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 : תחקיר וכתיבה -

 מציאות החיים בעוטף עזהבחירת הנושא: . 1

לאחר בחירת הנושא התחלתי לחקור עליו בכתבות  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

יין ולספר לי על מציאות החיים בעוטף שיסכים להתרא מרואייןחיפשתי סרטונים וכ'ו.  באינטרנט,

תי את הסרטון יאו ובנוסף כתבתי כתבה. לסיום העלדיעזה. לאחר שצילמתי ערכתי סרטון וי

  והכתבה לאתר הקבוצתי.

לתחקיר שלי הייתה היענות גדולה של המון  מרואייןכאשר חיפשתי ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 שמוכנים להשתתף בתחקיר שלי. למרואייניםתושבים מעוטף עזה ולכן הייתה לי בחירה גדולה 

היה קשה להגיע לעוטף עזה גם עקב המצב הביטחוני ששם, הייתי ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 מצב ולחכות לרגיעה מסוימת. צריכה כל פעם לשנות תאריך צילום עקב ה

ראשית, אספתי מקורות מהאינטרנט ומכתבות של תושבי . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

עוטף עזה.  לאחר מכן עיבדתי את החומר שאספתי למילים שלי, התייחסתי בכתבה לנאמר  

שית יכולה בסרטון שהכנתי והוספתי ציטוטים מדבריו של המרואיין. לבסוף חשבתי על כותרת רא

 לאפיין באופן הטוב ביותר את הכתבה שלי. 

 

  עריכת תוכן: -

להכנת הכתבה קודם כל, אספתי מקורות מהאינטרנט  :. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1

ומכתבות של תושבי עוטף עזה.  לאחר מכן עיבדתי את החומר שאספתי למילים שלי, התייחסתי 

בכתבה לנאמר  בסרטון שהכנתי והוספתי ציטוטים מדבריו של המרואיין. לבסוף חשבתי על 

 לי.כותרת ראשית יכולה לאפיין באופן הטוב ביותר את הכתבה ש

הכנתי שאלות לראיון עם התושב מעוטף עזה ולמדתי כיצד לעבוד עם  ידיאו קודם כל ולהכנת ה

מצלמה. לאחר שצילמתי את המרואיין מעוטף עזה, ערכתי את הקטעים שצילמתי במרכז 

הטכנולוגי. הוספתי מוזיקת רקע שמתאימה לאווירה, כתוביות, תמונות וקטעים שתיעדתי מעוטף 

 תי אותו לאתר הקבוצתי.יהעלשהוידיאו היה מוכן  עזה וכו'. לאחר
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נעזרנו אחת בשנייה בצילום, אחת : . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

. נעזרנו אחת בשנייה גם בעריכה המרואייןמחברות הקבוצה באה איתי לעוטף עזה לצלם את 

 ובשיקולים נוספים.

היה לעמוד בלוח הזמנים ולהגיש את כל הדגשים בעבודתי  :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

המטלות בצורה הטובה ביותר. העריכה של הסרטון נמשכה זמן לא קצר משום שרציתי לעבוד על 

 הסרטון ולהפיק אותו באופן הטוב ביותר.

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

ראשית, הכנתי שאלות לראיון עם התושב מעוטף עזה : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

את המרואיין מעוטף עזה, ערכתי את הקטעים לאחר שצילמתי ולמדתי כיצד לעבוד עם מצלמה. 

וביות, תמונות וקטעים שצילמתי במרכז הטכנולוגי. הוספתי מוזיקת רקע שמתאימה לאווירה, כת

 אותו לאתר הקבוצתי. יהעליתהיה מוכן  שתיעדתי מעוטף עזה וכו'. לאחר שהוידיאו

היה חומר נרחב באינטרנט שהיתי יכולה להיעזר  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 . ןבו והיו ציטוטים רבים שיכלתי להשתמש בהם לכתבה מדבריו של המרואיי

לעמוד אחד היה לי קשה לתמצת את הכתבה  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

משום שהיה לי חומר רב וציטוטים רבים, אך לא הכל יכול להיכנס לכתבה ולכן בחרתי את 

 הדברים החשובים ביתור עליהם בחרתי להתמקד.

ראשית, הכנתי שאלות לראיון עם התושב מעוטף עזה : . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

ולמדתי כיצד לעבוד עם מצלמה. לאחר שצילמתי את המרואיין מעוטף עזה, ערכתי את הקטעים 

שצילמתי במרכז הטכנולוגי. הוספתי מוזיקת רקע שמתאימה לאווירה, כתוביות, תמונות וקטעים 

 אותו לאתר הקבוצתי. יעליתה. לאחר שהוידיאו היה מוכן 'וכושתיעדתי מעוטף עזה 

 האמתיתמהיצירה זה קודם כל החשיפה  הלקחים שהפקתי ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

למציאות החיים של תושבי עוטף עזה, כשנסעתי לעוטף עזה לצלם את המרואיין נדהמתי לראות 

עד כמה הם קרובים לעזה וכמה המצב הביטחוני שם מסוכן. הפקתי מכך שתושבי עוטף עזה הם 

אזרחים לכל דבר וגם הם צריכים לקבל את הזכות לחיים וביטחון כמו ששאר הערים ברחבי 

יום. לכן גם בחרתי לדבר על -חתי לראות את המצוקה והפחד שהם חווים יוםהארץ מקבלים. הצל

נושא מציאות החיים בעוטף עזה, כי כמו שעד שלא הגעתי לשם וראיתי במו עייני את המצב שם, 

גם הרבה אחרים לא יכולים לתאר עצמם עד כמה המצב בעוטף עזה באמת מסוכן וכמה הם 

 .יום על חייהם-גיבורים שנלחמים יום

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

movie-maker תוכנה חינמית ,ופשוטה  מחשב

 להבנה 

 לא תמיד הכל עבד .

 



 

 

 : לאתר העלאה -

המורה פתחנו את עזרה והכוונה של ב: הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 האתר וכל אחת העלתה את הכבה והסרטון שלה.

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

הכתבה הוא על רקע לבן וכתב שחור על מנת שיהיה קל ונוח לקריאה. במהלך הכתבה משולב 

 בו ניתן לצפות. אוהויד

 

 : ושיווק האתר הפצה  -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צת ושיווק הכתבה ברשתות השונות.. פרט את אופן הפ2

האישי שלי תמונה מתוך הסרטון שהכנתי והוספתי קישור כדי שיוכלו לצפות  העליתי לאינסטגרם

 בו .

 

 

 

 

 



 

 

 

 


