריט ותכננתי מה יהיה בדיוק בפרויקט הצ

 חומרים באינטרנט עבור הכתבה שלי.

בתור תושבת הדרום, היה לי מאוד קל לתחבר לנושא ולהבין לליבם של ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 החלק של כתיבת הכתבה והכנת השאלות עבור הראיון גם עברו בקלות.תושבי עוטף עזה. 

י קשה לנסח את השאלות עבור המרואיינת במהלך התחקיר, היה לי ד? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 ל יהיה ברור ומובן אך התגברתי על הקושי הזה.ובצורה הטובה ביותר כדי שהכ

תחילה, אספתי מקורות מידע מהאינטרנט הקשורים לשני . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

הנושאים שלי בכתבה שהם סאטירה והמצב הביטחוני בעוטף עזה. מתוך המקורות לקחתי רק את 

 שלי צפיתי בפרויקט המצולם לאחר מכן,החומר שהיה נחוץ לי לכתבה וריכזתי אותו בדף אחד. 

איון על מנת ילאורך הר ואיינתמרה המרם שאמספר פעמים ולקחתי ציטוטים ומשפטים משמעותיי

לשלב אותם בתוך הכתבה. רשמתי את הדברים המרכזיים מתוך הראיון אשר קשורים לנושא 

למשפטים המתאימים וכך נוצרה הכתבה. בסוף  המרואיינתשבחרתי חיברתי את הציטוטים של 

 בחרתי בכותרת הכי מתאימה שעלתה לראשי במהלך כתיבת הכתבה.
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התחלתי בפרוייקט המצולם, נפגשתי עם המרואיינת  .:ה זו . תאר את שלבי עבודתך על כתב1

כפי שיתואר בסעיפים הבאים( ולאחר מכן התחלתי לכתוב את   צילמתי אותה ערכתי את הסרטון

 .  5הכתבה ע"פ השלבים שכתובים בסעיף 

המילים י לקבוצה עזרו לי בניסוח ותיחבר:  . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

, חברתי לירון עזרה לי בצילום. אחרי שסיימתי את הכתבה במהלך כתיבת הכתבהוהמשפטים 

 על העבודה. והפרוייקט המצולם ביקשתי חוות דעת מחברותיי לקבוצה

להכין את  -במהלך עבודתי דאגתי להקפיד על מקצועיות כלומר :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

הכתבה ע"פ הקריטריונים של כתבה)כותרת ראשית, משנית וכו( דגש נוסף בעבודתי היה לקשר את 

 הנושא שלי והכתבה שלי לחומר הנלמד בחלק העיוני ולהביא אותו לידי ביטוי בנושא שבחרתי.

 

 :יצירה )וידאו + סטילס( -

תחילה, נפגשתי עם המרואיינת במקום שקט והתחלנו : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

ל ואז התחלתי לסנן דברים ובראיון. העברתי את החומרים המצולמים למחשב, ציפיתי בהכ

מהראיון ע"פ הרלוונטיות שלהם לשאלה שנשאלה ולנושא. אחרי שסיימתי לחתוך את הדברים 

נים המופיעים תוך כדי שהמרואיינת מדברת, סרטונים בנושא של המיותרים, הוספתי סרטונים שו

 העבודה. מיד עברתי לכתוביות לאורך הראיון ולבסוף הוספת מוזיקות מתאימות ותודות.

החלק הכי קל שהיה לי בתהליך היצירה הוא   הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

ומציאת חומרים שאני רוצה יכנסו לתור  ללא הגימורים והפינישים האחרונים() העריכה הגסה

 היצירה המצולמת.

ביצירה השנה, נחשפתי לכלים חדשים בעריכה  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

שלא ידעתי כיצד להשתמש בהם בעבר כמו לעשות כתוביות אך התגברתי על הקושי ולמדתי 

 להשתמש בכלים נוספים בתוכנת העריכה. 

תחילה, הורדתי את כל החומר מהמצלמה למחשב. צפיתי  : ליך העריכה של היצירה. תאר את תה4

בהכל וסיננתי כמה דברים. התחלתי בעריכה גסה שבה רוב הפרטים עוד נשארו ולאחר מכן ירדתי 

ם לנושא הנידון וקיצרתי את הכתבה עד לזמן הרצוי ילפרטים הקטנים. חתכתי דברים לא רלוונטי

 ם שיופיעו במהלך הכתבה והוספתי אותן בין היתר.והמתאים. אספתי חומרי

הלקח שהפקתי מהיצירה הוא לא לצלם ראיון בחוץ, בסביבה ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

 פתוחה אלא לצלם במקום סגור, שקט וללא אור שמש

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב האפליקציה/תוכנשם 

 sony מצלמה
 

מצלמה מקצועית 

ואיכותית בעלת כל 

 האפקטים הדרושים

כוללת המון ציוד שמתלווה 

אל המצלמה וקשה לסחוב 



את הכל למקום הצילום 

 בנוסף הווליום נמוך.

 תוכנת עריכה פרימייר
 

תוכנה פשוטה להבנה 

 וקלילה

דברים שלא ניתן יש כמה 

 לשנות בעזרת התוכנה

 

 

 

 : לאתר העלאה-

אחרי שכל חברי הקבוצה סיימו את הכתבות  : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

של כל אחד, נפגשנו עם המורה והתחלנו בתהליך הקמת האתר.  הרפלקציות הכתובות והמצולמות+

כל אחת כתבה קצת עלייה, נעזרנו במורה והעלנו את הכתבות של כל אחת והוספנו אלייה את 

 הפרוייקט המצולם. 

בחרתי לשים   :(. פרט והסבר על עיצוב הכתבה באתר )מבנה הכתבה, עיצוב, שילוב תמונות ווידאו2

המרואיינת בתחילת הכתבה )אחרי שתי פסקאות( יש כותרת ראשית פסקת פתיחה טון עם את הסר

שנותנת רקע לכתבה. סרטון נוסף הכנסתי בסופה של הכתבה אחרי שדיברתי עליו בכמה משפטים.  

 התמונה הראשית שמופיעה כאשר נכנסים לכתבה היא תמונה של המרואיינת מתוך הרעיון

 

 : 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

 העברתי את הסרטון לקבוצות שונות של חברים ומשפחה בוואצאפ.

 

 


