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 : תחקיר וכתיבה -

לאחר שבתחילת השנה בחרנו שבנושא אחר לגמרי ולא הצלחנו להתקדם איתו, בחירת הנושא: . 1

נורא קרוב והשפעותיה על החברה החלטנו להחליף את הנושא שלנו. הנושא של הטכנולוגיה 

 לכולנו ויש הרבה מה להציג ולהגיד בנושא.

הבולד שאני עושה נובע מהדעה שלי על : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

ולוגיה, אני תמיד קוראת כתבות ושומעות פודקאסטים על מה שמתרחש עכשיו בטכנולוגיה הטכנ

 ודעה אישית שחשוב לי להציג.  ואיך אנשים שונים מגיבים לכך, וגם לי יש לכך תגובה

היה לי קל להביע את העמדה שלי ולנסח אותה, מה שבדרך כלל מאוד ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

קשה לי. יכולתי בעזרת הבולד לסדר את הרעיונות שלי כך שהם יצרו רצף הגיוני וגם יהוו בידור 

 מספק לצד המידע שיעבירו.

ים שיהיו חלק מהבולד ולהעביר את  היה לי קשה לצלם את החומר? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

 .אלס מהראש שלי למציאותהויז'ו

בזמן כתיבת הבולד הצלחתי ליצור זרימה חלקה של . תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

מילים, כך שהבולד יהיה מעניין ובו זמנית גם אינפורמטיבי. הבולד הוא חלק מהכתבה עצמה כך 

 שהצלחתי לקצר לי את הדרך בכתיבת הכתבה.

 

  עריכת תוכן: -

 .:תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו . 1

חברי הקבוצה שלי עזרו לי לכוון את :  . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

הרעיון שלי לסרטון, ועזרו לי לערוך את מה שכתבתי כך שיהיה הגיוני, כמו כן הם נורא עזרו לי 

 למצוא את המילים שחיפשתי תוך כדי כתיבה.
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גיה היא לא משהו והדגש שלי היה להראות שהטכנול:מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

יכולתי להתרכז בצד הרע ולהגיד שאנחנו הופכים לפחות אנושיים, יכולתי להתרכז בצד דיכוטומי, 

השנים האחרונות יותר מכל המאה הקודמת יחד, אבל אני  20הטוב ולהגיד שאנחנו מתפתחים ב

 עה שלי.הצגתי את העובדות ואת הד

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

  : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

 : . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

 ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 sony מצלמה
   

 תוכנת עריכה פרימייר
  

. 

 

 

 : לאתר העלאה -

 : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


