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  :תכנון האתר .1

  ?מהי מטרת האתר .א

! הוא לשנות המטרה העיקרית שאנחנו רוצים לקדם באתר שפיתחנו עבור פרויקט הגמר שלנו 

כמו ייצוג נשים בהקמת הקבוצה שלנו כל אחד מחברי הקבוצה בחר לשנות משהו בנושאים מגוונים 

, האדרה של  במין הנשי , השוני שחל עם השניםנשים מול ספורט של גבריםחזקות בחברה , ספורט 

העצמה נשית בחברה הישראלית  –עשינו זאת על מנת לחקור את הנושא . נשים במקום עבודתן

מצדדים שונים לחלוטין שיתנו דגש ומידע חיוני  ובעקבות כך להעצים את הנשים בחברה , שגם להן 

 מגיע יחס שווה והולם כמו שמגיע לגברים .

 ? מהו המסר .ב

קידום המסר שלנו הוא לבצע שינוי  במצב שנוצר עם השנים בקרב המין הנשי, ע"י כך שבאמצעות 

הסרטונים שערכנו נעצים את הנשים כלא פחות מגברים בחברה כיום . אנו רוצים שכל הכתבות ו

אישה שחוותה יחס מפלה או מבזה תדע בזכות הסרטונים שלנו כיצד להתנהל במצבים שבהם היא 

 נפגעת ונשללות ממנה זכויותיה בכל המובנים .

 ?מי קהל היעד .ג

רחב בחברה אך בעיקר לבני הנוער וזאת על אנו רוצים להעביר את המסר הקבוצתי שלנו לציבור ה

מנת לשנות את המצב שנוצר עם השנים בקרב היחס שהנשים חוות , בעקבות כך שהמסר שלנו 

 יוטמע בקרב בני הנוער בכל הגילאים ניצור עולם חדש עם ערכים ונורמות שעל פיהן צריך לנהוג .

 :איפיון האתר

 בתת נוגעת כתבה כל,  הקבוצה מחברי אחד כל של אישיים וסרטונים מכתבות בנוי שלנו האתר

 אל הנשים מעמד,  מיניות הטרדות,  העבודה בשוק מגדרית אפליה,  נשים ספורט – כמו אישי נושא

 . נשית העצמה שלנו והקבוצתי הכללי הנושא בתוך,  הגברים מול

 הצגת דרך נשית העצמה הנושא על רקע וייתן בכלליות ידבר אשר חשיפה סרטון יכלול שלנו האתר

,  שלנו הכתבות באמצעות אותם ננפץ אנו  זאת עם יחד בחברה נשים על הקיימות הסטיגמות

 . בחברה הנשים עבור מידע כמקור ומשמשים בחברה הכוח את  משקפים לראיין שבחרנו האנשים

 :  ועיצוב אתרקונספט ויזואלי 

אף על פי  הייחודי וכוחן הנשים של צבען את להבליט כדי זה בצבע בחרנו. ורוד הוא האתר צבע

 מנת על בו בחרנו אנו אך חולשהלפעמים גם   משקף אשר עדין נשי מאוד צבע הוא הוורוד שהצבע

 הזו הטענה ואת גברי הוא אם גם אפשרי מקצוע בכל לעסוק יכולה אישה כי הזו האשליה את לנפץ

בחרנו לתת לתמונות של הכתבות משקל  . שונה מבט בנקודת הקבוצה חברי של בפרויקטים הצגנו

 שלנו העיקרית המטרה, מאוד חשוב מאחר והתמונה היא הפנים של כל פרויקט שנמצא באתר שלנו

תבוא  מאתנו ואחד אחת כל של אישית מאידאולוגיה והפקנו ביימנו שאנו יצירתית תמונה שכל היא

 .לידי ביטוי בתוכן שנמצא בכל כתבה וגם תשנה את המצב הקיומי של הנשים

 



 

 : תכנון ממשק )חווית( משתמש 

 שיכנס משתמש לכל נגיש יהיה שהאתר ובראשונה בראש הייתה האתר בהקמת העיקרית מטרתנו

 מנת על ונשית קלאסית בצורה האתר את עיצבנו. בפניו שמוצגות מהכתבות אחת בכל ויצפה אליו

 ועמלנו שיצרנו הסרטונים עם יחד מוצגותוהתמונות   הכתבות. שלהן המהות ואת הנשים את לייצג

 את לקרוא גם שהן האופציות בשתי לבחור יוכל שהמשתמש בכדי וזאת יצירתם מרגע עליהם

 בה. לצפות וגם  הכתבה

 : וורדפרסתאר והסבר איזו פלטפורמה נבחרה לאתר 

 

  :הכתבותתיאור העבודה על  .2

  -תיאור אופן העבודה על כל כתבה וכתבה מצולמת או כתובה )כתב ועורך תוכן(

, נושא העצמה חשובים שנמצאים כעת בשיח היום יומי חברי הקבוצה העלו נושאים שונים , תחילה

רשתות במיוחד לאור המצב ב, במה זה לתת לנושאמשך את תשומת ליבנו ולכן בחרנו נשית 

שקיימת כלפי נשים בחברה האפליה ( בעקבות METOO##כן התלוננתי, ובתקשורת )החברתיות 

את המצב   על מנת לשנותשנוגע לליבו  וקיפוחן . לאחר מכן כל אחד מחברי הקבוצה בחר נושא

 חברתי שחל כלפי נשים בחברה שלנו .ה

ענף הספורט העצמה נשית לתחום נשים מול גברים ב, בחרה לקחת את הנושא  תאירחברת הקבוצה 

 ודוקא.'גהוכדי להוכיח כי נשים לא פחות טובות מגברים בתחום הספורט היא ראיינה את גילי כהן 

שוק העבודה . בכדי להציג את הנושא , התעמקה בנושא אפליה מגדרית הקיימת ב רזחברת הקבוצה 

 .תיק החינוך בעיר באר שבע  היא ראיינה את ד"ר חפצי זוהר סגנית ראש העיר ומחזיקת

בוחרת לקחת את הנושא "העצמה נשית " בדרך אחרת שבה היא  , ירין בנוסף לכך , חברת הקבוצה

מיכל גרא מרגליות מנכ"לית שדולת הנשים בישראל וליזה , ומועצמות  מעצימותתציג שתי נשים  

בעלות רצון וחזון לשינוי חברתי  מוכשרות  נשים ,עמותת מסלן בבאר שבע תמנכ"ליוק 'ניקולאיצ

 . בחייהןבקרב הנשים שחוות התעללות או הטרדה מינית 

בחר לקחת את הנושא ששנוי במחלוקת כיום והוא השוני בין הנשים של פעם  , שלומי חבר הקבוצה

ב ועשהאל לונדון מורה למחשבת ישראל במקיף "והיום , הוא  ראיין את רונית אביטל רכזת שכבה י

אר שבע . על מנת ליצור נקודת מבט אחרת שתתאים  לבני גילנו שלומי בחר לראיין בנוסף רבין ב

 שני תלמידים אשר ישתפו את דעתם בנושא הנ"ל. 

 

בכל כתבה של חברי , ראשית -תקציר על התחקיר שנעשה בכל כתבה. תיאור אופן איסוף החומרים

מאחר והיינו צריכים . לסקר באופן נרחבהנושא שהתבקשנו על  למידע רבהקבוצה לראשונה נחשפנו 

ובקפידה , סיכמנו את החומרים שמצאנו באינטרנט / ויקיפדיה / ספרים  תבדייקנולברור את המידע 



ויתאים בשקיפות מלאה לדעה שלנו  מאתנולמשפטים מדויקים שיתאימו לנושא של כל אחד ואחד 

 .  על הנושא 

מדוע נבחרו, אופן התאמתם לאתר מבחינת גודל תיאור התמונות שנבחרו לכל כתבה וכתבה, 

 :ומשקל תמונה

מוצגת המרואיינת גילי כהן , גילי כהן מוצגת מאחורי גביע וענונו  תאירבתמונה שנבחרה ע"י 

ומדליות שקיבלה באליפות ישראל מקום ראשון . תמונה זו נבחרה מפני שהיא משקפת שגם נשים 

פיזי רב לא פחות מגברים , התמונה  מנפצת את הסטיגמה יכולות להשתתף בתחרויות שדורשות כוח 

תמונה זו הותאמה לאתר כיוון שהיא משקפת את המסר שנשים לא פחות . שנוצרה כלפי נשים

 טובות מגברים בענף הספורט , בעזרת התמונה גילי כהן מעבירה מסר שכולן יכולות .

גבר ואישה שעומדים זה לצד זו כשאר  ניתן להבחין בשני אנשים , ירין פינטובתמונה שנבחרה ע"י 

קיבלתי השראה  לכך. האישה והיא עומדת קפואה ולא מגיבההגבר מושיט את ידו לעבר גופה של 

והיא  שלי סיפרו לי ולכן נעזרתי בחברתי לכיתה עמית מוסאי תשהמראיינומדבריהן והסיפורים 

עזרה לי בבימוי , אני חושבת שהתמונה מממשת בדיוק את התוכן ובעיקר את הכותרת שנבחרה 

משקפת מבחינתי  מאחר והיא  בכתבה שלי דווקא את התמונה הזולייצג בחרתי . התמונהבזכות 

התמונה מראה באופן  את ההטרדה היומיומית שאישה חווה גם כשהיא לא מרגישה אותה פיזית ,

. היא עומדת קפואה ולא מגיבה לדבר  של אישה כאשר היא חווה הטרדה מנית  ההרגשה ברור את 

זוהי תמונת הלם שניתן להבין אותה גם ללא מילים . מטרתי לגרום לצופה להבחין בתמונה שתמשוך 

את תשומת ליבו ובלחיצה על התמונה מידע רב ייחשף בפניו על הנושא ואולי כך יבוא השינוי 

אך   חסרת אוניםיום ולכן היה חשוב לי ליצור תמונה כזאת שמייצגת את האישה  מהחברה שלנו כ

המידע בכתבה יהיה הפוך ויעצים אותה לגדולות כי מגיע לאישה יחס מכבד שלא יגעו בה ובגופה 

, בעקבות זאת לתמונה הזאת יש המון זוהי זכותה המלאה לחיות בביטחון תמידי ללא רשותה 

חשוב אחרת בהתחלה ולאחר קריאה בכתבה הוא יעריך יותר את מקומה הטעיות שיגרמו לצופה ל

 הן מעצמה וכוח אחד .כי ,לחולל שינוי סוף סוף לנשים  ,של האישה זוהי  התכלית שלי בפרויקט

עם המרואיינת שלי  צתיהתמונה שנבחרה היא שלי ושל חברי קבו-אלבז  רזהתמונה שנבחרה ע"י 

תיק החינוך וממלאת מקום ראש העיר בבאר שבע , ד"ר חפצי  ד"ר חפצי זוהר שהיא מחזיקת

מעבירה את המסר בצורה מוחשית וחדה בתור אישה המסמלת באופן משמעותי את כוחן של הנשים 

ניתן לראות את היחס המהותי בין נשים לגברים במקום העבודה , חפצי בעירית באר שבע . בחברה

נשים בחברה לשאוף גם לתפקידים שגברים לרוב בתפקידה מייצגת את הנשים ונותנת השראה ל

מייצגים ובעקבות כך היא " מנצחת " את הפער החברתי בין הנשים לגברים במקומות עבודה 

 המגוונים .

לבין  ''החזק''בין הגבר שהוא  המאבק את התמונה מייצגת ,זינזחשלומי התמונה שנבחרה ע"י 

באים לידי ביטוי בכך ?'' יותר חזק מי'' -לנשים הגברים האישה שהיא "החלשה ". יחסי הגומלין בין

אשר  אגרוף  שמניף הגברי והמעמד הכוח את מייצג -, הגבר שכביכול נאבקים בינהם והאשה שהגבר

 את לראות ניתן, לעומתו. תחתיו האישה את להשאיר ורוצה בידיים לו שיש הכוח את מסמל 

 .  חלשהלא  שהיא ולהוכיח מעמדה על להילחם מוכנה היא גם אך, חלשה -האישה

 



בפרויקט זה אופן? אם כן, באיזו? ובאי ליקציה ו/או בתוכנת עריכת תמונות,האם נעזרתם באפ

הקבוצתי שלנו לא נעשה שימוש באפליקציה / בתוכנות עריכת תמונות מאחר ואנו הפקנו בצורה 

 יצירתית את התמונות שצולמו עבור הכתבות .

 –והעריכה של כל אחת מכתבות הווידאותיאור אופן הצילום 

בראיונות . אופן הצילום שהתבצע בכל אחת מהכתבות של חברי הקבוצה נעשו בשיתוף פעולה

שביצענו למדנו לפני כן כיצד לתפעל את הציוד שנדרש לראיון כגון : מצלמה , תאורה , חצובה ,  

לשטח בית הספר כמו בתל אביב  ראיונות שהתבצעו לדוגמא מחוץ זוויות מתאימות לצילום נכון . 

שעשו  למרואיינםובעמותת מסל"ן בראיונות של ירין , בעיריית באר שבע בראיון של רז, וגם 

בראיון של  מאמצים להגיע אלינו כמו גילי שהגיעה מרעננה לראיון של תאיר , והתלמידים שנכחו

 שלומי . 

  Premiere  עריכות הכתבות בתוכנתהווידיאו נדרשנו לערוך את לאחר צילום כתבות , עם זאת

שלמדנו כיצד  להשתמש  עמה , כל אחד מאתנו ערך בכל ימות השבוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים 

צוות המרכז הטכנולוגי והמורה שלנו עמדו לצדינו לאורך כל הדרך ועזרו לנו  יחד עם זאת , כנדרש .

 להגיע לתוצר הסופי .

כולנו ביצענו סרטוני ראיונות אישיים ווידאו הפקתם ומדוע תיאור והסבר, אילו סוגי סרטוני 

הסרטון חשיפה קבוצתי נעשה כסרטון תדמית . בהתאם לנושאים הנבחרים של חברי הקבוצה

 . לקידום נושא העצמת הנשים בתחומים שונים

 

 : שיווק, הפצה וקידום האתר

התוכנית שלנו כקבוצה קודם להגיע  - פירוט תוכנית אסטרטגית השיווק )רשתות חברתיות בעיקר(

ליותר ויותר אנשים ולחולל שינוי שלמענו אנו מקדישים את הפרויקט שלנו !ובכדי ליישם את 

התוכנית הזו באופן טוב מאוד אנו נשתמש בכוח שלנו כנערים ברשתות החברתיות שלנו ונפיץ את 

האתר  /טוייטר /יוטיוב  /האתר שלנו , נעשה זאת ברשתות חברתיות כמו אינסטגרם / פייסבוק 

. ובנוסף לכך אנו סבורים כי הקידום הזה יעלה כאתר מקושר לאתר בית ספר מקיף רבין באר שבע 

 יעורר המון תשומת לב לנושא שבחרנו ויעצים אותו עוד יותר ממה שהוא כיום .

של  האתר משווק ומופץ ברשתות חברתיות בחשבונות אישייםבאיזה אופן משווק ומקודם האתר? 

דף בפייסבוק  כמו אינסטגרם ובפייסבוק , נקיםכל אחד מחברי הקבוצה ההפצה תתבצע ביישומונים 

י כך "אפ עסאת האתר שלנו  ובנוסף לכך , נשלח לחברים את הקישור לאתר שלנו בווצושבו נשתף 

עם זאת הוא יהיה באתר נגרום למידע שיש ברשותנו להגיע להמוני אנשים והמודעות תעלה יחד 

 . בית ספר 

 באילו רשתות חברתיות בחרת להשתמש ומדוע? מהן מטרותיך ואופן עבודתך?

הרשתות החברתיות שבחרנו להשתמש בהן אלו רשתות שבחרנו בקפידה מאחר שהמסר /מטרה 

שלנו מיועדת במיוחד לבני הנוער כמו שהדגשנו קודם לכן , ועל מנת להגיע אליהם באופן ישר 

אחורי המסך נעשה זאת באופן יעיל דרך הרשתות החברתיות כמו אינסטגרם ופייסבוק לדוגמא מ



ששם בני הנוער נמצאים לרוב יותר וזהו המיקוד שלנו להיות היכן שהם נמצאים ולכן אופן עבודתנו 

 למשוך תשומת לב לנושא ולשיח שיתחולל סביבו וכך להשיג את מה שנרתמנו בעבורו המון זמן .

 הסבר כיצד השתמשת ברשתות החברתיות כדי לקדם את האתר שלכם.תאר ו

, על מנת זהו כלי שיש בו המון יתרונות  יש המון כוח והשפעה ברתיות הח שתותלר לכולם כידוע

חשוב מאוד לפעול ביעילות במיוחד לקדם נושא כל כך חשוב כמו שלנו שדורש תשומת לב ועניין 

כל חברי הקבוצה השתמשו ברשת החברתית שקיימת אצלו  שהמסר שלנו הוא כל כך ברור , ולכן

והפיץ אותה בין מכרים על מנת ליצור עניין וקידום וגם לקבל שאלות מאוד חשוב לנו להציג את 

הנושאים שלמדנו עליהם תקופה רבה וליצור משוב בין השואלים שסביבנו בתחום הבית ספרי או 

 מכרים שקרובים אלינו .

שת ברשתות החברתיות כדי לקדם אג'נדה חברתית או כל רעיון או תאר והסבר כיצד השתמ

 -אחר פרויקט

רשתות חברתיות זהו כלי ממשי וקל שנמצא אצל כל אחד מחברי הקבוצה ולנוער שהוא , ראשית

קהל היעד העיקרי שלנו , עם זאת השימוש ברשתות חברתיות נעשה על מנת להגיע להמוני אנשים 

האישיים שלנו  שם העברנו את המסר הברור שכולנו מקדמים שנמצאים ברשתות החברתיות 

בפרויקטים בנוסף לכך , האג'נדה החברתית שקידמנו היא לשנות את המצב הקיומי שנוצר כלפי 

 הנשים עם השנים דבר זה נעשה מנקודת מבט והשקפת עולם אישית של כל אחד.

ם, ובמה תרמו )למשל, שיתוף תיאור שיתופי פעולה שייצרתם עם אתרים אחרים, מדוע בחרת בה

 באתר בית ספר(.

מקיף רבין באר שבע וזאת  –שיתוף הפעולה העיקרי שעמו יצרנו מגעים הוא אתר בית הספר שלנו 

כדי שכל תלמיד בבית ספרנו ייחשף לתוכן שיצרנו בצורה נגישה וקלילה אשר תועיל לו ותספק לו 

 את המידע הדרוש על כל נושא ונושא שחברי הקבוצה ביצעו .

 פרט במה תרם לך כלי זה.

 ,בעקבותרנו בבית ספשיתוף הפעולה עם אתר בית הספר תרם בכך שהמידע הופץ לבני נוער רבים 

,הביעו התעניינות רבה בנושאים שמוצגים ובמידע הקיים ההפצה תלמידים שאלו על האתר  קידום

אתר בית הספר לא פתוח רק לבני נוער אלא גם לבוגרי בית הספר ,מורים ,הורים כך אפשר . באתר

 להחדיר את המסר ליותר אנשים 

 

 :עורך ראשי -

 

 תפקוד של כל אחד מחברי הקבוצה. תאר את אופן ה

ראשית ,כעורכת ראשית ראיתי את הפרויקט בתור דבר עיקרי בחי שאני רוצה לחולל בו שינוי , כך 

אופן התפקוד של כל אחד מחברי הקבוצה . גם חברי הקבוצה ראו בדבר זה חיוניות ומטרה קבוצתית

 מיוחד בפני עצמו ...התבצע באופן יעיל ו



על מנת ועמל עליו שעות רבות מחוץ לשעות הלימודים המרכזי שנבחר ושא כל אחד לקח את הנ

 ליצור פרויקטים מיוחדים שמטרתם היא לשנות את המצב הקיומי שהפריע לכולנו .

לכן כל אחד השקיע והגיע למקומות שבהם התבצעו ראיונות והיו כאלה שהייתה להם בעיה חיצונית 

בא לידי ביטוי בהתייעצות , חוות דעת או עזרה בבחירת אך תמיד היו מאחורה ועזרו בכל עת וזה 

בין  שאלות . הקבוצה תפקדה כקבוצה וזה מה שחשוב לעורכת ראשית שקודם כל תתבצע תקשורת

 שתאפשר לפרויקט להתבצע בדרך הכי טובה שאפשר . כולם 

 במה תרמו ובמה לא תרמו לעבודה המשותפת.

קדישו בשקדנות את מלוא תשומת הלב לפרויקט אתחיל בכך שכולם תרמו לעבודה המשותפת וה

של כל  אחד ושלהם בפרט , דבר זה בא לידי ביטוי בכך שאם היה למישהו שאלה או בעיה תמיד 

 כללית שתגיע לבסוף לפתרון שיועיל לכולם .  תהייתה התייעצו

ת כולם הביאו את חוות הדעת שלהם והשיקולים האישיים שלהם לגבי העבודה המשותפת בבחירו

מצאנו איזון  אך בסופו של דבר או בכך שהיו כאלה שהתנגדו לדבר מסוים והעדיפו דבר אחר 

 שיתאים לכולם באופן שווה ויעיל.

תאר את חלוקת התפקידים בתוך הקבוצה )כל אחד אחראי על תפקידו, אך נעזרו אחד בשני ושיתפו 

 פעולה לטובת הכלל(. 

שהכל יהיה בצורה הכי טובה שיש , מתוקף תפקידי ראשית כעורכת ראשית וכמישהי שחשוב לה 

היה ליצור איזון ולחלק באופן שווה את חלוקת התפקידים בתוך הקבוצה . בצילום הראיונות חברי 

הקבוצה לרוב כן נכחו באופן מלא וסייעו בעזרה ובהכנת הסט עבור הצילום , היה שיתוף פעולה 

ובחירתן , הגעה למקום הצילום )כל אחד צילם  הדדי בין כל חברי הקבוצה אם זה ביעוץ השאלות

כי אנחנו חברים לפני הכל ולכן גם עבודת צוות וב אך העבודה נעשתה במקומות שונים ומרוחקים (

 מאוד בעשיית הפרויקט גמר שלנו . ונהנינ

פרט והסבר מה היית משמר ומה היית משפר בחלוקת התפקידים, בעבודת הצוות ובעבודה 

  המשותפת, ומדוע.

כעורכת ראשית הייתי משמרת את היכולת של כל אחד מחברי הקבוצה לעזור אחד לשני בכל דבר 

ובכיף חשוב לציין שזה דבר שקשור לעבודה )הכתבה +כתבה מצולמת ( מאחר שהכל נעשה ביחד 

חיוני למטרת הפרויקט של כל אחד מאיתנו מאחר שהמסר העיקרי של כולנו הוא בסופו של דבר 

המסר יעבור בצורה הטובה ביותר כשיש מאחורי המסך עבודת צוות שפעלה יחד על להעביר מסר ו

בעקבות כך לא הייתי משנה דבר בחלוקת התפקידים או בעבודת , מנת לבצע תוצר סופי מעולה

 הצוות שנעשתה .

 

 

 

 

 

 



 : לאתר העלאה -

 : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט

לאחר הדרכה של המורה שלנו , לראשונה  התבצעה הוורדפרס אופן העלאת הכתבה למערכת 

ה של פוסט / תמונה / אלמדנו כיצד להעלות את התכנים שיצרנו לאתר שבנינו , לאחר כל העל

  סרטון בדקנו האם זה נראה בסדר , או שזה העלה בצורה ברורה את התוכן לאתר שלנו .

נורא להפיץ את העבודה הקשה שכל אחד לאחר סיום הפרויקטים של כל חברי הקבוצה התרגשנו 

עמל עבורה חודשים ארוכים , שמחנו להגיע לסוף הדרך על מנת לשתף את קרובינו בעבודה 

ובתוצר של כל אחד מאיתנו כי בסופו של דבר מטרת הפרויקטים של כולם זה לשנות משהו בחרה 

 שלנו .

נשים הקרובים שהיו איתנו לאורך מיד בסיום העריכות התחלנו לשלוח למשפחות שלנו , למורה ולא

כל הדרך , התודה מוקדשת להם כי הם חלק מכל הדבר העצום שבנינו , לאחר מכן שלחנו את 

הפרויקטים למרואיינים שלנו , הם נורא שמחו והתלהבו על האופן שבו הצגנו אותם ואת הנושא 

עדיהם , עם זאת ביקשנו וכמובן שכולנו אסירי תודה למרואיינים שלנו כי כל זה לא היה קורה בל

מהם להפיץ את הראיון עימם בקבות כך שהם מובילי דעת קהל דבר זה יעזור ויתמוך בנו נורא והם 

נענו בחיוב כפי שניתן לראות , הם העלו את הראיונות לרשת החברתית והפיצו בין קרוביהם , יחד 

ידבקים מאנשים שאיננו מכירים עם זאת הצפיות עלו יותר ויותר עם הזמן ונורא התרגשנו , קיבלנו פ

. נורא שמחנו והרגשות צפו עם הזמן, על הפרויקט באופן שהוא נעשה ובעריכה הכל כך טובה

כקבוצה הסתכלנו על התהליך מהתחלה עד הסוף , מהרגע שבו ליכדנו את הקבוצה שלנו ובחרנו את 

 כך חשוב ומעצים , נושא שאנחנו שמחים לתת לו במה עיקרית בחיינו . הנושא הכל

לאחר מספר שבועות ביקשנו מקרובינו להעלות את הנושא של הפרויקט שלנו בשיחות בין אישיות 

ומתווכות ברשתות החברתיות וראינו שיש ביקורת חיובית על כך , כקבוצה השגנו את המטרה 

 אותה בהמשך חיינו .הזאת שלשמה התכנסנו ותמיד נממש 

הזכות שניתנה לנו לבחור משהו ולשנות אותו באמצעות אנשים חשובים בחברה גרמה לכך שהנושא 

שלנו כל כך מדובר גם בבית סיפרנו , בין המורים והתלמידים כפי שניתן לראות ועל כך אנו מודים 

 . ואסירי תודה



















 

 

 



 

 

 

 



  ירין פינטו- רפלקציה אישית

 תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. 

של     העדפה שלי לעבוד בעבודת צוות היא הבחירה המצוינת שעשיתי מאחר והכרתי את האישיות

כל אחד ואחת וגם את ההשקפה השונה שלהם לגבי נושאים מסוימים , זה דבר שמאוד חשוב לי 

ודת צוות מאחר וזה מניב תוצאות מעולות ושיתוף הפעולה בין כולם גורם להיחשף אליו תוך כדי עב

לי לרצות זאת עוד ועוד בגלל שתחושת הסיפוק שכולם עושים דבר יחד ומגיע הרגע אחרי המון זמן 

כמו צילומי הווידאו שעבדתי קשה מאוד על מנת להדגיש את המטרה לי בהם וכולם עוזרים אחד 

שלו  ןום , דבר זה לא מובן מאילו במיוחד שכל אחד ביצע את הריאיולשני ומגיעים למקום הציל

 במקומות מרוחקים ושונים ולכן ההעדפה בקבוצה תרמה לי המון . 

 ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. 

מתנהל כראוי וכל החומרים שכולם עבדו  תפקידי באתר הוא לתפעל את הקבוצה שלי ולראות שהכל

 עליהם הוכנסו ומופעים באתר כנדרש  . 

בנוסף בתפקידי כעורכת ראשית וגם בתפקידם של חברי בחרנו איך האתר שלנו יראה מבחינת 

העיצוב ואיפה כל דבר יתמקם בו עם זאת גם הוספתי רעיונות אשר יועילו לאתר ויגרמו לו להיות 

 הצופים והמבקרים שיכנסו אליו .מקור מידע עבור 

בתפקידי כעורכת ראשית מאוד נהנתי מאחר והשכלתי מחברי לקבוצה , הייתה הדדיות בינינו וזה 

היה מאוד חיוני לעבודת צוות עבורי , בגלל שאני בן אדם מאוד אחראי היה חשוב לי שהכל יפעל 

רי הקבוצה לתוצר סופי שגרם כראוי לפי הדרישות של המורה שלי ליאת ולכן הגענו כל אחד מחב

 לכולנו תחושת גאווה .

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר 

 אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. 

מידע אני רואה את האתר כנקודת גישה שמחברת בין כולנו , הרי באתר שפיתחנו נמצאים חומרי ה

שעמלנו עליהם בשביל להעביר את המסר של כל אחד מאתנו ושל כל אחד בנפרד מאחר וניתן לסייע 

לאתר לנסוק יותר ולהגיע לכלל הציבור אני כן חושבת שבעזרת הרשתות החברתיות שלנו דבר זה 

 יכול להתממש באופן חיוני שניכר לעין . כמו כן בעבודתי האישית קרובי משפחה וחברי פנו אלי

בשאלות על הנושא שבחרתי לעסוק בו והרגשתי מיד שליחות , שלשם כך העבודה שלי השתלמה 

 .  והעברתי בה את המקצועיות והשקפת העולם שלי כלפי נשים עם חוזק והעצמה

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

 ימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך. מהתמחות זו. פרט מה תיקח ע

ההתמחות הזו הייתה מאוד משמעותית עבורי באופן אישי מאחר שפעלתי למען משהו שידעתי 

שהוא יתממש והתקווה שלי הייתה שגם משהו בחברה ישתנה וזה קרה אולי קצת אבל עדיין 

לכן דבר זה גורם  אותו בקרב הציבור הצלחתי וזוהי המטרה של אשת תקשורת לסקר דבר ולשנות

 לי להסתכל על דברים מזווית שונה ולגרום להם להשתנות.



עם זאת ההתמחות הזו גרמה לי להכיר את עצמי בצורה אחרת וגם ליישם את מי שאני בעבודה 

קבוצתית שזהו דבר שאני לוקחת להמשך הדרך למשל היה חשוב לי להיות עקבית לכל דבר שמתנהל 

בפרויקט אם זה אישי או קבוצתי , ניהול הזמנים והארגון התבצע בצורה מופתית ע"י כל משתתפי 

 ילות רבה ואלו היו עוד צדדים לחיזוק התרומה של כל אחד . האתר ביע

 שלומי זינזיחרפלקציה אישית: 

באופן אישי, אני   תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק.

 מעדיף לעבוד בקבוצה. כי בקבוצה יש סיכויים יותר גבוהים לרעיונות יותר טובים כי זה כמה מוחות

 שפועלים יחד, וגם הרבה יותר כיף לעבוד עם עוד אנשים.  

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר 

.  אני רואה באתר אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך

תפקידים בבית, סטיגמות וכו'. עבודה,  -נשים מאז ומתמיד קופחו -אמצעי להעברת מסר ברור וחלק

 באמצעות האתר אני רוצה להעביר מסר אידאולוגי חברתי שלנשים מגיע יותר.  

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

 ההתמחות הזו תרמה  מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך.

לדוגמא כשאני רואה טלוויזיה, אני יותר מודע שמה שאני רואה זה אולי לא מה שבאמת  -לי המון

קורה, אולי מראים לי רק צד אחד, אולי הטישו שבו הוא משתמש זה פרסומת סמויה ועוד. בזכות 

לדעת שיש עוד  -מגמת התקשורת אני יכול לזהות דברים בצורה הרבה יותר חדה משאר האנשים

שנים של עבודה תרם לי לא מעט. עד  3לפעמים. גם הפרויקט הזה שכדי להגיע אליו לקח לי צדדים 

כה לא היה לי ממש אכפת מבנות או השכר שלהן, אבל לאחר שחקרתי את הנושא לעומק, אני באמת 

 מרגיש את האי שוויון בין הגברים לנשים.  

 

 רז:  -רפלקציה אישית

 תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק.    

אני מעדיפה לעשות את העבודה בצוות וקבוצה מכיוון שכל חבר קבוצה אחר  מוסיף ותורם לקבוצה 

ולעבודה ולכן אני חושבת שעדיף לשלב כמה מוחות יחד מאשר לתת לאחד לפעול לבד ולכן אני בעד 

 עבדה בצוות .

 פר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. ס

תפקידי באתר הוא כתבת ראשית , לוודא שכל הכתבות נמצאות בעבודות של כולם שכל הכתבות 

אופי עבודתי הוא היה לבדוק את הכתבה של כל אחד כמובן . יותותקינות , שהניסוח והכתב בלי טע

ושא אלא אך ורק מבחינת נוסח וטעיות כתיב, בדיקת אורך  הכתבה ללא התערבות אישית בנ

שדרושה ושהרמה מתאימה לרמת הקבוצה , פעלתי בתקידי כמו שצריך ללא הנחות שהעבודה תצא 

 לא פחות ממושלמת .

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר 

 פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך.    אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? 



אני רואה באתר כאמצעי מסר אידיאולוגי חברתי , אני רואה את האתר הזה כמנוף לדעות שלי 

שנים תקשורת , הבנתי שמה שאנו  3ולדברים שאני רוצה לשנות בחברה , וכל זאת אחרי שלמדתי 

שלא נשים מציאות שאת להבנורואים בתקשורת זה לא בהכרח המציאות , לתקשורת יש כוח רב 

בנוסף למדנו שהתקשורת , למדו תקשורת לא ידעו מה זה בכלל הבניית המציאות של התקשורת

מוקרטיה וזה אומר שלמרות שתפקידה של התקשורת הוא לשמור על דהיא כלב השמירה של ה

 הדמוקרטיה אך גם לבקר אותה מהצד השני לדוגמא לבחירות הקיימות במדינתה ישראל , פרשיות

 בייבי , התקשורת לא עושה חיים קלים לאף אחד .

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

בהתמחות זאת למדתי מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך. 

לוותר , לעזור , להתעצבן , לכעוס , , רלעבוד על פרויקט שהוא שלי , למדתי לעבוד בצוות ,להתפש

המסר שאני לוקחת  לריב ולבסוף להשלים ולקחת את זה להתחזק מזה ולתרום כפליים לעבודתנו .

מהפרויקט הזה הוא שבמהלך השנים אנו רואים שינוי במעמד הנשים בחברה ובמיוחד במקומות 

מת היום שנשים הם מנכ"ליות העבודה החל מזה שפעם נשים לא היו יכולות לצאת ולעבוד , לעו

וראשי חברות שלא מביישות אף אדם באשר הוא , ד"ר חפצי זוהר היא ההוכחה החייה והקיימת 

 לזה שהיא ממלאת מקום ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך בעיר באר שבע  .

 

 תאיר:  -רפלקציה אישית

העדפה שלי  עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק.תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או  -

ני ,ומגיעים לתוצאות בעבודה היא עבודה קבוצתית ,עבודה בצוות ,כיוון שכולם עוזרים אחד לש

כאשר יש תמיכה של החברים מסביב ועזרה משותפת ברגעים שקצת קשה אז העבודה . גבוהות יחד

נעשית בצורה יותר נעימה ויוצרת משהו שכיף לעשות ,כשהקבוצה שלי התלוותה איתי לראיין את 

המרואיינת שלי גילי כהן אז הרגשתי ביטחון שיש איתי את החברים שלי שיעזרו לי להפיק סרטון 

אופן מלא וכך קרה יחד עם חברי הקבוצה שלי ,ידעתי איזה שאלות לשאול שיביע את המסר שלי ב

סיפוק  ודוקא נתן לי תחושת',לצלם בזוויות שמשקפת את המסר ,והריאיון עם גילי כהן הג

 יה שאפתי להגיע .שהצלחתי להגיע לתוצאה שאל

התפקיד שלי ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. 

באתר הוא גרפיקאית ,לדאוג לעיצוב האתר ונראות האתר ,שהצבעים והתמונות שנבחרו יתאימו 

אני חושבת שהתפקיד שלי הועבר בצורה טובה . ישקפו את המסרים של חברי הקבוצהלנושא ו

ואינטנסיבית ,דאגתי שלכל אחד מחברי הקבוצה יהיה תמונה נכונה שתשקף את המסר ,הצבעים 

לדעתי התפקיד שלי הוא חשוב כיוון שנראות . פו את הנשים בחברהורוד לבן שישקאתר הם של ה

האתר היא חשובה , התמונות צריכות להיות מעניינות ומושכות את תשומת הלב של האנשים ,וכי 

 בחירת התמונות צריכה להיבחר באופן רלוונטי שישקף את המסרים של חברי הקבוצה .

ך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר מהי נקודת המוצא של

כאשת תקשורת אני אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. 

מכוונת לקידום המסרים של חברי הקבוצה בהעצמה נשית ,לתת לנושאים השונים שמשקפים 



וי אנשים שישמעו ויכירו את הנושא העצמה נשית לחלחל לכלל האזרחים ולהגיע לאוזניהם של ריב

 ויקדמו ויפיצו הלאה וכך יהיה שינוי בנושא הנ"ל .

אני רואה את פתיחת האתר כאתר שמקדם מסר חברתי ,כי הנשים חוות הפליה ודיחוי ע"י החברה 

בתחומים שונים ,וחברי הקבוצה שלי ואני רוצים לגרום למצב זה להגיע לאנשים רבים שיכולים 

שינוים בחברה ולהפסיק את אפליית הנשים כי הן שוות ויכולות כמו כולם .בעבודה  לפעול ולעשות

שלי קידמתי מסר חברתי ,כאשר ראיינתי את גילי כהן ,והכתבה המצולמת עלתה לאתר והופצה 

ברשתות שונות )פייסבוק ,אינסטלגרם ,ווצאפ ועוד..( זה העלתה את המודעות החברתית והגיע 

ר בכתבות הכתובות והמצולמות והמסרים חדרו והועברו והדבר קידם להרבה אנשים שצפו באת

 מסר חברתי .

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

 מהתמחות זו. פרט מה תיקח עימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך. 

ה תרמה לי להמשך החיים ,לדעת נושאים שונים באופן אישי תהליך הצילומים והעבודה הכתוב

שלא ידעתי לפני תהליך העבודה ,עברתי מצב שנחשפתי לכל האפליה שנשים חוות ,שמעתי סיפורים 

שנגעו לליבי ,ולקחתי איתי מסר לחיים לעתיד שלעולם לא אתן לחברה לאפלות אותי ,למדתי כיצד 

תמודדות בעתיד עם אפליה ,יחד עם העבודה לנהוג ברגעים שמדחיקים את הנשים ,ולקחתי כלים לה

לקחתי מסר לחיים  אף פעם לא לוותר על החלומות שלי בגלל  שהם שייכים רק "לענף הגברי", אלה 

 לממש את עצמי בכל דרך .

להמשך הדרך שלי לא אקח את העובדה שנשים שתקו לאפליה נגדם ,אלה אדע תמיד להילחם עבור 

 לא פחות מגברים בכלל התחומים .הצדק שנשים הן חזקות ויכולות 


