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סביבהכתבי
ב תָּ כַּ

לידיעהוהפיכתן,ויבעינהחשוביםמסריםהעברתלצורךסוגיותבאיתורהעוסקאדם

 .וכדומהטלוויזיה,רדיו ,עיתון :כגוןהמסרים העברתלצורךתקשורתבאמצעיהמפורסמת

.כתב סביבה, לדוגמא. מסויםסיקורתחוםלכתבמוקצהגדוליםתקשורתבאמצעי

הדיווח

במגווןמבוצעהתקשורתבאמצעיידיעותשלדיווח

.הטכנולוגיתלתשתיתבהתאםאמצעים

להפצהמדיה /תקשורתאמצעי

המוניםלתקשורתהמשמשיםשוניםערוציםםהינתקשורתאמצעי

(.אנונימיולקהלרחבהבתפוצההנעשהתקשורתיתהליך)=

 .הרחבלציבורמידעמועברבאמצעותם
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צעיריםסביבהכתבי
:הבאיםהעיתונאיםמהכליםבאחדופתרונההסביבתיתהבעיהעלנדווחפתרוןומציאתהחקרתהליךשלבלאחר

סקירהאועדכון,פרסום,ידיעה

 ,עיתון :כגוןכתובהבמדיההמתפרסמת

.'כדואינטרנטאתר

או איורים  /סוג דיווח זה מכיל תמונות ו

.התומכים ברעיון המרכזי של הכתבה

האתגר הוא שמירה על עניין וסקרנות מצד  

.הקורא לאורך כל הכתבה

הצילוםףענלמשתייכתאיעיתונותמונה

חזותייםדימוייםמייצראשר מטרתו ל

.חדשותיסיפורלספרמנתעלשונים

:קיימות שלוש אופציות

תמונת קמפיין או סדרת  ,תמונה תיעודית

.תמונות תיעודיות

האתגר הוא העברת סיפור שלם בתמונה  

.אחת או מספר תמונות בודדות

המתפרסמתסקירהאועדכון,פרסום,ידיעה

,אינטרנטאתר :כגוןהדיגיטליתבמדיה

.'כדוטלוויזיה,חברתיותרשתות

סרטון תיעודי או סרטון ;קיימות שתי אופציות

.הערוך כדיווח

האתגרים הם שמירה על אופי הדיווח  לאורך  

.כל הסרטון ושלב העריכה

כתבה סרטוןתמונה

!חשוב מאוד
על מנת להשתתף  . לכל אחד מששת אמצעי הדיווח קיימים קריטריונים טכניים ספציפיים

.אחרת יפסל על הסף. לוודא כי הדיווח שלנו עומד בכל הקריטריוניםלינובתחרות 
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צעיריםסביבהכתבישללדיווחיםדוגמאות
תיעודיתתמונה

 ,חדרהביערמשפחתיטיולבמהלךצולמהאשרהתמונה"

.ובטבעבסביבההאדםשלהפגיעהאתממחישה

י"עשנזרקיםטבעייםלאחפציםמייצגתבתמונההנעל

ובכךרבזמןבוונשאריםמתכליםאינםהם ,לטבעהאדם

המתכתבמונח" רגלטביעת"התמונהםש.בסביבהפוגעים

מתייחסהמונחדבעו,"אקולוגיתרגלטביעת"המושגעם

,בתמונהכאן, המתחדשיםהטבעבמשאביהאדםבנילשימוש

,באדמההשליליותעקבותיואתמשאיר ,הנעלכמו-האדם

".ושניםזמןלאורךבוופוגעבטבע

.י הצלמת שירה דון"ציטוט מתוך תיאור התמונה הנכתב ע

ש בן גוריון בעמק חפר"קריית חינוך ע', כיתה ז ,דוןדשירה-צלמת'רגלטביעת'

https://yrecompetition.exposure.co/israel-34

:לראות(ואף רצוי)ניתןנוספותדוגמאות

התכניתשלהבינלאומיהאתראקואושןשלהאינטרנטבאתר

https://yrecompetition.exposure.co/israel-34
http://www.ecoocean.org/
https://yrecompetition.exposure.co/
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כתובהכתבה

:לראותניתןנוספותדוגמאות

:אקואושןשלהאינטרנטבאתר https://www.ecoocean.org/ ...אין כתבות באתר

/https://yrecompetition.exposure.coהתכניתשלהבינלאומיוהאתר

במדינה נאורה  2021מדוע בשנת , אם כן"...

נדמה כי אנחנו לא בדרך  , כמו ישראל, ומפותחת

פסולת בניין ? והבעיה אף מסלימה, לפתרון רצוי

המושלכת באזורי טבע נתפסת כמראה נורמטיבי  

."  ויום יומי

–מסוכנתופסולתבנייןפסולת"ציטוט מתוך 

."שלנוהאחוריתבחצרכאן

,דרחיואורישבתבןאוהדכתבתם של 

.גדרהרמוןדרכאתיכון, הסביבהמדעימגמת

:לינק לכתבה

ISRAEL by YRE Competition - Exposure

צעיריםסביבהכתבישללדיווחיםדוגמאות

https://www.ecoocean.org/
https://yrecompetition.exposure.co/israel-37
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דיווח  וידאוסרטון

!  כוח הצריכה-יש לנו כוח כצרכנים"

כל עוד נמשיך להשתמש התעשייה  

."תמשיך לייצר

ציטוט מתוך תיאור סרטון הוידאו

"!פלסטיקהזמנתילאמלצר"

מנשה ,רעותס"ביה

:לינק לסרטון

Israel by YRE Competition –

Exposure

:לראותניתןנוספותדוגמאות

:אקואושןשלהאינטרנטבאתר

https://www.ecoocean.org/

אין כתבות באתר

:התכניתשלהבינלאומיוהאתר

https://yrecompetition.exposure.co/

צעיריםסביבהכתבישללדיווחיםדוגמאות

https://www.youtube.com/watch?v=Fqe1FtMPuB4
https://www.youtube.com/watch?v=Fqe1FtMPuB4
https://www.youtube.com/watch?v=Fqe1FtMPuB4
https://www.youtube.com/watch?v=Fqe1FtMPuB4
https://yrecompetition.exposure.co/israel-32
https://yrecompetition.exposure.co/israel-32
https://www.ecoocean.org/
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העבודהאתשתפו
השפעהמעגליבמגוון

הקרובהמעגל
ביתקהילת ומשפחה

הספר

מקומימעגל
חברתיתמדיהפנייה לקהילה העירונית ב

(טוויטר,יוטיוב,ינסטגרםא,פייסבוק)

מקומיעיתון, ס"ביהעיתון

ובינלאומיארצימעגל
 ,ארציתבעיתונאות

ועודבינלאומייםכנסים

!טיפ
-והפצהדיווח,חקרבעזרראו

הדיווחשללהפצהדרכיםרשימת

השפעהמעגליבמגוון
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 :וחקראיתורתהליךסיום

00/00/00

10.03.22

העבודותהגשת

הלאומיתלתחרות

2022אפריל

נבחנותהעבודותבחינת

 ,חינוךאנשיצוותידיעל

והכרזהוסביבהתקשורת

הלאומיתבתחרותהזוכהעל

2022יולי

הזוכיםעלהכרזה

הבינלאומיתבתחרות

בעזרתופתרוןהחקרתהליךסיוםלאחר

באיזהתכננו ,חשבווהפצהדיווחעזר

הדיווחאתלבצעתרצורתותקשאמצעי

 .וההפצה(סרטון/תמונה/ מאמר)

 :המשימה

 :דיווחתהליךסיום

00/00/00

 :הפצהתהליךסיום

00/00/00

:התוכניתזמני

הדיווחתכניתעלנעבורמכןלאחר

!לדרךונצאוההפצה

בפרויקטממשיכים


