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. כשהתחלנו לעבוד על נושא העבודה שלנו היה על מערכת החינוך בתחילת הפרויקט :ושאנוי הנשי

הפרויקט ראינו שנתקלנו בלא מעט קשיים וסיבוכים בין אם זה בלמצוא תוכן לסרטון שיוכל לספק 

ור תוכן שהרוב יוכל להזדהות איתו. את עבודת הגמר שלנו ונוכל להיות שלמים איתו ובין אם זה ליצ

לצערנו לא מצאנו לנכון להמשיך עם הנושא שלנו , לכן לקחנו בהחלט סיכון גדול והחלפנו את הנושא 

ברגע האחרון להשפעות הטכנולוגיה על החברה. בין רגע כל אחד ואחת מחברי הקבוצה חזרו לדרך 

למשל מציאת  ,מהקבוצה נתקל בקושי מסויםהסכר נפתח והפעם אם מישהו או מישהי , הישר

שאלות מתאימות למרואיין או למרואיינת ישר חבר הקבוצה השני היה עוזר לו וככה עבדנו ביחד 

 עד שהגענו לתוצר הסופי.

 

  :תכנון האתר

מטרת האתר היא להוות מדיום חדשני ונוח להעברת המטרות  ?מהי מטרת האתר .א

 שלנו.

ציג את ההשפעות של הטכנולוגיה בסיטואציות שונות המסר שלנו הוא לה מהו המסר? .ב

 ובמקרים שונים.

 טיים לגבי הטכנולוגיהפקהל היעד שלנו הם אנשים שסק ?מי קהל היעד  .ג

 :נקודות שאסור שיחסרו באתר .ד

כשנכנסים לאתר ניתן לראות את חמשתם הכתבות כשלצידם נוכחת . : איפיון האתר -

תמונה שקשורה לכל אחד מהכתבה. באתר ישנו אפשרות ללחיצה על " אודות" , "מי 

 אנחנו" והכתבות עצמם מצורפות עם הכתבה המצולמת ותמונה.

האתר מעוצב כולו בצבע ורוד ולבן, יש בתוכו לוח שנה  .: ועיצוב אתרקונספט ויזואלי  -

 ואת שם האתר .

המשתמש יכול להיכנס לכל אחד מהכתבות שברצונו : תכנון ממשק )חווית( משתמש  -

לראות, המשתמש יכול ללחוץ על כפתור ה"מי אנחנו" או על כפתור ה"אודות" כדי 

 טרת האתר.להתעניין ולראות לאן הוא הגיע , איפה הוא נמצא ומהי מ

 : וורדפרסתאר והסבר איזו פלטפורמה נבחרה לאתר  -

 

  :תיאור העבודה על הכתבות .1

 :תיאור אופן העבודה על כל כתבה וכתבה מצולמת או כתובה  -

אופן כתבתי הייתה לתת רקע כללי על עבודתי האישית  -: כתבה כתובהעמית מוסאי

 איון שעשיתי .יובעיקר לכתוב ציטוטים של המרואיינים שלי מתוך הר

איון שלי היה שאילת שאלות והפניה במטרה לקבל תשובות יאופן הר -כתבה מצולמת

 ומענה שיתקשר לעבודה שלי בעזרת שני מרואיינים .

 

בכתבה שלי המטרה הייתה להראות בגדול את  -תבה כתובה: כדניאלה ויללובוס

 הנושא שעליו אני מתכוונת לעסוק בו שזה ההתמכרות לטכנולוגיה בדור שלנו.

אני החלטתי לראיין מספר אנשים במקום אחד יחיד בכדי לעשות  -כתבה מצולמת

 משהו שונה ולהציג יותר דעות לגבי הנושא.



 

הכתבה שלי עוסקת בנוגע ההשלכות השליליות של  -: כתבה כתובהאורן פיקדו

הטכנולוגיה כגון ביריונות ברשת, החלטתי להציג את הנושא שלי בכך שעשיתי סרטון 

 הסברה שנקרא "בולד" בו אני מראה את הנתונים וסוגי הבריונות שקיימים ברשת.

וגע לבריונות ברשת החלטתי להציג את הכתבה המצולמת בנ -כתבה מצולמת

 .באמצעות "בולד" )סרטון הסברה קצר(

 

החלטתי להציג ולכתוב את הכתבה שלי לפי מקורות  -: כתבה כתובהאופל אברהם

 ומידע נכון באינטרנט.

בסרטון שלי רואים ילדה בגיל הנעורים שהיא חוזרת מבית הספר  -כתבה מצולמת

ה באופן מהיר על הילדה בכך משפיע הטכנולוגיהובמהלך הסרטון ניתן לראות איך 

 שיום למחרת זה משפיע עליה באופן מהיר איך שהיא הייתה והתנהגה יום לפני.

 

: כתבתי במשך הרבה זמן את טקסט הבולד שלי, היה לי קשה הרבה פעמים איזבל

 למצוא את המילים הנכונות אבל בעזרת המורה וחברי הקבוצה שלי הצלחתי.

 

 :בכל כתבה. תיאור אופן איסוף החומרים תקציר על התחקיר שנעשה  -

באמצעות ציטוטים של המרואיינים שלי ובאמצעות : הכתבה שלי נעשתה עמית מוסאי

מידע מתוך האינטרנט .נכנסתי לאינטרנט וחיפשתי מידע נכון ונגיש שיתן לי את המידע 

ניתי את הכי טוב לעבודתי ,לאחר מכן צירפתי ציטוטים של המרואיינים שלי וככה ב

 הכתבה שלי.

: את כל החומרים אספתי מהאינטרנט חיפשתי איך זה משפיע על החברה אופל אברהם

וגם לקחתי סיטואציות מהחיים האמיתיים . ראיתי איך הנוער של היום מתנהג ע"פ 

 המדיה החדשה.

: את המידע לגבי הנושא שלי שהוא בריונות ברשת רשמתי בעיקר דרך אורן פיקדו

ברים שאני רואה בזמן שאני משתמש ברשתות החברתיות והסטטיסטיקה ניסיון וד

והנתונים אספתי מהאתרים באינטרנט. ביססתי את דעתי לפי השיימינג והעלבות שאני 

 נתקל בהם ברשתות החברתיות כגון פייסבוק וכדומה.

: קראתי כתבות באתרים מדעיים שונים באנגלית, סרטונים ביוטיוב ומידע איזבל

 בכללי.

בכתבה שלי אני רשמתי דברים שהם מטרות הכתבה שלי, מה אני  :דניאלה ויללובוס

 רוצה להעביר לקוראים והוספתי את עובדות מתוך האינטרנט.

 

תיאור התמונות שנבחרו לכל כתבה וכתבה, מדוע נבחרו, אופן התאמתם לאתר  -

 :מבחינת גודל ומשקל תמונה 

 

: אני בחרתי בתמונה בה רואים את הילדה מעבירה את הטלויזיה בו אופל אברהם

 רואים ויזואלית את הצפייה במסך.



: אני בחרתי בתמונה בה רואים בני נוער יושבים על ספסל כשבידם עמית מוסאי

פלאפונים ניידים. בחרתי בה כדי להראות את המצב של היום שבני נוער לא מתקשרים 

עם השני לעומת הדור המבוגר יותר שבהחלט מכיר טוב את הסביבה שלו ואת אחד 

 החברה בה הוא חי.

 

זה אופן? אם כן, באיזו? ובאי ליקציה ו/או בתוכנת עריכת תמונות,האם נעזרתם באפ -

 כן תוכנת אדובי

 

 :תיאור אופן הצילום והעריכה של כל אחת מכתבות הווידאו -

: את ה"בולד" צילמתי במקום שנקרא "מרכז הטכנולוגי" בבאר שבע. אורן פיקדו

האנשים שעזרו לי לצלם את הסרטון היו חבריי לקבוצה והאחראי של המרכז 

שניות , ערכתי אותו בכך שעשיתי שחתכתי את  1:14הטכנולוגי . אורך הסרטון הוא 

וספתי כתוביות שזה היה החלק הקשה קצת החלקים הלא רצויים בסרטון וה

 הסתבכתי איתם אך בסוף הסתדרתי.

: את הצילום עשיתי באולפן וסידרתי אותו כבית. לקח לי בערך שעתיים אופל אברהם

של שעת צילום הכנתי לפי תסריט, את הצילום היה ללא מוזיקה חוץ מהסוף ובעריכה 

 הוספתי לכל הסרטון מוזיקה המתאימה לקטע

בתחילת שלי .     canonאת הצילום שלי צילמתי בעזרת מצלמת ה  :עמית מוסאי

 הסרטון עשיתי קריינות וצילמתי בעצמי קטעים מהסביבה.

מרואיינים בביתי ותשאלתי אותם בעזרת שאלות מוכנות מראש. את  2צילמתי כמו כן  

ריכת וידאו העריכה ערכתי במקום שנקרא "מרכז טכנולוגי" בבאר שבע בעזרת תוכנת ע

 במחשב. 

ביקשתי מחברתי לקבוצה עמית לצלם את אבא שלה ואת חברה שלנו בשביל  איזבל:

אחד הקטעים בסרטון, ככה התחלתי לעבוד על העריכה. צילמתי בזריזות את 

שעות  10החומרים שלי וברגע שיכולתי ישבתי לערוף הכל וסיימתי תוך שתי ישיבות של 

י עזר לי במציאת סרטונים למילוי הבולד ומצאתי את כ, המורה במרכז הטכנולוג"בסה

 השאר החומרים הנוספים ביוטיוב.

: אופן הצילום היה בכך שנעזרתי באחת מחברי הקבוצה. היא צילמה דניאלה ויללובוס

 אותי ואני הייתי עם המיקרופון ושאלתי כמה שאלות מאנשים מהמקיף שלי

 

 :ווידאו הפקתם ומדועתיאור והסבר, אילו סוגי סרטוני  -

-: סוג הסרטון שצילמתי בנוגע לנושא של בריונות ברשת נקרא "בולד" אורן פיקדו

. סוג סרטון זה מראה ומסביר על היתרונות והחסרונות של סרטון הסברה קצר

ם הטכנולוגיה ברשתות החברתיות ומראה את הנתונים והסטטיסטיקה לגבי המקרי

בהם יש בריונות ברשת. לקראת סוף הסרטון יש מסר שאומר שצריך לגלות יותר 

 אחראיות ולהתנהג באופן ראוי יותר כשמשתמשים באמצעי הטכנולוגיה.

 



סוג הסרטון שהכנתי הוא סרטון שהוא כתבה של כמה אנשים אבל  דניאלה ויללובוס:

איון למשהו יותר קומי ירבכדי שלא יהיה כבד גם הוספתי פה ושם דברים שיהפכו את ה

 ומשוחרר

כמו סרטים  הבטלוויזירטוני וידאו בו הילדה אמורה לצפות : הכנסתי סאופל אברהם

  'פרסומות וכו.

 2סוג הסרטון שהפקתי וצילמתי לגבי פער בין הדורות הוא ראיון של  עמית מוסאי:

הפערים בין אנשים בגילאי גיל שונים לחלוטין. סוג סרטון זה מסביר עד כמה 

המבוגרים לצעירים נוכחים וקיימים בעזרת השאלות ששאלתי ובעזרת התשובות שהם 

 ענו.

סוג הסרטון שצילמתי וערכתי הוא סרטון "בולד" בו כתבתי טקסט שנוגע  איזבל:

לנושא שלי וקראתי אותו מול המצלמה על רקע שחור כשלאחר מכן צירפתי בעריכה 

ע השחור. סוג סרטון זה מראה ומסביר על כתוביות של ההקראה שלי על הרק

 .הטכנולוגיהההשפעות החיוביות של 

 

 לא רלוונטי –יאור אופן הכנת פודקאסט )עורך תוכן וידאו ועורך תוכן( ת -

 

 

 : שיווק, הפצה וקידום האתר -

 אסטרטגית השיווק )רשתות חברתיות בעיקר( פירוט תוכנית -

אסטרטגיית השיווק שלנו היא בעיקר בעזרת האינסטגרם כיון שהיא אחת 

 מהאפליקציות ומהרשתות החברתיות הכי משומשות כרגע.

 באיזה אופן משווק ומקודם האתר?  -

האתר משווק ומקודם באמצעות הרשתות החברתיות ובאמצעות העלאת העבודה שלנו 

 וטיוב בו כולם יוכלו לראות את הפרויקט שלנו.לאתר הי

  באילו רשתות חברתיות בחרת להשתמש ומדוע? מהן מטרותיך ואופן עבודתך? -

אשר לשם העלנו את סרטוני השתמשנו ברשת החברתית "אינסטגרם" ו"יוטיוב" 

מטרותיי היא להעלות כמה שיותר את האתר לכמה שיותר אנשים כדי שיכנסו    .הגמר

 ובעזרת האתר נוכל לקדם את מטרותינו ולקדם את נושא עבודתנו .

 תאר והסבר כיצד השתמשת ברשתות החברתיות כדי לקדם את האתר שלכם. -

בעזרת הרשתות החברתיות כגון "אינסטגרם" פירסמנו את האתר שלנו ואפילו חלק 

 .מסרטוננו כדי שאנשים יכנסו ויוכלו לראות את העבודות שלנו

יצד השתמשת ברשתות החברתיות כדי לקדם אג'נדה חברתית או כל תאר והסבר כ -

 יקט אחר. רעיון או פרו

בעזרת הרשתות החברתיות רצינו לקדם ולהראות לעולם את ההשפעות החיוביות 

עד כמה שהיא יכולה להיות הרסנית ולהזיק לנו אך גם , הטכנולוגיהוהשליליות של 

 מועילה וחשובה לנו.

שייצרתם עם אתרים אחרים, מדוע בחרת בהם, ובמה תרמו  תיאור שיתופי פעולה -

 )למשל, שיתוף באתר בית ספר(.



 : ורך ראשיע -

 
 תפקוד של כל אחד מחברי הקבוצה. תאר את אופן ה -

: אופל באה לכל שיעור תקשורת ועשתה את המשימות והמטלות אופל אברהם

שמורתנו ליאת ביקשה מאיתנו , כמו כן אופל השתתפה בדיונים הקבוצתיים שלנו, 

 עמדה בזמני ההגשה של כל מטלה ועזרה לחברי הקבוצה לסיים את עבודתם .

קט שלנו, אמר את אורן תרם והשתתף בכל הסוגיות שעלו במהלך הפרוי אורן פיקדו:

 דעתו הכנה על כל פרויקט על מנת לעזור לנו לשפר אותו, הוא עמד בזמנים.

פלקציות מילתה בצורה הטובה ביותר את הרבמהלך הפרויקט איזבל  איזבל:

והמטלות שמורתנו ליאת נתנה לנו, היא עמדה בזמנים וגילתה עבודת צוות לצד חברי 

 י שנתקל בקושי בעבודה .הקבוצה היא עזרה ובהחלט תרמה לכל מ

: במהלך הפרויקט דניאלה השתתפה בכל הדיונים שעלו במהלך דניאלה ויללובוס

 הפרויקט , היא גילתה שיתוף פעולה לצד כל חברי הקבוצה .

עמדתי בזמניי ההגשה, עשיתי את כל המטלות שמורתנו ליאת :  אני )עמית מוסאי(

 ביקשה.

 ותפת.מה תרמו ובמה לא תרמו לעבודה המשב -

: במהלך העבודה אופל תרמה בכך שהיא צילמה את הסרטון של דניאלה, אופל אברהם

היא עזרה לה לצלם בצורה הטובה ביותר בדיוק כמו שלימדו ותדרכו אותנו במרכז 

הטכנולוגי , כמו כן אופל עזרה לי בכתיבת השאלות לאחר שרציתי ולא ידעתי איזה 

 זרו לפתח תשובות טובות .שאלות להכניס לראיון שלי , שאלות שיע

את הסרטון שלה הוא נסע ביחד  עזר לאופל לצלם : אורן במהלך הפרויקטפיקדו אורן

למרכז הטכנולוגי , אורן השתתף בדיונים ובסוגיות שעלו במהלך הפרויקט ועמד  איתה

 בזמניי ההגשה.

: במהלך הפרויקט איזבל עזרה לי בבחירת שאלות למרואיינים שיתנו לי את איזבל

התשובות הטובות ביותר לעבודה מצטיינת וטובה, כמו כן איזבל עזרה ונתנה רעיונות 

אורן בחלק  -לנו , בנוסף היא עזרה לחבר הקבוצה שלנולבחירת תתי נושא לפרויקט ש

 מסרטון ה"בולד" שלו.

במהלך הפרויקט דניאלה תרמה בכך שהיא מיהרה אותנו ועזרה לנו  דניאלה ויללובוס:

לסיים את העריכות היא ניהלה את הזמנים עזרה לנו לבחור ימים שבהם כולנו נוכל 

 שני.ללכת לערוך במרכז הטכנולוגי ולעזור אחד ל

דניאלה ואורן פיקדו  –במהלך הפרויקט עזרתי לחברי לקבוצה  אני )עמית מוסאי(:

לערוך את הסרטונים שלהם , כמו כן במהלך הפרויקט התעניינתי איפה כל אחד מחברי 

 חלצתי לעזרתם כאשר היו זקוקים.הקבוצה עומד ונ

 

 

ו, אך נעזרו אחד אר את חלוקת התפקידים בתוך הקבוצה )כל אחד אחראי על תפקידת -

 בשני ושיתפו פעולה לטובת הכלל(. 

 

 אורן פיקדו, כתב ראשי: אורן היה אחראי על הכתבות שלנו.



איזבל, מעצבת אתר ראשית: איזבל הייתה אחראית על האתר ועל עיצובו, היא עיצבה 

 את האתר במראהו ובתוכנו.

הייתה אחראית על תוכנו ויזואלית ראשית: אופל  -אופל אברהם, עורכת תוכן וידאו

 .של הסרטונים שלנו , לראות שאורכם לא יוצאים מגדר זמנם האסור, על איכותם

הפרויקט בזמן, לראות שכל עמית מוסאי , עורכת תוכן ראשית: אחראית על הגשת 

 אחד מחבר הקבוצה מסתדר ועומד גם הוא בזמנים.

 

פרט והסבר מה היית משמר ומה היית משפר בחלוקת התפקידים, בעבודת הצוות  -

 ובעבודה המשותפת, ומדוע. 

בעבודה זו הייתי משמרת את עבודת הצוות, שיתוף הפעולה, הגיבוש והאחריות של כל 

 אחד מחבר הקבוצה.

ימים מה שגרם בעבודה זו הייתי משפרת את השאננות והאדישות שלנו למצבים מסו

 ו לשנות נושא ולקחת סיכון ברגע האחרון של העבודה.לנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 איזבל -רפלקציה אישית

היות והקבוצה היא תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. 

קבוצה לא רק של עבודת בית ספר אלא גם חברים, העדפתי לעבוד יחד עם חברי הקבוצה שלי, 

לחלוק איתם את הרעיונות שלי, לפתח אותם, לשנות אותם אם צריך ולעבוד ביחד. אם הייתי עובדת 

 לבד היה לי יותר קשה להתרכז בעשייה שלי ובאיך לגשת אליה.

תפקידי היה באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. ספר מה היה תפקידך 

אחראית על האתר ועיצובו. הכנסתי את הכתבות והסרטונים לאתר , סידרתי אותם ועיצבתי את 

 המראה של הכל. 

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

התמחות זו עזרה לי  מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.

ף בכל מקום ובסופו של ללמוד לרכז את הרעיונות שלי למשהו אחד ולא לתת להם להתפזר ולהתעופ

, כמו כן האי פיתחה את הידע שלי בנושא התקשורת והטכנולוגיה שלנו דבר לא להצליח לעשות דבר

היום, ואני מקווה שבעתיד כשאצטרך לבחור מקצוע ללמוד ולעבוד בו אוכל לבחור במקצוע כלשהו 

מש באמצעי צילום מהתמחות זו למדתי לערוך סרטונים ולהשת. שקשור לתקשורת ו/או טכנולוגיה

שונים, למדתי להעביר את המחשבות והרעיונות  שלי לדף והכי חשוב למדתי לעבוד בסבלנות ולקחת 

אקח איתי להמשך את השאיפה . את הזמן שלי בעבודה כדי שתצליח ותצא בצורה הטובה ביותר

ולם שבו אנחנו חיים בע. להשפיע על החברה שלנו, כמו כן את ההבנה שלי בתקשורת וטכנולוגיה

החברה לגמרי מסתמכת על טכנולוגיה והתקשורת היא חלק בלתי נפרד ממנה. אנו צריכים להבין 

את העולם הזה ואיך הוא עובד כי יש הרבה דברים שקריים וצריך לדעת להבחין בהם ולהתמודד 

 . איתם

 

 עמית -אישית רפלקציה

העדפתי מבחינת  אינדיווידואלית. פרט ונמקתאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה  -

העבודה היא לעבוד בקבוצה ובעבודת צוות ,כיון שבתור קבוצה אנחנו נוכחים לדעת שיש לנו הרבה 

רעיונות חכמים, ועזרה הדדית אחד לשני. במהלך העבודה נתקלנו לא פעם בבעיות ובסיבוכים ,אך 

הישר בצורה הטובה ביותר שתיתן לנו עבודה ורק בעזרת חבריי הקבוצה הצלחנו להעלות על דרך 

טובה ,יעילה וחכמה. כמו כן העזרה והתמיכה אחד בשני לא רק עזרה היא גם גיבשה אותנו מה 

 שעזר עוד יותר, כיוון שיכולנו להזדהות אחת עם השני .

תפקידי ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך.  -

הוא עורכת ראשית. במהלך העבודה נתקלנו לא מעט בבעיות ובסיבוכים ,לא מצאנו לנכון באתר 

להמשיך את הנושא הראשון שחשבנו עליו , השאיפה שלנו הייתה ליצור תוכן איכותי, נקי, שהרוב 

לצערנו הנושא שעליו חשבנו לא יכל לספק לנו את כל זה,  ל להזדהות איתו, תוכן ישיר ונכון.יוכ

יצור סרטונים משמעותיים שלא רק יעבירו אותנו אלא שנוכל ליצור בכיף, בהנאה ובסופו רצינו ל

של דבר באופן שנוכל להיות שלמים עם התוצרים הסופיים. לקחנו סיכון לא קטן ,להחליף נושא 

ברגע האחרון זה להסתכן בציון שלנו ובתוצרים ,אבל מרגע שהחלפנו את הנושא כל הרעיונות שלנו 

עבודת  , ללא ספקו לדרך הישר , תוך ימים אחדים כל אחד חשב על רעיון לסרטון ולכתבה עלו וחזרנ



הצוות שלנו אחד עם השני בלטה מאוד, שמחתי לראות שאנחנו עושים את זה שאנחנו מצליחים 

,היינו צריכים רק שינוי מחשבתי על מנת שהסכר יפתח , והוא  חשבליצור את מה שהדמיון שלנו 

 אכן נפתח.

י נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר מה-

השפעות . אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך

. בעזרת הסרטונים שאנו מכינים  הטכנולוגיה על החברה בהחלט יכולה להעביר מסר חברתי

בעזרת המסר החברתי שאנו מנסים להעביר כל ויוצרים, האתר שבנינו ויצרנו ,הכתבות שכתבנו ו

 האמצעים הללו מעבירים מסר חברתי.

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת  -

התמחות זו תרמה לי  מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.

 . באופן אישי בכך שהיא לימדה אותי אחראיות מהי, עבודת צוות , הגשה בזמן ועזרה אחד לשני

יודעת יותר על הנושא, על ההשפעות נסנו לתוך כל נושא בקפידה כך שאני בהחלט בעבודה זו נכ

המזיקות ואף המביאות תועלת לחברה . מה שאני אקח איתי היא להיות יותר אחראית ולעמוד 

 .ובפרויקט זה יותר בזמנים כיוון שזאת בהחלט הייתה בין המגבלות החזקות שלנו בעבודה

 

 אופל -אישית רפלקציה

 אני מעדיפה עבודה. תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק -

זה יותר כיף להיות עם קבוצה מאשר לבד, שומעים דעות שונות ,רעיונות שונים , בצוות מכיוון ש

העבודה היא מחולקת שווה בשווה לכל אחד בקבוצה והעבודה לא נופלת רק עליך שזה קצת יותר 

, בתהליך העבודה נתקלנו בקשיים בגלל הנושא ולכן כקבוצה בחרנו לשנות אותה כדי שהעבודה קשה

 שלנו תהיה כמו שאנחנו שהיא תהיה .

תפקידי . ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך -

 התוכן של הסרטונים של כל אחדבאתר עורך תוכן וידאו . כחלק מתפקידי בקבוצה אני בודקת את 

מהקבוצה בנושא הקודם שלנו על מערכת החינוך הרעיונות לסרטונים לא היה כמו ששאפנו שיהיו 

ולכן העדפנו לשנות את הנושא בשביל שהסרטונים של הקבוצה יעבירו את המסר כמו שצריך בצורה 

  מצוינת .

ר אמצעי למסר מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באת -

אתר הוא אמצעי אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. 

של היום על החברה הזו  הלמסר חברתי, אנו רוצים להעביר מסר חשוב על השפעת הטכנולוגי

 שלמרות שהיא כבר חלק מחיינו היא משפיע עלינו בצורה שאנו לא שמים לב אליה.

ת זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת במה התמחו - 

התמחות זו תרמה לי  מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.

 תקשורת באופן אישי בכך שכיום אני מתסכלת על עולם המדיה בצורה שונה מאיך שאדם שלא למד

לכתוב כתבות בצורה נכונה , העולם הזה בצורה מעמיקה, למדתי לצלם נכוןואינו מבין את 

 של היום . הוהמושגים שלמדנו פתח לי חשיבה שונה על הטכנולוגי



 

 אורן -אישית רפלקציה

העדפתי לעבוד תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. 

מכיוון שלעבוד עם אנשים שאתה אוהב ושהם חברים שלך הרבה יותר קל בצוות ולא באופן עצמאי 

וכייפי. אני מתפקד בצורה יותר טובה כשאני בצוות מאשר כשאני לבד. בנוסף, אנחנו עוזרים אחד 

לשני כשמתקשים ומקשיבים לדעות ולכל מיני רעיונות נוספים שעולים לכל אחד מאיתנו. בתחילת 

יה לנו נושא שקשה יחסית לעבוד עליו. אך כשהחלפנו נושא, העבודה העבודה נתקלו בקושי בכך שה

 נהייתה קלילה מעניינת יותר.

תפקידי באתר ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. 

כל אחד בתור כתב אני צריך לדאוג לטקסט ולאופן הניסוח של כל הכתבות באתר. הוא כתב ראשי. 

הקבוצה צריך להכין כתבה בנוגע לתת נושא שהוא בחר ואני צריך לעבור על הכתבות ולבדוק אם מן 

 יש שגיאות או שיש בעיה מבחינת תוכן הכתבה.

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר 

בהחלט רואה  אניאידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. 

באתר אמצעי למסר חברתי. הנושא שאנחנו בחרנו שזה השפעות הטכנולוגיה על החברה הוא נושא 

 חשוב ורלוונטי בעידן הזה.

 קיבלת מה ספר. בעתיד לי תורמת אותה רואה אני וכיצד אישי באופן לי תרמה זו התמחות במה

 .תשובתך נמק. לא ומה הדרך להמשך עימך תיקח מה פרט. זו מהתמחות

התמחות זו תרמה לי באופן אישי בכך שנהייתי יותר מודע לסכנות שיכולות לקרות בעקבות 

 האינטרנט והבריונות שנמצאת בתוכה ושהאינטרנט הוא עולם גדול ויש בו יתרונות וחסרונות.

העבודה תורמת לי בעתיד בכך שגיליתי על עצמי שאני יותר אחראי ,גיליתי שאני אוהב יותר לעבוד 

בעבודת צוות ולא בעבודת יחיד ואני אלמד איך להשקיע ולעמוד בזמנים ולשאוף למצוינות .מה 

 שאני אקח איתי להמשך הדרך זה את הרצון לעבוד כצוות והתמדה.

 

 דניאלה -אישית רפלקציה

אני אישית שמחה  .ונמק פרט. אינדיווידואלית עבודה או בצוות עבודה מבחינת העדפתך את רתא -

שתמיד יהיו מיקרים בהם יהיו למישהו אחד בעיות או  שעשיתי את העבודה ככה, בקבוצה. מיכוון

חוסר הבנה במשהו מסוים והעובדה שהייתה לי קבוצה שתעזור לי גרמה לי להיתקע פחות וזה סייע 

לי גם ביכולת יותר טובה בעבודת צוות .אני חד משמעית מעדיפה עבודה בקבוצה מאשר 

 אינדיווידואל.

 קיבלת מה ספר. בעתיד לי תורמת אותה רואה אני וכיצד אישי באופן לי תרמה זו התמחות במה-

התמחות זאת תרמה לי  .תשובתך נמק. לא ומה הדרך להמשך עימך תיקח מה פרט. זו מהתמחות

בכך שפחות או יותר הבנתי מה מעניין אותי. הבנתי שלתקשורת יש הרבה צדדים ואנחנו בתור 



אזרחים של המדינה מעורבים בכך הרבה יותר מימה שאנחנו חושבים. אני אקח את זה איתי 

 להמשך החיים כי הבנתי שאני מתחברת לתחום. אם זה צילום וכתיבה של מאמרים. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


