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 : תחקיר וכתיבה -

בבית ספר אבל העבודה לא  בהתחלה יחד עם הקבוצה שלי בחרנו על ביריונותבחירת הנושא: . 1

התקדמה כמו שצריך אז החלפנו את הנושא להשפעות הטכנולוגיה ואני ספציפית בחרתי בנושא של 

ההתמכרות לטכנולוגיה. בחרתי בנושא זה כי לדעתי הדור שלנו נחשב לדור מכור ללא ספק 

 לטכנולוגיה, רציתי להתעמק בזה ולהראות עד כמה אנחנו באמת מכורים.

הלכתי לאינטרנט לחפש  התחלתי בכתבה על הנושא.:  למשימה שעשית התחקיר שלבי תא תאר. 2

מאמרים על ההתמכרות שיש בעולם ובמדינה וגיליתי דברים חדשים .לאחר מיכן חשבתי על הרעיון 

כאלה  של לעשות במקום ריאיון אישי עם מומחה מסוים לעשות כמה שאלות לאנשים שונים ברחוב.

לשאול אותם שאלות שונות של הבעת דעתם לגבי טכנולוגיה וכך להגיע לא, וכאללה ששאני מכירה 

 להוכחה לכך שאנחנו דור מכור. 

היה קל למצוא חומר על ההתמכרות לטכנולוגיה באינטרנט כי זה הוא ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 בה . נושא מדובר וידוע לכולם. לא לקח לי זמן לקחת מידע מפה מידע משם ולבנות כת

תי יקשה למצוא מישהו לריאיון. כמו שאמרתי, בהתחלה היה לי הי? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

צריכה מישהו אחד שיודע על הנושא. וקל למצוא אל מי לפנות, העניין הוא שהבן אדם יפנה אליך 

ובגלל זה בחזרה ואצלי זה לאט קרה. היה לי קשה לקבל תשובה מאנשים שונים בשביל הריאיון, 

 הלכתי בסוף על שאלות פשוטות לאנשים שונים במקום.

 הנושא המדויק. בהתחלה חשבתי על מה תהיה הכתבה שלי,. תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

אם זה עדויות של  הלכתי על ההתמכרות לטכנולוגיה. ישבתי וחיפשתי מאמרים בגוגל על הנושא,

י ההתמכרות בעולם ובמדינה ואם זה פשוט מאמר על אם זה מידע על אחוז אנשים שהם מכורים,

 הנושא בגדול. לקחתי את החומרים שאני צריכה והרכבתי כך את הכתבה.

 

  עריכת תוכן: -

דבר ראשון בחרתי את נושא העבודה שלי וכתבתי עליו  . תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו :1

כתבה בעזרת מידע אישי ומהאינטרנט. לאחר מיכן עשיתי על הרפלקציה ועניתי על כביכול כל מה 

שהיה מאחורי הקלעים של העבודה. עברתי אחרי זה לכתיבת שאלות לגבי הנושא בכדי לשאול 
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ד כמה אנחנו באמת מכורים. אחרי שאני אנשים ברחוב או כאלה שאני מכירה במטרה להראות ע

עורכת את הראיונות שלי ,אני וחברי לקבוצה העלינו את כל הסרטונים שעשינו לאתר של העבודה 

 שלנו. סיימנו עם העבודה ברפלקציה קבוצתית.

חברי לקבוצה סייעו לי כל הדרך עד סיום  .. תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

למצוא מידע ,לכתוב את השאלות שאני יכולה לשאול בריאיון, לצלם  למצוא נושא, העבודה. אם זה

 ולערוך וגם כתבנו את הרפלקציה ביחד. עשית העבודה בקבוצה סייעה לי הרבה.

היה לי חשוב להדגיש את רמת ההתמכרות שלנו , כי כולנו  . ספר מה היו הדגשים בעבודתך :3

כמה. היה לי חשוב לגרום לאנשים שירא את העבודה שלנו  יודעים שאנחנו מכורים השאלה היא עד

 ואת הריאיון שלי את ההשפעות שיש לטכנולוגיה עלינו כדור, בין אם לטובה או לרעה. 
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