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פרק 1

עבודת שורשים
מסתכלים אחורה
צומחים קדימה

האתגר בפרק זה

איך מגשרים על פער הדורות? איך יוצרים ראיון טוב? איך
מקיימים מפגש בין דורי אמיתי עם ערך מוסף? כיצד "לוכדים"
ידעו כיצד מתעדים אותו?

לומדים את הפרקטיקה

מהי עבודת שורשים? מטרות ,כלים

סרטון המחשה

דוגמה לראיון עם סבתא

תוכן נוסף  -איך? מדוע?
מתי? עקרונות

ערכי עבודת שורשים,
עקרונות הראיון ,קישור לשאלות לדוגמה ,
עקרונות לתיעוד ידע ,שימוש בתבניות ,קישור לתבנית מוצעת

משוב

משוב לפרק זה

משתפים (לוח)

שתפו את הדוגמה  /החוויה שלכם כמראיינים

השלב היישומי  -מטלה

לראיין אדם אחד ולתעד את התוכן והן את דרך הראיון
במקביל ,שימוש בחפץ שעובר במשפחה כטריגר לסרטון

סיכום הפרק

סיכום
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פרק 1

האתגרים בפרק
זה
• אתגר התוכן  -כיצד לאסוף מידע ,כיצד לעבד מידע ולהגיש אותו
בצורה מעניינת ומגובשת?
• האתגר היצירתי  -חשיבה מחוץ לקופסה כדי להפוך את עבודת
השורשים לייחודית ומרתקת.
• אתגר הטכניקה  -כיצד לערוך ראיון טוב? כיצד לספר סיפור טוב?

• אתגר ערכי  -הכנת עבודת שורשים שיוצרת מפגש בין דורי
אמיתי ,חוויה משפחתית מגבשת ומסייעת בגישור על פער
הדורות.
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מבוא – יוצאים למסע
אנחנו מחפשים את החדשני ,את הדבר הבא ,עד שלעתים העבר נדחק לפינה.
לדור הצעיר העבר יכול אף להיראות לא רלוונטי למציאות של ימינו.
בישראל כשמביטים אחורה ,המסע הוא בד"כ לא רק בזמן ,אלא גם במרחב.
הסיפור המשפחתי מתפרש על פני ארצות שונות ,כך שזו הזדמנות ללמוד לא רק על
זמנים אחרים ,אלא גם על מקומות אחרים ,להפוך את העבר לרלוונטי .לייצר מפגש בין
דורי ולהבין מאיפה באנו .להסתכל אחורה כדי לצמוח קדימה.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

עץ לא יכול לצמוח לגובה מבלי שיש לו שורשים עמוקים באדמה.
העולם זז מהר קדימה ולמי יש זמן להסתכל לאחור?
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לומדים את הפרקטיקה
• חיבור רגשי והעמקת תחושות של זהות ושייכות.
• למידה מסוג חדש -למידה מהעבר של ידע שלא נמצא בספרים ואחרת ילך לאיבוד.
התלמיד ילמד ליצור ,לארגן ולהגיש ידע חדש ובעל ערך.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

אנו רוצים להעמיק ולהעשיר את הכלים להכנת עבודת שורשים ,כך שניתן יהיה לייצר
ערך מוסף כפול:
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מטרות עבודת השורשים
פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

• הכרות מייצרת חיבור וקשר  -הצעד הראשון הוא להכיר את העץ המשפחתי
שלנו .כמה אחים היו לסבא רבא? במה הוא עסק? מה היו המנהגים במקום
ממנו הגיע? אילו בני משפחה לא הכרנו? מה היו המנהגים ,איך נחגגו החגים?
אילו פיוטים היו? איך התלבשו?
• שימור ידע  -מטבע הדברים ,הדור המבוגר לא יימצא אתנו לנצח .עבודת
השורשים מספקת הזדמנות למאמץ שיטתי ויזום לשימור ידע  ,שבחלקו הוא
ידע סמוי .איך לוכדים את הידע? איך מתעדים אותו?
• התמודדות עם מאורעות קשים בעבר  -לעתים בסיפור המשפחתי קיימים
אירועים לא פשוטים ,כדוגמת מלחמות וחוויות של הגירה  .זו הזדמנות ללמידה
ולהתמודדות עמם.
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1

מתכננים את הלו"ז

• כדאי לשריין זמן לעבודה ולא לדחות אותה לרגע האחרון
לקראת ההגשה.
• כדי ליהנות מהכנת העבודה ולהפיק ממנה את המירב
כדאי שיהיה אורך נשימה.
• יתכן שבמהלך הראיונות יתגלה מידע חדש ומעניין
ונרצה לקחת את העבודה לכוון חדש ,או למצוא עוד
מסמכים וחומרים .כדאי שיהיה מספיק זמן לעשות זאת.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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2
•
•

•
•

אוספים מידע – ידע גלוי

תחקיר :קוראים ,רואים סרטונים בYoutube-
על התקופה ועל הארצות מהם הגיעו ההורים או הסבים  ,כמו
גם על תקופות משמעותיות בחייהם של בני המשפחה.
נעזרים במאורעות גדולים בהיסטוריה :קום המדינה,
המלחמות ,הסכם השלום עם מצרים ועוד ,האירועים הדרמטיים
האלו הם פתח לסיפורים דרמטיים לא פחות .לעתים בני
המשפחה הם עדים לאירועים היסטוריים מנקודת מבט אישית
ויחודית .כתיבת ההיסטוריה עצמה הולכת היום לכוון של תיעוד
גם מנקודת המבט של אזרחים מן השורה.
עזרים ויזואליים :אוספים מסמכים ,סרטונים ותמונות
משפחתיות.
משיגים מידע נוסף ממאגרים חיצוניים :במאגר בית התפוצות
ניתן להזין את שם משפחה וארץ מוצא ולקבל מידע על מקור
שם המשפחה ,על הקהילה היהודית ,תמונות ,ניגונים וסרטים
תיעודיים.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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3
.1
.2

.3
.4

.5

מארגנים את המידע ומתכוננים לראיון

רכזו מסמכים ותמונות ישנות שרלוונטיים לעבודת
השורשים .סרקו אותם ורכזו בתיקיה במחשב.
ניתן להיעזר בבתי עסק שעוסקים בסריקה ,אם מדובר
בהרבה חומרים .כך תבטיחו שהתמונות והמסמכים לא
ילכו לאיבוד.
שמרו בתיקיה גם לינקים לסרטונים רלוונטיים מ.Youtube -
שאלו את ההורים על בני המשפחה המבוגרים ועל הסיפור
המשפחתי ותעדו את הידע .אם עולים סיפורים לא פשוטים
זה הזמן לקבל הכנה לכך מההורים שתקל עליכם את
ההתמודדות בזמן הראיון.
רכזו בתיקיה שהכנתם גם את הקבצים עם התחקירים
המקדימים שלכם עם בני המשפחה.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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4

מחלצים את הידע הסמוי

לאחר שאספתם את הידע הגלוי ,עליכם לחלץ את הידע הסמוי
 זה שקיים בראשם של אנשים .זכרו שזה הידע שמעניקלעבודה שלכם את הפן היחודי וערך ממשי של יצירת ידע
חדש .ללא העבודה שלכם  -הידע הזה לא יהיה קיים כלל.

•

מתמקדים :השתמשו בתחקיר כדי לנסות למקד את
הנושאים בהם תעסקו בעבודה ,כי סיפור חייו של אדם,
במיוחד מבוגר ,ארוך ועמוס פרטים ואנו מנסים לייצר תוצר
ממוקד ומשמעותי.

•

מכינים שאלות ספציפיות :לאחר שעשיתם את התחקיר
ואתם יודעים כמה שיותר "עובדות" תוכלו להכין שאלות
שיסייעו לכם לדלות את הידע הסמוי .למשל אם אתם יודעים
שהסבים שלכם השתתפו במבצע העפלה כדי להגיע לארץ,
הכינו שאלות בנושא.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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5

בונים תבנית לראיון

• הכינו מספר שאלות מנחות שמתמקדות בנושא שבחרתם.
• תכננו אילו שאלות תשאלו על כל אחד מבני המשפחה .את
ההורים כדאי לשאול על ילדותם ,איך הכירו ,אילו מנהגים היו
במשפחה .את האחים שאלו על תחביבים ועיסוקים ,סבים
וסבתות על ארץ מוצאם ,על העלייה ,מה הם זוכרים מילדותם
ואיך היו נראים חיי היומיום? אילו אירועים משמעותיים חוו?
• שימו לב לעובדות ,אך נסו גם להבין את הרגשות שעולים:
איך הם חשו ,מה למדו מהאירועים ואיך הם עיצבו את
חייהם?

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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שאלות לדוגמה לסבא ולסבתא
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

איך היה להיות בן  12בארץ בה גדלת?
תאר/י יום בחייך כנער
מה ידעת על הארץ לפני שעלית?
איך היה המפגש האמיתי עם הארץ?
מה שונה היום לעומת התקופה בה את/ה גדלת?
מה את/ה שמח/ה שהשתנה ומה חסר לך שנעלם?
אילו מנהגים יחודיים למשפחה/עדה/קהילה שלנו? האם
המנהגים האלו השתמרו? מה אבד?
מה נהנית לעשות עם הוריך?
למה את/ה הכי מתגעגע/ת?
איזה אירוע אתה הכי זוכר מילדותך?
מה הדבר הכי אמיץ שעשית? מה הדבר הכי מפחיד שאתה
זוכר? ומה הכי משמח?
לינק :שאלות לדוגמה

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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6

מתעדים את הראיונות

• מצלמים בוידאו :גם אם התוצר הסופי הוא עבודה כתובה,
צלמו את הראיונות בוידאו ותמללו אותם אחר כך .זה יעזור
לכם להיות נינוחים ומרוכזים במרואין במקום בכתיבה.
• שומרים את הידע למען העתיד :אולי תגלו סיפור מדהים
ותחליטו יום אחד להכין סרט דוקומנטרי קצר על המשפחה?
חשוב לרכז את כל חומרי הגלם המצולמים בספרייה
שיצרתם.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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7

מתעדים את הראיונות

אחרי שיודעים פרטים על הסיפור :ה"מה"
חשבו על ה"איך " -

• איך תרצו לספר את הסיפור? נסו להיות יצירתיים באופן שבו
אתם מעבירים את הסיפור .בסרט? ספר? ריאיון מצולם?
לפעמים כשחושבים מחוץ לקופסה ,
רוצים להכניס את עבודת השורשים דווקא ...לקופסה
כמו למשל בעבודת השורשים בלינק הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=yrbqymHRuA4

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כלים
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תוכן

מבנה:
• התחלה ,אמצע וסוף
• גיבור/ה מוביל שיש לו רצון
• עמידה מול מכשול
• התמודדות
• השתנות :צמיחה והתפתחות

מאפיינים:
• סיפור טוב מעורר בנו הזדהות
וגורם לנו לצמוח.
• סיפור טוב מלמד אותנו ונותן לנו
השראה ,להתמודד עם מכשולים
כדי להשיג את השאיפות שלנו.

בדקו את הסיפור שלכם
• מי הגיבורים שלכם? (הורים ,סבא
סבתא)
• עם איזה מכשול התמודדו? (מלחמה,
הגירה)
• איך השתנו בעקבות המסע ומה קרה?
• האם יש סוף טוב ?
• מה אפשר ללמוד מהסיפור? (ניצחון
הרוח ,התגברות על מכשולים ,אמונה)

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

אז איך מספרים סיפור טוב?
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"לא רק ראשים מדברים":
• עזרים ויזואליים :במיוחד אם החלטתם ליצור סרטון ,אך גם
בעבודה כתובה ,כדאי להשתמש בעזרים ויזואלים כדי להעשיר את
החוויה .אלו יכולים להיות חפצים ,תמונות ,מסמכים ,או פיוטים והם
מסייעים לצופים לקלוט ולהתחבר טוב יותר לסיפור שאנחנו
מספרים.
• פעולה :הריאיון לא חייב להתקיים בישיבה .כדאי לצלם פעולה
שקשורה לתוכן הריאיון(למשל סבא בבית הכנסת כשהוא מספר על
פיוט).
• עבודת השורשים כמסע שורשים :אפשר לצלם את המרואיינים
במקומות בהם חלק מהאירועים התרחשו .זה יגביר את תחושת
המציאות ,ייתן עומק ועוגן לסיפור ויכול להוביל את המרואיינים
שלכם להתרגש ולספר סיפורים שאחרת לא היו עולים .מקומות
לדוגמה :הדירה הראשונה בה ההורים גרו ,בית הספר היסודי
שלהם ,האולם בו התחתנו ועוד.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

 Showingולא telling
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• בסרטה הדוקומנטרי של תמר טל ענתי "שלושה אחים
ומערה" מסופר סיפורם של שלושה אחים שיוצאים
לחפש את המערה באיטליה בה התחבאו כילדים בזמן
מלחמת העולם השנייה .הבמאית שמעה שאביו של בן
זוגה יוצא למסע שורשים עם אחיו והבינה שהיא חייבת
לתעד את המסע .זה אינו ראיון קלאסי של שאלות
ותשובות ,אלא דוגמה לאופן בו ניתן לתת לדמויות לספר
את הסיפור ,מבלי שהמראיין מופיע כשהוא שואל
שאלות.
• באירוע שחזור העפלה שנערך בחוף גורדון בתל אביב,
מראיינים מעפילה על החוויה שלה כמעפילה .בחולצה
שהיא לובשת מתחת לכיתוב המשעשע "הצהרת הון"
מודפס האילן המשפחתי שלה .זו דרך מקורית וויזואלית
להצגת העץ המשפחתי.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

סרטונים להמחשה

19

•
•
•
•
•

שאלו שאלות פתוחות ולא שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא.
בקשו מהמרואיינים לחזור על השאלה ,כך שתוכלו להסיר את התשובה
שלכם בעריכה.
הכינו שאלות מראש ,אבל אל תיצמדו אליהן .אם הריאיון הולך לכוון
מעניין ולא צפוי ,לכו עם המרואיין וגלו סבלנות.
שאלו שאלות קצרות ולעניין.
בסוף הריאיון שאלו את המרואיין אם ירצה להוסיף משהו ,לעתים
המידע הכי מעניין הוא משהו שלא חשבתם לשאול.

https://www.youtube.com/watch?v=TqKG8SnqTKs

• הוסיפו הומור :יצרו אווירה קלילה ונסו להוסיף שאלות שיעזרו למרואיין
להתחבר לצד ההומוריסטי שבו .לדוגמה :באיזה משחקים אהבת לשחק
כילד? האם היית עושה לפעמים שטויות בכיתה? ראו דוגמא לריאיון
פארודי במערכון של החמישיה הקאמרית
• טיפים לריאיון מצולם :איך לשבת? לאיזה כוון להסתכל? מה צריכה להיות
זווית המצלמה? איך משתמשים בצילומי רקע כך שאפשר לחתוך אליהם
כשרוצים לחתוך את הריאיון באמצע ועוד  -הכל בלינק הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=DrNlnsgZXtE

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

טיפים לראיון טוב
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כן גם לסרטים דוקומנטריים יש תסריט!
התסריט יעזור לכם:
•
•
•
•
•
•

•

ליצור מבנה לסיפור
למפות ולתעדף את הידע שאספתם ולהבין במה תרצו להתמקד.
לארגן את הידע הכתוב של התחקיר שהכנתם ולהבנות אותו.
לקבל החלטה יצירתית לגבי האופן בו אתם מספרים את הסיפור
המשפחתי.
לנסות להיות מקוריים ואפילו לייצר סיפור טוב שיש בו מתח.
ליצור מסגרת לסרט :אתם יכולים להציג בתחילת הסרט חפץ מסתורי
שעובר במשפחה ,כשאתם בתפקיד הבלשים שמנסים להבין מה הוא
החפץ ובדרך לגלות עוד על תולדות המשפחה .תעלומת החפץ היא המנוע
שיניע את הסרט קדימה ,יספק לו מבנה וירכז את ההתפתחות במידע
ובהיכרות עם המשפחה לכדי סיפור אחד.
להחליט על אמצעים אמנותיים :למשל  ,האם אתם רוצים שקריינות עם
המחשבות שלכם תלווה את הסרט? האם הראיונות יופיעו בסרט זה לצד
זה ,או שתהיה עריכה חותכת בין הראיונות? איזו מוסיקה תלווה את
הסרט ועוד.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

כותבים את התסריט
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שאלון סיכום לערכים ולעקרונות המרכזיים שנלמדו בפרק זה:
• מה הרגשתם בזמן הראיון?
• מה חידש לכם הראיון?
• מהו ה"שיעור לחיים" שלמדתם מהראיון?
• האם אתם יכולים לדמיין את עצמכם בתקופה או מקום אחרים כפי שעלה
מהסיפורים? איך היו חייכם נראים?
• האם ההורים והסבים נראים לכם אחרת מלפני שהתחלתם את עבודת
השורשים?

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

שאלון
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23
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תנו משוב לפרק זה

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

משוב

שיתוף
 .1שתפו את החוויה שלכם כמראיינים ואת מה
שלמדתם על משפחתכם
.2
•
•
•
•

שתפו את עבודת השורשים:
במאגר בית התפוצות
הפיקו ספר בכמה עותקים לכל בני המשפחה
העלו את הסרטון ליו טיוב ושתפו בווטסאפ
וברשתות החברתיות
הקרינו באירועים משפחתיים
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 .1ראיינו קרוב משפחה אחד ותעדו את התוכן והן את דרך הריאיון במקביל.
 .2מצאו חפץ עתיק שמתגלגל במשפחה .אלו יכולים להיות פמוטים עתיקים,
תכשיט ,תמונה ,פריט לבוש כמו שמלת כלה ועוד .עכשיו כמו חוקר פרטי
חקרו כל מה שאתם יכולים על החפץ באמצעות ראיונות מתועדים בוידאו
של בני המשפחה.
התחילו בבני המשפחה הצעירים ביותר וחזרו אחורה בזמן עד לבן
המשפחה המבוגר ביותר ,שהכי קרוב אל החפץ.
שאלו את בני המשפחה:
• מה החפץ אומר להם?
• מה הם חושבים עליו?
• האם הם יודעים מאין הגיע?
• האם הם מכירים את הסיפור שלו?
• המרואיין האחרון הוא זה שיוכל לתת להשלים את הסיפור המלא.
• אם הוא מפנה אתכם למסמכים או אנשים נוספים ,תעדו גם אותם.
• בסוף הסרטון ספרו מה חשבתם על החפץ בתחילה ומה המסע בעקבותיו
גרם לכם ללמוד ולהרגיש.

פרק  - 1עבודת שורשים מסתכלים אחורה צומחים קדימה

מטלה
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סיכום
פרק 1

סיפור משפחתי אפשר לסכם בכמה מלים ,לכתוב עליו
ספר ,לערוך ריאיון ,או לצלם סרט.
אנחנו מחליטים כמה להתעמק ומאיזו זווית לספר את
הסיפור.
לימוד הידע הגלוי הוא הצעד הראשון בדרך לחילוץ הידע
הסמוי העצום .השימור שלו חשוב למען המורשת שלנו,
כפרטים וכעם וכדי לצמצם את הפער שקיים בין הדורות.
למדנו איך להשתמש בכלים של חילוץ ידע סמוי ,ארגון
הידע ,תיעוד והבנייה שלו ,כדי ליצור תוצר שיהפוך גם הוא
לחלק מהמורשת המשפחתית.

- Storytelling

איך סיפור
נולד?

סיפורים בונים ידע ,בונים עתיד

פרק

02

פרק 2

האתגר בפרק זה

"– Storytelling
איך סיפור נולד?"

הקדמה

 – Storytellingמה זה? ואיך עושים את זה נכון?
•
•

•
•
•
מה זה • ?Storytelling
•
•

תהליך
ה Storytelling
איך סיפור נולד?

מה נאמר על Storytelling
סיפורה של ...דוגמא לStorytelling
 ,Storytellingסיפור ומה שביניהם
 - Storytellingמה זה לא?
מה מרכיב סיפור?
מה הופך סיפור לטוב?
למה להשתמש דווקא ב?Storytelling-
במה  Storytellingיכול לשמש אותנו?

 7שלבים לStorytelling

•
טיפים ל• Storytelling

 7טיפים איך תעשו  Storytellingיותר טוב?
איך תהפכו למספרי סיפורים?

איך  Storytellingבא לידי ביטוי בעידן הדיגיטלי
אמצעים ב Storytelling-הדיגיטלי
הסטורי של אווה – לעשות את זה נכון
מה אנחנו יכולים ללמוד על עולם ה Storytelling-מהסטורי של אווה?

 Storytellingבעידן
הדיגיטלי

•
•
•
•

שאלון

שאלון סיכום לערכים ולעקרונות המרכזיים שנלמדו בפרק זה

השלב היישומי -
תרגיל

איך להתמקצע בלספר סיפור

סיכום הפרק

סיכום הפרק

משוב

מתן משוב לפרק
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פרק 2

האתגרים בפרק
זה
• מהו  Storytellingואיך זה שונה מסתם לספר סיפור?
• כיצד לעשות  Storytellingנכון?
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כל כך הרבה נאמר על סיפורים ו...Storytelling-
פרק  - Storytelling" - 2איך סיפור נולד?"

•
•
•
•
•
•

אנשים אוהבים סיפורים
סיפורים מאחדים אנשים יחד
סיפורים בונים אמפתיה ויוצרים הקשר
סיפורים מאפשרים לנו להבין אחד את השני
סיפורים מאפשרים לנו להבין את עצמינו
סיפורים יוצרים קהילה וחוכמה משותפת

30

סיפורה של...

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"
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פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

כל כך הרבה מדברים
על ,Storytelling
אבל מה זה בכלל?
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 ,Storytellingסיפור ומה שביניהם...
נרטיב = סיפור המסופר מנקודת מבט אישית-סובייקטיבית ,שמושפעת
מהאופי והאישיות ,מהזהות ,ממערכת האמונות והערכים ,ומתפיסת העולם.
 = Storytellingהוא תהליך הכולל שילוב של עובדות ונרטיב יחד עם אמצעים
ויזואליים (תמונות ,וידאו) בכדי לתקשר משהו לקהל יעד כלשהו.

מקור  -מה זה Storytelling
( ,)Storytellingכי הגיע הזמן
שנדבר על זה

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

סיפור = תיאור רצף אירועים ,כפי שקרו ,ללא פרשנות
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לא Storytelling

כן Storytelling

כלי מכירות

כלי תקשורת שמשמש למטרות שונות כגון :מכירות ,למידה

משהו חדשני בתחום השיווק או הפרסום שהגיע מחו"ל

משהו עתיק מאוד שתמיד היה בין אנשים ,בכל העולם

משהו שמראים אותו ויזואלית

משהו שאנשים מדמיינים לעצמם בזמן האירוע הסיפורי

מתבסס על הפעלת רגש

מתבסס על הפעלת המחשבה והדמיון ,הרגש ,הגוף והרוח

משהו שמותגים עושים – כי הם לא יכולים לדבר

משהו שאנשים עושים

דבר "מגניב" שקרה

התחלה ,משבר ופתרון

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

"– Storytelling
מה זה לא?"
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מה מרכיב את הסיפור?
כל סיפור כולל לפחות דמות
אחת .הדמויות הן הגורם
המקשר בין המספר לבין הקהל.
אם הקהל יוכל להזדהות עם
הדמויות סביר שיותר יתחבר
לסיפור

השיעור אותו לומדת הדמות
כאשר היא מתמודדת עם אתגר.
הקונפליקט בסיפור מעורר
רגשות ומחבר את הקהל
באמצעות חוויות משותפות .אם
אין קונפליקט בסיפור ,סביר
להניח שזה לא סיפור

לכל סיפור טוב יש סוף ,לא
בהכרח טוב.
הסוף אמור לעטוף את
הסיפור ,לספק הקשר בין
הדמויות והקונפליקט,
ולהשאיר את הקהל עם
"קריאה לפעולה"

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

דמויות

קונפליקט

פתרון
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מה הופך סיפור לטוב
•
•
•
•
•
•

מבדר – סיפורים טובים מחזיקים את הקורא מעורב ומלא בציפייה לקראת
מה שיבוא
מחנך – סיפורים טובים מציתים סקרנות ומוסיפים לבנק הידע של הקורא
אישי ואוניברסלי – סיפורים טובים הם כאלו שכל אחד יכול להתחבר
אליהם ,הם קשורים בחוויות שרוב האנשים עוברים.
מרגש – סיפורים טובים הם כאלו שהצליחו "לגעת" באנשים
מאורגן – סיפורים טובים מאורגנים או בנויים באופן המסייע להעביר את
הליבה באופן הטוב ביותר דבר המסייע לקוראים לספוג אותו בקלות.
זכיר – בין אם באמצעות השראה ,שערורייה ,או הומור ,לסיפורים טובים
יש את הנטייה "להידבק" למוחו של הקורא

מקור  -מה זה Storytelling
( ,)Storytellingכי הגיע הזמן
שנדבר על זה

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

ישנם מספר רכיבים שהופכים סיפור לחוויה הן עבור הקורא והן למספר:
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אז למה  Storytellingבעצם?
פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

למה לנו לספר סיפור ולא רק להציג רשימת עובדות ונתונים במצגת?
• סיפורים מחברים לרגש והרגש מניע לפעולה
• סיפורים מפשטים ים מורכבים ומאפשרים למידה
• יותר קל לזכור סיפור
• סיפורים מאחדים אנשים יחד ויוצרים קהילות
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• כמעט בכל דבר! באמצעות ה Storytelling-ניתן ללמד ,למכור,
להעלות מודעות
• מה שכן יש לזכור שהאמצעי להעברת הסיפור יכול להשתנות –
וידאו ,טקסט ,מצגת ,פגישה

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

במה Storytelling
יכול לשמש אותנו?
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תהליך ה– Storytelling-
איך סיפור נולד?

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"
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איך סיפור נולד

בכדי ליצור סיפור מעניין ומשכנע עליכם לדעת מי
קהל היעד של הסיפור על מנת להניע אותו לפעולה –
• טווח גילאים
• תחומי עניין
• מיקום גיאוגרפי
• וכו'...

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

1

הכירו את הקהל
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איך סיפור נולד

באם הסיפור שלכם כולל עמוד אחד או עשרים,
אורך עשר דקות או שישים ,עליו לכלול מסר מרכזי
נסו לסכם את הסיפור שלכם בשש עד עשר מילים,
אם אינכם יכול לעשות זאת ,אין לכם מסר מרכזי

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

2

הגדירו את ה המרכזי שאתם רוצים להעביר
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איך סיפור נולד

.1

.2
.3

.4

.5

להניע לפעולה ולהביא לשינוי  -לתאר כיצד הושלמה פעולה
ונעשה שינוי מוצלח בעבר ולהסביר כיצד הקהל יוכל ליישם את
אותו סוג של שינוי
לספר לאנשים על עצמכם  -סיפור אותנטי שמציג מאבקים
אמיתיים ,הומניים ,כישלונות וניצחונות
להעביר ערכים  -לספר סיפור שנוגע ברגשות ,דמויות ומצבים
מוכרים כדי שהקהל יוכל להבין כיצד הסיפור נוגע בחייהם
שלהם .זה חשוב במיוחד כאשר דנים בערכים שאנשים
מסוימים עשויים שלא להסכים איתם או להבין אותם
לטפח קהילה או ליצור שיתוף פעולה -ספרו סיפור שמניע את
הקהל לדון ולשתף את הסיפור שלכם עם אחרים .השתמשו
בסיטואציה או חוויה שאחרים יכולים להתייחס אליה ולהגיד,
"גם אני!"
להקנות ידע או לחנך – ספרו סיפור שמכיל חוויה של ניסוי
וטעיה ,כך שהקהל יוכל ללמוד על הקונפליקט ,על מציאת
הפתרון ועל יישומו .דונו גם בפתרונות חלופיים

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

3

החליטו איזה סיפור אתם רוצים לספר
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איך סיפור נולד

• הקריאה לפעולה תקבע את הפעולה שתרצה
שהקהל שלך יבצע לאחר שסיפרת את הסיפור
• מה בדיוק אתה רוצה שהקוראים שלך יעשו?
תארו זאת במילים

מה
המטרה
שלך?

מהי
הקריאה
לפעולה?

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

4

הגדירו את ה המרכזי שאתם רוצים להעביר
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איך סיפור נולד
.1
.2
.3

סיפורים יכולים ללבוש צורות רבות .יש סיפורים שקוראים ,חלקם
נצפים ואחרים מקשיבים אליהם
אמצעי הסיפור הנבחר שלכם תלוי בסוג הסיפור ובמשאבים ,כמו זמן
וכסף
הדרכים השונות שבאמצעותם תוכלו לספר את הסיפור שלכם:
•

•

•
•

סיפור כתוב  -מאמרים ,פוסטים בלוגים או ספרים .אלה הם בעיקר
טקסטים שעשויים לכלול כמה תמונות .סיפורים כתובים הם ללא ספק
השיטה הזולה ביותר לספר סיפורים ,מכיוון שהיא דורשת מחשב או
עט ונייר
סיפור מדובר – סיפור שמסופר באופן אישי ,כמו הצגת מצגת או
הרצאה בכנס .הרצאות  TED TALKנחשבות לסיפורים מדוברים .בגלל
טבעם "החי" הבלתי מעורער ,סיפורים מדוברים דורשים בדרך כלל
תרגול ומיומנות רבים יותר כדי להעביר ים ולעורר רגשות אצל אחרים
סיפור שמע – סיפור מדובר אך מוקלט ,בדרך כלל בצורת פודקאסט,
ועם הטכנולוגיה של ימינו ,יצירת סיפור שמע היא סבירה יותר מתמיד
סיפור דיגיטלי  -מסופר באמצעות מגוון מדיות ,כגון וידאו ,אנימציה,
סיפורים אינטראקטיביים ואפילו משחקים

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

5

בחרו את האמצעי שבאמצעותו תספרו
את הסיפור
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איך סיפור נולד

• עכשיו זה הזמן לקחת עט ונייר ולהתחיל לעצב את
הסיפור
• לאחר שהגדרתם את קהל היעד ,המסר המרכזי
והקריאה לפעולה ,בשלב זה הוסיפו פרטים
ויצירתיות לסיפור

• קריאה נוספת על כתיבת הסיפור –
https://blog.hubspot.com/marketing/psycholog
y-of-stories-storytelling-formula

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

6

כתבו את הסיפור
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איך סיפור נולד

• אל תשכחו לשתף ולקדם את הסיפור שלכם! כמו כל פריט
תוכן ,יצירתו היא רק מחצית מהדרך

-

ניתן לשתף את הסיפור זאת במגוון דרכים:
פנים מול פנים
מדיה חברתית – פייסבוק ,אינסטגרם וכו'
דואר אלקטרוני
בלוג
YouTube
ערוצי פואדקאסט

• ככל שתשתפו יותר את הסיפור ,כך מעורבות מהקהל
שלכם לסיפור תגדל

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

7

שתפו את הסיפור
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פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

טיפים ל- Storytelling-
איך תעשו את זה טוב
יותר?
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• סיפור טוב הוא זה שייזכר במשך זמן רב
• עשו שימוש במילים פשוטות ,בתמונות גדולות וברורות
על מנת ליצור תמונה ברורה של הקונפליקט אצל הקהל
שלכם

• השתמשו בתיאורים שיאפשרו לקהל לשמוע ,להריח,
לראות ולהרגיש את הסיטואציה

1
ערבו
את
הקהל
בסיפור
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קחו לדוגמה את שיחת  TEDייחודית זו :ילד בן  12מקניה
בשם ריצ'רד טורייר ,מעביר את הקהל שלו לעולם אחר
באמצעות סיפור על חוויותיו במולדתו.
עם מילים בסיסיות ושקופיות עם תמונות גרפיות גדולות ,ריצ'רד
טווה סיפור שובה לב כיצד המציא מערכת אורות שהצליחה
להגן על בעלי החיים של משפחתו מפני התקפות אריות.

1
ערבו
את
הקהל
בסיפור

הסיבה שהמצגת הזו הייתה כה מוצלחת הייתה שהמילים
שהוצגו עזרו ליצור תמונה מנטאלית ברורה של הבעיה איתה
התמודדו ריצ'רד ומשפחתו
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•

תהיו אישיים ,ספרו מה קרה לכם ומה הרגשתם

•

זה ייגע יותר בקהל שלכם והסיפור ייזכר

•

קחו ,למשל ,את הסיפור המזוויע והמרתק הזה על אישה
שחוותה אלימות במשפחה וכיצד היא מצאה את האומץ
להשאיר מאחור את בן זוגה המתעלל

2
ספרו
את
הסיפור
שלכם
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כיצד תגרמו לקהל שלכם לשאול – "מה יקרה עכשיו"?
שלוש אפשרויות לעשות זאת:
• ספרו את הסיפור באופן כרונולוגי עד שתגיעו לרגע השיא -
צפו למשל בסיפורה של אישה שנולדה ללא עצמות וגדלה להיות
ספורטאית ,שחקנית ודוגמנית מושלמת
• התחילו את הסיפור מהאמצע ולאט חזרו אחורה וספרו כיצד
הכל התחיל  -דוגמא טובה לכך הוא סיפורו של זק איברהים,
שמתחיל בגילוי שאביו היה מעורב בהפצצת מרכז הסחר העולמי.
לאחר מכן הוא חוזר אחורה בזמן ומספר אירועים מילדותו וכיצד
הוא גדל לבחור בדרך שונה מזו של אביו
• ספרו סיפור צפוי ובמהלכו עשו תפנית והפתיעו את הקהל
בשינוי של הסיפור  -לדוגמא ,שיחת  TEDהזו מתחילה בפרזנטור
שמוביל את הקהל שלו להאמין שהוא לא מדבר אנגלית ,רק כדי
להפתיע אותם ולהמחיש להם כיצד בונים זהות

3
צרו
ציפייה
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•

דמויות הן הלב של כל סיפור ,המזל או חוסר המזל שלהם
הם שגורמים לאנשים להרגיש  -לצחוק ,לבכות או לשמוח

•

תנו כמה שיותר פרטים על דמויות הסיפור בכדי שהקהל
יוכל להתחבר ולהזדהות איתן ,צרו תמונה ברורה של
הדמויות בתודעה של הקהל

•

לדוגמה ,מספר הסיפורים מלקולם גלדוול יוצר תמונה חיה
של האוורד ,גיבור הספר שלו ,על ידי תיאור המראה הפיזי
שלו ואזכור של תחביביו והאובססיות שלו.

4
תנו
חיים
לדמויות
של
הסיפור

52

נסו לתרגם חלק מהאירועים בסיפור לסצנות והשתמשו
בדיאלוג במקום בקריינות ,כפי שניתן לראות במצגת זו
שזכתה באליפות העולם לנאום פומבי לשנת 2014

5
תראו
למה
אתם
מתכוונים

53

S.T.A.R Moment = “Something They’ll
”Always Remember
• לסיפורים טובים יש את הנטייה "להידבק" למוחו של הקורא
• את רגע השיא של הסיפור ,הרגע שכולם יזכרו ,ניתן לייצר בכמה
אופנים:
-

דרמטיזציה
השראה
הומור
תמונות שערורייתיות
סטטיסטיקות מזעזעות

6
צרו את ה-
S.T.A.R
Moment
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ביל גייטס ניצל את הטכניקה בשיחת  TEDבשנת ,2009
כאשר התייחס להגדלת ההשקעה במיגור המלריה .הוא
העביר נתונים סטטיסטיים כדי להוכיח עד כמה בעיית
המלריה הייתה חמורה ואז זעזע את החדר כשפתח פח
צנצנות מלא יתושים ,ואמר "אין סיבה שרק אנשים עניים
צריכים לקבל את החוויה".

6
צרו את ה-
S.T.A.R
Moment
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• בסיום הסיפור תנו פיסת חוכמה או עצה מרכזית
שיעזרו לקהל שלכם להתגבר על מכשוליהם ולהשתנות
לטובה
• ארזו את "פיסת החוכמה" הזו בביטוי קצר ,קליט ובלתי
נשכח
• לדוגמה ,בשיחת  TEDשהוזכרה קודם לכן על התעללות
במשפחה ,המספרת הגיעה למסקנה שבמקום להאשים
קורבנות ,עלינו "לבנות מחדש ניצולים כאנשים נפלאים
ואהובים עם עתיד מלא".

7
סיימו
את
הסיפור
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איך תהפכו למספרי סיפורים?
•

•
•
•

•
•

למדו מידי יום עשר מילים חדשות מהמילון ,בכל שפה בה אתם מתכוונים
לכתוב
הקשיבו לפודקאסטים כדי להתמקד באינטונציה ,בדיקציה ובקצב
הורידו את האפליקציה של אתר  ,TEDהגדירו את ההעדפות שלכם ותקבלו
מידי יום המלצה על סרטון
צפו בכמה שיותר סרטונים ,ואם תרצו להשקיע יותר ,כדאי לכם להוריד את
התמלול של ההרצאות (לחלק יש גם תרגום לעברית) כדי לראות את המבנה
והזרימה (מכיוון שתמלול התוכן מחולק לפי דקות ,תוכלו ללמוד כמה זמן נכון
להקדיש לכל חלק בסיפור)
מצאו לכם מודל חיקוי של "מספר סיפורים" שאתם אוהבים ,שסגנונו דומה
לסגנונכם וקראו את סיפוריו
התחילו להתאמן :כתבו סיפורים קצרים ,השמיעו אותם בקול ,הקליטו את
עצמכם והקשיבו :האם מעניין לכם? האם הסיפור זורם? ומה עם הקול שלכם?

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

 6פעולות שתוכלו לעשות כדי להפוך למספרי סיפורים מרגשים:
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 Storytellingבעידן
הדיגיטלי

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"
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 Storytellingבעידן הדיגיטלי
• לפני כן יכולנו לספר למשפחה ,לילדים ,לחברים ,אבל לא הייתה לנו אפשרות
לעמוד בכיכר העיר ולספר לעשרות ,מאות ואלפי אנשים
• היום לכולנו יש גישה דיגיטלית לכיכר העיר באמצעות כל כך הרבה פלטפורמות
דיגיטליות – אנחנו רק צריכים לדעת כיצד לעשות את זאת נכון

מקור -
https://visme.co/blog/7
-storytellingtechniques-used-bythe-most-inspiring-tedpresenters/

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

• עם התרחבותו של העולם הדיגיטלי הפכנו כולנו למספרי סיפורים להמונים
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אמצעים ב Storytelling-הדיגיטלי
•
•
•

מקור -
https://visme.co/blog/7
-storytellingtechniques-used-bythe-most-inspiring-tedpresenters/

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

•

פייסבוק – סיפורים באמצעות טקסט ,פוסטים ליחידים ו/או לקהילות –
בעיקר טקסט עם מעט תמונות וקישורים לוידאו
אינסטגרם – סיפור באמצעות תמונות או ( Storiesסרטונים קצרים)
פודקאסטים – סיפורים באמצעות אודיו
יוטיוב – סיפורים באמצעות וידאו
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הסטורי של אווה – לעשות את זה נכון
•
•

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

•
•
•

אי אפשר לדבר על  Storytellingבעידן הדיגטלי מבלי לדבר על "הסטורי של אווה"
הסטורי של אווה הוא מיזם להנצחת זכר השואה ,שבוצע ביום הזיכרון לשואה ולגבורה 2019
במסגרת המיזם סופר סיפורה של אווה היימן באמצעות משתמשת בשם " "eva.storiesברשת
החברתית אינסטגרם .היומן מוצג כסדרת סרטונים קצרים ,כשלושים דקות אורכם הכולל,
שאותם כביכול צילמה אווה היימן בטלפון נייד ,בדומה למקובל בקרב צעירים ב2019-
יוצרי הסטורי של אווה לקחו נושא הצרוב כל כך חזק בזיכרון הקולקטיבי שלנו ,לימדו אותו
באמצעות סטורי באינסטגרם והנגישו אותו לדור העדכני
הסטורי של אווה זכה לחשיפה גדולה בכל העולם ,זהו מקרה בוחן שניתן ללמוד ממנו הרבה,
ואולי השיעור הכי גדול שלנו ממנו הוא שהדיגיטל מאפשר לנו לספר סיפורים ולהנגיש ידע
על כל נושא ,לכל סוג של לומד ובצורה אפקטיבית
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מה אנחנו יכולים ללמוד על עולם
ה Storytelling-מהסטורי של אווה?
•
•

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

•

ספרו סיפור .סיפור נוגע ,מרגש ,יוצר אמפתיה ונשאר בזיכרון טוב יותר.
סיפורים זו דרך מצוינת ללמידה
זיהוי פרסונות –מי קהל היעד שלנו? איך הם אוהבים ללמוד? בני כמה
הם? הם לומדים במובייל או במחשב? נזהה את קהל היעד כדי להבין
איך נוכל לעניין אותו ואיך ניצור לו אתגרים
בחירת פלטפורמה רלוונטית – יוצרי הסטורי של אווה בחרו ללמד את
סיפורה של אווה היימן דרך פלטפורמת האינסטגרם כיוון שכיוונו לקהל
יעד בגילאים  .13-30רוצים להעביר מסרים? בחרו היכן לעשות את זה.
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שאלון
• מהו סיפור טוב בעיניכם?
• תנו דוגמא לפוסט דיגיטלי טוב שקראתם
• תנו דוגמא לסרטון וידאו שראיתם ואהבתם ,ודרכו למדתם סיפור או חדש

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

שאלון סיכום לערכים ולעקרונות המרכזיים שנלמדו בפרק זה 3( :שאלות
פתוחות ,חצי פסקה)
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השלב היישומי  -תרגיל
בכדי לספר את הסיפור שלכם ,חשבו על השאלות הבאות:
• איפה נולדתם וגדלתם? איך זה עיצב את אופן החשיבה שלכם? את החלום או
המטרה?
• מי הם ההורים שלכם? מה האישיות שלהם? מה השפיע עליהם?
• מה למדתם בחיים? פחות מה למדתם בבית ספר ואוניברסיטה אלא יותר מה
הנושאים שמסקרנים אתכם?
• איפה אתם עכשיו ולאיזה כיוון אתם רוצים ללכת? איך אתם משתמשים בעבר
ובהיסטוריה שלכם (היכן שגדלתם ,מי ההורים שלכם ומה מסקרן אתכם) בכדי
להתקדם לעבר החלום /המטרה שלכם?
הנחיות למספרי הסיפור:
• בסיפור שלכם אתם אמורים לענות על השאלה הרביעית בלבד באמצעות חשיבה
על  3התשובות לשאלות הראשונות.
•  3השאלות הראשונות הן לא צ'ק ליסט ואין צורך לענות עליהם באופן ישיר בסיפור,
הן רק כדי לגרום לכם לחשוב על התשובה לשאלה הרביעית.
• באמצעות סיפור הסיפור באופן הזה תוכלו להעביר למי שמקשיב לכם ב 90-שניות
לאיזה כיוון אתם רוצים ללכת באמצעות משהו שקרה לכם בחייכם ,משהו שקשור
במקורות ובהיסטוריה שלכם.

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

לכולנו יש סיפור.
המטרה  -לספר על מטרה  /חלום שיש לכם.
איך  -מצאו שותף וספרו לו על המטרה  /חלום שלכם ב 90-שניות.
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השלב היישומי – תרגיל (המשך)

בסיום ,שתפו עם המספר:
• באיזה שלב של הסיפור ראיתם אנרגיה ממנו ,מה הלהיב אותו
• באיזה שלב הזדהיתם עם הסיפור שלו
• באיזה חלקים של הסיפור מאוד התעניינתם וחשבתם לעצמכם ,זה מעניין
אותי ,זה מסקרן אותי
• ומה היו השאלות שכתבתם לעצמכם ,על מה רציתם לדעת עוד
• באמצעות השיתוף תוכלו לדעת מה היה טוב בסיפור שלכם ,מה המקשיב
אהב ,עם מה הוא הזדהה ועל מה הוא רצה לשמוע עוד.
• כך תוכלו לשפר ולחדד את הסיפור שלכם ומרכיביו ומסיפור של  90שניות
תוכלו לעלות כל פעם קצת.

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

הנחיות למקשיב הסיפור:
• שימו סטופר ועצרו את המספר כשנגמר הזמן
• כאשר נגמר הזמן על המספר להפסיק לספר .אם רוצים מתחלפים ,מי שסיפר הופך
להיות המקשיב ,ומי שהקשיב מספר את הסיפור
• האינסטינקט הראשוני שלכם כמקשיבים לסיפור יהיה להגיב למי שמספר את
הסיפור ,לדבר ,לצחוק ולשאול שאלות  -אל תעשו זאת .על המקשיב להתמקד
בלהקשיב לסיפור.
• כמה דברים שעליכם לשים לב אליהם במהלך ההקשבה לסיפור:
 נסו להבחין היכן בסיפור יש אנרגיה  -באיזה חלק של הסיפור המספר "נדלק" באילו חלקים של הסיפור אמרתם לעצמכם – "אוו גם אני!" באיזה שלב של הסיפור אמרתם – "טוב!" ,זה מעניין אותי אם יש לכם שאלה בזמן הסיפור – כתבו את השאלה בכדי לשאול אותה לאחרשיסתיים הזמן
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סיכום
פרק 2

•
•
•
•
•
•

בפרק זה למדנו מהו  ,Storytellingכיצד עושים זאת נכון ואיך
זה בא לידי ביטוי בעידן הדיגיטלי של ימינו
עכשיו יש בידיכם את ארגז הכלים ל Storytelling-ולסיפור
סיפורים
זהו לא "מדע טילים" ויתכן מאוד שכבר הכרתם חלק מן הכלים
הללו ,אך אולי לא השתמשת בהם?
עכשיו תוכלו להשתמש בארגז הכלים בכדי לספר את הסיפור
הבא שלך :באיזה אופן שתבחרו ובאיזה אמצעי פרסום שתרצו
זכרו ,סיפורים הם הרבה מעבר לתקשור של עובדות ,הם
מחברים בין אנשים ומעוררים פעולה ותגובה ,הם מסייעים
לתקשר באופן יצירתי ומרתק יותר
ובנוסף ,אתם לא חושבים שזה קצת יותר מהנה?

משוב
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תנו משוב לפרק זה

פרק  Storytelling - " - 2איך סיפור נולד?"

67

סיפור בוידאו -
מדורת השבט
של העתיד

פרק

03

פרק 3

" סיפור בוידיאו -
מדורת השבט
של העתיד "

האתגר בפרק זה

מהו סרטון וידאו "טוב"? אתגר התוכן
כיצד לצלם סרטון? אתגר טכני

לומדים את הפרקטיקה

השימוש בווידאו ככלי לסיפור סיפורים

סרטון המחשה

דוגמא לסיפור קצר דרך סרטון וידאו

תוכן נוסף  -עקרונות הוידאו

ערכי השימוש בווידאו ,עקרונות יצירת סרטונים ,טיפים לתכנון סרטון,
כלים לצילום ,עשה ואל תעשה

שאלון

שאלון סיכום לערכים ולעקרונות המרכזיים שנלמדו בפרק זה

משוב

משוב לפרק זה

משתפים

שתפו את הדוגמא  /החוויה שלכם בשימוש או ביצירת סרטון ווידאו

השלב היישומי

ליצור וידאו עם סיפור אישי הכולל מסר קצר למורים  /לתלמידים

סיכום הפרק

סיכום הפרק
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פרק 3

האתגרים אותם נלמד בפרק זה הם:
• אתגר התוכן  -מהו סרטון וידאו "טוב"?
• אתגר הטכניקה  -כיצד לצלם סרטון וידאו איכותי?

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

האתגרים בפרק
זה
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לומדים את הפרקטיקה
הידעת? בצילום סרטון וידאו דיגיטלי מקובל לצלם היום בקצב שבין 24
 -Framesפריימים (  =Framesתמונות) בשנייה ועד  60פריימים בשנייה.
כלומר ,בצילום בקצב של  24פריימים בשנייה ,יש בדקה אחת של וידאו
 1,440תמונות.
על כך ניתן לומר ,כי אם "תמונה אחת שווה  1000מילים" ,הרי שסרטון
וידאו באורך דקה "שווה"  1,440,000מילים...
הוידאו הפך בדור הנוכחי לכלי משמעותי לסיפור סיפורים .הוידאו כולל
בתוכו תמונה ,קול ,תנועה ,הוא יכול לכלול גם טקסט ,והוא כלי מצוין
להעברת מסרים.
חשבו ,לדוגמא ,על הפרסומות שאתם רואים בטלוויזיה ובאינטרנט .עוד
חשבו ,לדוגמא ,על סרטוני הדרכה באתרים או בארגון.

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

נהוג לומר ש"תמונה אחת שווה  1000מילים".
אם כך ,כמה מילים שווה סרטון וידאו?
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לומדים את הפרקטיקה  -המשך

קצת סטטיסטיקה ,על פי סקירה של פורבס:

כ100,000,000-
כ 140,000-סרטוני וידאו נצפים באתר יוטיוב בכל שניה
כ 80% -ממי שצפו במסר פרסומי בוידאו זוכרים אותו לאורך זמן ,וכ48%
צופים בוידאו אונליין מידי יום.

ביצעו פעולה כשלהי בעקבות המסר שראו

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

הוידאו הפך למשמעותי כל כך בשל מספר גורמים:
התפתחות הצילום והוידאו הדיגיטלי – מצלמות ,אפליקציות ,מצלמות סלולר
התפתחות דחיסת מידע ואחסון מידע – דחיסת מידע במצלמות וסלולרים,
נפחי אחסון ,נפחי העלאה והורדה בגלישה ברשת
התפתחות הפלטפורמות לשיתוף ווידאו ותוכן – אתרים ואפליקציות כגון
יוטיוב  ,YouTubeוימאו  , Vimeoגוגל וידאו  , Google Videoטיק טוק , Tik Tok
ועוד...
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לומדים את הפרקטיקה  -המשך
קראו כאן על הטלפון עם המצלמה העוצמתית ביותר בעולם ,נכון לינואר 2020

יש לנו מצלמות באיכות גבוהה
קראו כאן על סקירת מצלמות איכותיות למתחילים ומתקדמים ,נכון ליוני 2018

וכאן ,איך לבחור מצלמה עבורך
קראו איך לבחור מצלמה דיגיטלית עבורכם

יש לנו גם אפליקציות שונות המאפשרות לכל אחד ליצור סרטוני וידאו באיכות
ובגימור גבוהים ,כמו מקצוענים .בתוספת של תוכנות וכלים לעריכת וידאו,
שזמינים הן בחינם והן בתשלום ,כל אחד יכול ללמוד ולהפיק סרטון וידאו איכותי.

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

כיום ,יש לנו טלפונים סלולריים מתוחכמים עם מצלמות מצוינות
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סרטונים להמחשה
חשבו :מה ראיתם וחווים בעת הצפייה בסרטון?

חשבו :מה ראיתם וחווים בעת הצפייה בסרטון?

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

הנה דוגמא לסיפור קצר דרך סרטון וידאו:
כיצד מיינדפולנס מעצימה אותנו  -סיפור על שני זאבים
(עברית) ( How Mindfulness Empowers Usאנגלית)

עכשיו ,הנה סרטון נוסף ,המציג לנו את אותו
הסיפור ,בדרך אחרת:
הצ'יף ונכדו
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תוכן

אז מה חשוב לנו לדעת כשאנו רוצים ליצור סרטון וידאו?
ה"מה?"  -הסיפור והמסר (התוכן)

קראו כאן עוד על הסיפור הקצר

יש הרבה סוגים של סיפורים טובים ...מהו הסיפור שלך?
הנה סרטון שמספר לנו איך אנו יכולים לספר סיפור :איך לספר את הסיפור שלך נכון

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

סיפור טוב כולל התחלה ,אמצע וסוף .סיפור טוב כולל גיבור ומאורע (ראו לדוגמא במבנה הסיפורי מסע הגיבור),
או רקע וסצנה ,או מסר ומסקנה .סיפור טוב כולל מוטיב אחד מרכזי ,או אוסף של רעיונות .סיפור טוב ,כולל
העברת תחושה ,או קריאה לפעולה .סיפור טוב כולל תוכן אוניברסלי ,או סיפור אישי .סיפור טוב כולל גיבור שיש
לו רצון ,בדרך אליו הוא נתקל במכשול שמייצר קונפליקט ,שהוא בסיס לדרמה ובעקבות ההתמודדות עם
המכשול ,הוא חווה למידה ושינוי...
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תוכן

ה"איך?" – צילום ופרסום סרטון (הטכניקה)

הנה סרטון הנותן לנו טיפים טכניים לתחילת הצילומים :טיפים מעולים לצילום וידאו מוצלח מאת מט"ח
והנה סרטון בו בלוגרית צעירה מספרת לנו איך היא מצלמת את הסרטונים שלה ,ובאיזה ציוד היא
משתמשת לכךhow i create my youtube videos || Photo editing and uploading equipment :
מאת Oriyana brand
והנה סרטון אחד נוסף :מאחורי הקלעים! איך אני באמת מצלמת ועורכת סרטונים מאת Miryam

רוצים דוגמאות
נוספות?
חפשו ביוטיוב -
"איך לצלם סרטון
וידאו"

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

בכדי לצלם סרטון עלינו להשתמש בציוד טכני בדרך המיטבית להשגת איכות הצילום שאנו רוצים.
בין אם בצילום לא מקצועי באמצעות מצלמת הסלולר שלנו ,ובין אם בצילום חצי מקצועי ומקצועי ,כדאי
שנכיר ונלמד את המונחים הבסיסיים בצילום :מצלמה ,מיקרופון ,מיקום ותפאורה ,זווית צילום ,חצובה,
תאורה ,שמע ,תסריט ,עריכה ,ועוד.
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שאלון
.1
.2
.3
.4

מהו סיפור טוב בעיניכם?
מהו סרטון וידאו טוב בעיניכם?
תנו דוגמא לסרטון וידאו שראיתם ואהבתם בו את אופן העברת הסיפור
והמסר ,ודרכו למדתם סיפור או מסר חדש – תארו מה למדתם חדש
תנו דוגמא לסרטון וידאו שראיתם ולא אהבתם בו את אופן העברת
הסיפור והמסר – תארו כיצד לדעתכם אפשר היה להעביר את הסיפור
והמסר אחרת

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

שאלון לסיכום הערכים והעקרונות המרכזיים בפרק זה:

77

השלב היישומי
צלמו סרטון קצר ,באורך של עד  3דקות ,ובו אתם מעבירים מסר קצר
לעמיתים שלכם ,בנושא :
"האם כדאי להשתמש בוידאו על מנת להעביר סיפורים ומסרים?"
בהכנת הסרטון השתמשו בכלים ובטיפים שנלמדו בפרק זה.
את הסרטון שלחו ל  2-3עמיתים שלמדו את הקורס ,ובקשו מהם משוב
על הסרטון שלכם – מה לשפר? ומה לשמר?

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד

מטלה:
ליצור ווידאו עם סיפור אישי הכולל מסר קצר למורים /
לתלמידים
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משוב
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תנו משוב לפרק זה

פרק  - 3סיפור בוידיאו – מדורת השבט של העתיד
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סיכום
פרק 3

לסיכום ,סקרנו על קצה המזלג את נושא העברת סיפור ומסר
דרך סרטון וידאו.

נושא זה הינו רחב ודינאמי:
הוא רחב ויש בו תתי נושאים רבים הקשורים למהות ולשיטה,
לטכניקה ,לאפליקציות ,לפלטפורמות ,לציוד ולעזרים נוספים
המאפשרים העברת סיפורים באמצעות סרטוני וידאו.
הוא דינאמי ויש בו בתחומים השונים התפתחויות ,שינויים ומוצרים
ורעיונות חדשים כל הזמן ...למי שעוסק בוידאו ובסיפור סיפורים
והעברת מסרים ,ההמלצה היא להיות מעודכן כל הזמן בחידושים
הרבים בתחום.
הדבר הברור הוא ,שוידאו תופס מקום גדול יותר ויותר באופן
בו אנו ,כולנו ,מעבירים ידע ,סיפורים ומסרים ,והמגמה רק גדלה
וגדלה לאורך הזמן.

קורס זה הוכן על ידי צוות יועצים מומחים לניהול ידע
מטעם חברת Rom Knowledgeware
כותבי ועורכי התוכן :מיכל ,הילה ,אלעד ונועה

STORY
TELLING
סיפורים בונים ידע ,בונים עתיד
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