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 : תחקיר וכתיבה -

נושאים אפשריים על הנושא  תחילה חבריי לקבוצה ואני הוצאנו את כל התתיבחירת הנושא: . 1

השפעותיה של הטכנולוגיה על החברה. לאחר מכן כל אחד מחבריי הקבוצה בחר נושא  -הגדול עצמו

 שחושב שהוא הכי מתחבר אליו והכי יהיה לו טוב ,כיף וקל לעבוד עליו .

העבר כדי לחקור יותר על הפערים בין הדורות ,על  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

בעיקר , חיפשתי באינטרנט כמה כתבות שיוכלו לעזור לי להתחבר יותר לנושא ולהבין אותו יותר 

לעומקו, זה לא רק מה שהספיק לי ,לכן שאלתי חלק ממשפחתי שיספרו לי קצת על הטכנולוגיה של 

 העבר , איך היא הייתה , כך שאני אדע להשוות אותה לזאת של היום. לאחר מכן התחלתי לכתוב

 את כל מה שהצלחתי להבין ואת כל מה שחקרתי לתוך הכתבה.

בתחקיר היה לי קל לכתוב את מה שהבנתי מהמרואיינים שצילמתי, ? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 את הציטוטים ואיך לקשר אותם למשפטים קשורים .

לי בתחקיר היה לי קשה למצוא שאלות שנוגעות לנושא עצמו. למז? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

חבריי לעבודה עזרו לי מאוד, בזכותם הצלחתי להכין שאלות מתאימות שיכולות להוציא את 

 התשובה המרבית והטובה ביותר.

מבין צעיר והלא מספיק היותי בתוך הטכנולוגיה ובדור ה. תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

שאלתי חלק ממשפחתי שיספרו לי קצת על מפגשם עם הטכנולוגיה בעבר ,  של היום ,לכן תחילה

עיינתי באינטרנט, כדי להבין יותר לעומק את הפערים ובעיקר את עברה של הטכנולוגיה,  לאחר מכן

כתבתי כמה פסקאות קטנות שמסבירות על הנושא בכלליות ,לאט לאט נכנסתי יותר ויותר  אחר כך

רציתי לדבר, עם הזמן הוספתי ציטוטים מתוך הראיונות שראיינתי  לנושא הספציפי שעליו אני

 ויצרתי כתבה ממשית וחיה.
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  עריכת תוכן: -

כדי לספק את השאלות הכי טובות שיתנו לי מענה מוצלח  .. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו :1

לאחר מכן נזדקקתי לעזרה מחבריי לקבוצה, הם עזרו לי ברצון וכיונו אותי לשאלות טובות, ו

איון שאני אעשה, סוג של תסריט מי יהיה שם, מה יהתחלתי לכתוב על דף את נקודת מבטי על הר

 איון עצמו, אילו קטעים ישתתפו ואלו לא.יאני אוסיף חוץ מהר

בעבודתי נעזרתי בחבריי לקבוצה, הם שיתפו  . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

כיוונו אותי לשאלות מוצלחות וטובות שעזרו לי עזרו לי בחלק מכתיבת השאלות ,הם אותי פעולה ו

 מאוד בהמשך , במיוחד להבין את הנושא יותר לעומק.

לות כמו הדגשים בעבודתי היו בעיקר להכין ולכתוב את השא . ספר מה היו הדגשים בעבודתך :3

ובנות שיוכלו לתת לי את התשובות לא מתוחכמות, נקיות וממשובחות, שצריך, שאלות ישירות , 

 הכי טובות וכנות לעבודה מוצלחת.

 

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

את הסרטון יצרתי בעזרת מצלמה שהייתה בביתי ובעזרת  הכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

קרופון שלקחתי מהמרכז הטכנולוגי בבאר שבע . זימנתי לביתי שני מרואיינים בן ובת, יחצובה ומ

אחד שהוא גדול הדור ואחת שהיא צעירת הדור, כדי לספק נקודת מבט ואיזון משניי קצוות הגיל. 

התחלתי לצלם, שאלתי אותם לשלומם והתחלתי לשאול את השאלות, הכל הלך חלק וזרם ללא 

 רבב.

הדבר שהיה לי קל ביצירת הכתבה הוא לזמן ולהשיג הכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

לא תמיד שמים לב אבל כתבה מוצלחת היא תמיד יכולה להיות קלה . מרואיינים, משימה שלא 

 המרואיינים לכן חשוב לדעת את מי להשיג למטרת כתבה מוצלחת. בעיקר בזכות 

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

הוא לכתוב את השאלות. רציתי לשאול שאלות שיתנו לי מענה טוב ומשובח , שיספקו לי את החומר 

איון מחלק יהכי טוב לעבודה מוצלחת. לכן נעזרתי בחבריי לקבוצה שעזרו לי לבנות את הר

 מהשאלות.

ראשית את כל העריכה של היצירה נעזרתי במרכז : העריכה של היצירה. תאר את תהליך 4

הטכנולוגי בבאר שבע. שם תחילה הקלטתי את הפתיח לסרטון תוך שימוש בקטעים רנדומליים 

שצילמתי ביחד עם חבריי , ותוך כדי סרטונים ותמונות שלקחתי מתוך האינטרנט. לאחר מכן 

 ותי ואת מרואייני לכתבה עונים על שאלות.איון ושם רואים ושומעים איהתחלתי עם הר

הלקחים שלקחתי מהיצירה הוא קודם כל להיות סבלני עם  ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

המרואיינים, לתת להם מענה, לכוון אותם ,לתת להם זמן משלהם ולא להלחיץ אותם כי בסופו של 

 יאיון. דבר הם אלו שעושים את הר



 

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

Canon 750d 
 

 ווליום נמוך  קליל ומהיר לשימוש

Adobe premire תוכנה פשוטה להבנה,  מחשב

  מקצועית

 

 

 

 : העלאה לאתר -

ות פתחו אתר לאחר שכל העבודות היו מוכ: הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 חדש והעלינו את על התוצרים. 

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

ת תמונה באמצעו -באתרשהאתר יהיה קל ונעים לשימוש, ושכל כתבה תקבל את המקום שלה 

 כותרת בולטת. ו

 

 

 

 

 


