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 : תחקיר וכתיבה -

הנושא הקבוצתי של הקבוצה שלי הוא השפעות הטכנולוגיה על החברה. והתת  . בחירת הנושא: 1

ברשת הוא עניין רלוונטי נושא שבחרתי הוא בריונות ברשת. בחרתי בנושא זה מכיוון שבריונות 

וחשוב בעידן הזה וצריך לדווח עליו על מנת להעלות את המודעות בקרב הנוער והחברה בכלל. אני 

רוצה לציין שהנושא הקבוצתי הקודם שלנו היה מערכת החינוך בישראל, אך זה היה נושא שקשה 

 לפרט עליו והוא לא כל כך עניין אותנו כמו הנושא הזה.

כשהתחלתי לכתוב את הבולד בנוגע לנושא של  . תאר את שלבי התחקיר שעשית למשימה :2

בריונות ברשת, הייתי צריך להביע את דעתי לגבי זה. הצגתי את הבריונות ברשת באור שלילי ומה 

מתוך  1-ההשלכות שיכולת להיגרם מפעולה זאת. לאחר מכן הצגתי עובדות בנוגע לכך שאומרות ש

ים בריונות ברשת. לקראת סוף כתיבת הבולד הצגתי את הפתרון האפשרי שיכול ילדים חוו 3

להפחית בצורה משמעותית בריונות מסוג זו. הפתרון שלי היה שצריך לעשות שימוש נכון ברשת 

  ושההורים צריכים לפקח על ילדיהם ובכך למנוע אסונות. 

שהנושא שבחרתי מעניין אותי וגם  מה שהיה לי קל בכתיבת הבולד הוא. מה היה לי קל בתחקיר? 3

יוצא לי לראות לא מעט פעמים בריונות ברשתות החברתיות. מהסיבות האלו לא הייתה לי בעיה 

 לכתוב ולהביע את עמדתי בנוגע לתופעה הזאת ולהביא פתרון לבעיה זו.

של מה שהיה לי קשה בכתיבת הבולד הוא הניסוח של התוכן והאורך . מה היה לי קשה בתחקיר? 4

הכתיבה. לא ידעתי כל כך איך לפרט את מה שרציתי לכתוב. אך בסופו של דבר חשבתי על כל דברים 

 לכתוב וגם אחת מהחברות לקבוצה שלי עזרה לי קצת לנסח את התוכן של הכתיבה.

שלבי הכתיבה של הכתבה שלי מתאפיינות בכך שבהתחלה  . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

גע לשימוש ברשתות החברתיות ולבריונות ברשת שקורית בהן, לאחר מכן רשמתי את דעתי בנו

הבאתי סטטיסטיקה ונתונים מאתרים שונים לגבי המקרים בהם אנשים ובעיקר ילדים חווים 

בריונות. ולקראת הסוף, העברתי מסר בנוגע לשימוש נכון וראוי ברשתות החברתיות ובכך אפשר 

 מסוכנים עם אנשים אחרים.להגיע להימנעות ממצבים לא נעימים ו

 
 עריכת תוכן: 

בהתחלה חיפשתי מקורות מידע )נתונים וסטטיסטיקה( : תאר את שלבי העבודה על הכתבה. 1

בנוגע לבריונות ברשת, ואז הבעתי את דעתי שהיא בעיקר שלילית לגבי השימוש בטכנולוגיה 

 והרשתות החברתיות.
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בהתחלה כשהיה לנו את הנושא הקודם שזה : תאר את שלבי העבודה אל מול חבריך לקבוצה. 2

מערכת החינוך, הייתי בפיגור לעומת חבריי לקבוצה מבחינת העבודה. אך לאחר ששינינו את הנושא 

להשפעות הטכנולוגיה על החברה, החלטתי לקחת את עצמי בידיים והתחלתי להשקיע בשביל 

 לסיים כמה שיותר את העבודה שלי.

הדגשים שהיו לי בעבודה שלי הם בעיקר להראות את ההשלכות  ספר מה היו הדגשים בעבודתך:. 3

העלות את המודעות בקרב אנשים ובעיקר בני נוער וילדים לגבי הבריונות של הרשתות החברתיות ול

 שיכולה להיווצר באינטרנט.

 

 : יצירה )וידאו + סטילס( -

עבור הכתבה שלי, אני החלטתי לעשות בולד שזה  הסבר כיצד יצרת את הכתבה )וידאו( : . 1

 סרטון הסברה קצר בנוגע להשפעות הטכנולוגיה ובעיקר בריונות ברשת.

מה שהיה לי קל בתהליך היצירה של הכתבה זה  מה היה לי קל בתהליך היצירה של הכתבה:. 2

שהנושא הזה עניין אותי מכיוון שהוא רלוונטי בעיקר לעידן שלי ולטווח גילאים שלי וזה עוסק 

 .במה שאני אוהב להתעסק בו בשעות הפנאי שזה האינטרנט והרשתות החברתיות

היצירה של הכתבה מה שהיה לי קשה בתהליך  מה היה לי קשה בתהליך היצירה של הכתבה: . 3

זה שחששתי מהצילום של הבולד מכיוון שאני לא רגיל להצטלם ולא ידעתי איך אני אראה על 

 המסך וגם חששתי שאני אתבלבל הרבה בטקסט או אגמגם אבל בסופו של דבר הכל הלך חלק.

תהליך העריכה של היצירה שלי התבטא בכך שהייתי  : תאר את תהליך העריכה של היצירה. 4

לחתוך מהבולד שצילמתי את החלקים הלא רצויים בהם היו שגיאות או בעיות אחרות.  צריך

בנוסף, הייתי צריך להוסיף כתוביות לבולד מה שהיה קצת קשה אבל בסופו של דבר הסבירו לי 

 איך מתפקדים עם זה ובסוף הבנתי.

ל בריונות הלקחים שהפקתי מהיצירה שלי בנוגע לנושא ש מה הלקחים שהפקתי מהיצירה? . 5

ברשת הם שתמיד צריך לגלות אחריות ולכבד אחד את השני למרות שיש חילוקי דעות. ובנוסף 

שגם הורים יוכלו ללמד את ילדיהם כיצד להשתמש נכון באופן ראוי באינטרנט לפני שהם נחשפים 

 אליו.

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

בעזרת חבריי לקבוצה ובעזרת מורתנו, העלנו  :פרט את אופן העלאת הכתבה למערכת הוורדפרס. 1

 את הכתבה שלי לאתר הקבוצתי שעוסק בנושא של השפעות הטכנולוגיה על החברה.

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

השפעות הטכנולוגיה על החברה. באתר נמצאות כל הכתבות של כל  הקבוצתי שלנו עוסק בנושא של

אחד מחברי הקבוצה, ושם מצורפת גם הכתבה שלי והבולד שזה הסרטון הסברה הקצר שצילמתי 

 בנוגע לנושא של בריונות ברשת.

 

 :הפצה ושיווק האתר  -

 ברתית אחרת של המגמה. צרף צילום מסך של פרסום הכתבה בדף הפייסבוק / כל רשת ח1

אופן ההפצה והשיווק של הכתבה שלי  פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות: . 2

, שם הועלה הסרטון בולד שלי שנקרא "אורן סרטון בגרות". בנוסף גם youtubeנעשה באמצעות 

 שלחתי את הקישור לסרטון שלי לכמה מהחברים והמשפחה בווצאפ וכדו'. 

 

 


