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 : תחקיר וכתיבה -

 בחירת הנושא: . 1

בכל מה שקשור להטרדות  רבה והשפעההפרויקט האישי שלי עוסק בשתי נשים עם כוח עצום 

להעביר מסר מאוד נבחר על מנת למעמד הנשים בחברה כיום . הנושא בפרויקט שלי ומיניות 

תחושת ביטחון לדבר , לשתף  ולא לפחד יותר לומר את הרגשות  ןמשמעותי כלפי נשים , לתת לה

תשומת  METOOבעקבות כך שהנושא עלה בכותרות ובקמפיינים עולמיים כמו #שלהן בפני רבים , 

בנוסף לכך מאוד הפריע לי לראות את המסגרת  ליבי הופנתה לחקירת הנושא באופן יסודי ומעמיק

האישי שלי להמון  נחשפתי בתחקיר .  שיצרו סביב נשים שמוטרדות רציתי כל כך לשנות את זה 

סבלו מהטרדה מינית בחייהן ואף לגרום לשינוי בחברה הנורמטיבית  \סיפורי נשים שסובלות 

שני  שה תקרא את הכתבה שלי ואת, לכן מאוד חשוב לי שכל אישמתנהלת בחי היום יום שלנו 

 על מנת למגר את התופעה הקיימת . הסרטונים שהכנתי 

  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

שלבי התחקיר בפרויקט שלי נעשו בקפידה רבה . בעקבות התחקיר שביצעתי באינטרנט וברשתות 

סיוע שנמצאים  מוקדיול החברתיות הגעתי להמון נשים שעשו מהפכה בחייהן של נשים רבות  ,

 עבור אותן נשים שחוות הטרדה מינית וזקוקות לעזרה נפשית ואישית .  24\7זמינים 

בעקבות החשיפה למידע הרב שנגלה בפני ראיתי שמות של נשים חזקות ומעצימות , החלטתי לנסות 

לאה ושאף את כל האפשרויות על מנת להגיע למטרה שלי , להציג אישה שתוכיח שכן אפשר לעבור ה

 אחת לא לבד . 

שדולת הנשים שלחתי לה הודעה  תכשיצרתי קשר עם מיכל גרא מרגליות מנכ"לילראשונה , 

הקבוצה ואני נסענו לתל אביב  חבריבחופשת חנוכה בפייסבוק והיא נענתה בחיוב לפגישה איתי , 

בכיכר לנו למשרדה של מיכל והופתעתי לגלות שהיא אינה במשרדה כפי שנקבע אלא שהיא מחכה 

בימה , הגענו לשם והייתי צריכה להתאים את הידע המקצועי שלי בהתאם ללוקיישן שנקבע בטרם ה

  תרון מאחר והיה חשוב לי להעביר מסר .עת , עמדתי במצב מפתיע ובכל זאת הגעתי לנקודת פ

ה ליזבכדי לתת עוד עוצמה נשית החלטתי לצלם ולערוך ראיון נוסף שהתבצע בעמותת מסלן עם 

יצרתי קשר טלפוני עם המוקד של מסל"ן והועברתי באר שבע , בן "מסל ניקולאיצ'וק, מנכ"לית
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דרכו אליה והיא הסכימה בשמחה להיפגש איתי על מנת להעביר את המסר שלה ושל העמותה בפרט 

. הגעתי עם חברי הקבוצה אל עמותת מסל"ן כאן בבאר שבע וראיינתי את ליזה , הראיון התבצע 

 בה ויצאתי ממנו בסיפוק אדיר בעקבות המידע שיועיל לי בהעברת המסר האישי בפרויקטברוח טו

  .הנשיםהכל למען תן ובנוסף לכך שמחתי להכיר אישיות מדהימה ואישה עם עוצמה שתי

  ?בתחקיר קל לי היה מה. 3

לגלות דברים חדשים ובנוסף להרחיב אופקים לגבי דברים חדשים  בתהליך התחקיר נורא נהנתי

. בנוסף לכך , בעקבות ידע נרכש התכוננתי לראיונות וחיברתי שאלות שלא ידעתי עליהם לפני כן 

, עם זאת היה  אשר יועילו לי ולצופים להבנת המסר החשוב שהפרויקט שלי מעביר ובחשיבות שבו

ן ואת מהלך הראיון בשביל ליצור תוצר מועיל בסופו של דבר , לי נורא כיף לדמיין את הלוקשיי

 חשוב לי להודות על כך למרכז הטכנולוגי על הידע והעזרה בכל עת .

פרויקט הוא בראיון של המרואיינת במהלך ה מורכב הדבר שהיה לי? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

יה מאוד מורכבת בעקבות שלי מיכל גרא מרגליות מנכלי"ת שדולת הנשים , בו עמדתי בסיטואצ

 ו)תל אביב(  ואף לא נערכתי אליהיטב חוסר המקצועיות שלה .  מאחר והגעתי למקום שאיני מכירה 

בהתאם , אך בזכות עבודת צוות ורצון להעביר את המסר מאישה עם כוח רב בידיים שמשפיע על 

 . תרתי לרגעולא וי נשים רבות ברחבי הארץ לא חשבתי פעמיים והרכבתי לוקיישן בהתאם

מאנשים או אי היענות  בנוסף לכך , כשחיפשתי מרואיינים לפרויקט שלי קיבלתי הרבה לא 

מפורסמים כמו אשלי וקסמן , תום בר אמר , אביבית בר זוהר , סימה בכר , אלין כהן , אלינור 

עם כל הקשיים  0נשים שבנו את חייהן מ ! להן הוא העצמה נשית שאברגל המכנה המשותף 

להתראיין לפרויקט שחשוב הצליחו  /למרות שהן לא הסכימו רבה מהוות לי השראה  הן . ליחווהצ

באינטרנט עד שאמצא את האישה עם הכוח  יותר  לנבוראלא גרם לי לא לוותר שבילי אך דבר זה ב

 הנשי המטורף .

במטרה בלבד , עם זאת חשוב לי לציין שבפרויקט האישי שלי עבדתי לפי נקודות על מנת להתמקד 

אחת מהנקודות הייתה לשלב שתי מרואיינות בסרטון אחד , אך לאחר ניסיון הבנתי שאי אפשר 

ללכת ע"פ הנקודה הזו שרשמתי לעצמי מאחר וכי מגיע לשתי הנשים שייצגתי במה משלהן , אמירה 

וסף משלהן , ולכן לאחר שיקולים מקצועיים והתייעצות עם המורה שלי החלטתי לערוך סרטון נ

לשנות ואני אעשה הכל גם אם זה לערוך -בשמחה רבה , תמיד חשבתי בראש שהמטרה שלי היא 

 סרטון נוסף בהנאה רבה .

תחילה שלבי הכתיבה של הכתבה החלו באיסוף חומרים , תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: . 5

מידע על נושא הטרדות מיניות , נחשפתי לעדויות , מספרים עצומים של נפגעות בעקבות פגיעה 

 מינית . 

לאחר איסוף החומרים רציתי ליצור קישור ולהביא לידי ביטוי את דבריהן של מיכל גרא מרגליות 

מנכל"ית עמותת מסל"ן לכן לקחתי משני הראיונות , קולאיצ'וקמנכ"לית שדולת הנשים ושל ליזה ני

לאחר , בנוסף לכך. שביצעתי איתן ציטוטים שיעידו על דעתן ויוכיחו את הדברים שכתובים בכתבה

חשיבה רבה על כותרת שתעורר עניין ותשומת לב , החלטתי לשלב שתי מילים אשר מנוגדות זו לזו 

הנ"ל מציג בצורה מופשטת את הכתבה ומה יכלול בה יחד עם  "קול דממה " מאחר ושילוב המילים

רציתי לשקף את המצב שבו הנשים שמוטרדות חשות ילים זאת זה מעורר סקרנות בגלל ההטעיה במ



, מצב אחד הן רוצות לדבר כי יש להן קול אך מצד שני הן לא יכולות לדבר כי הן לא מאפשרות זאת 

לעצמן בגלל סיבות רבות , הן עומדות בפני צומת דרכים שבה הן לא יודעות מה לעשות וכיצד לתפקד 

 תרון ממשי עבורן .ולכן הכתבה והראיונות שלי ישמשו לכך פי

 

  עריכת תוכן: -

 .:. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1

ם , העיקר בשבילי שלבי עבודתי על כתבה זו החלו באיסוף חומרים ומידע באתרי האינטרנט המגווני

היה לחקור את הנושא מהשורש בכדי שיהיה לי בסיס ורעיון מרכזי לנושא שבחרתי להתעמק 

שתי למחקרים ולמאמרים בארץ ובעולם על מנת ליצור קשת רחבה של מידע ולהתעסק בו , ולכן ניג

מגוון עבור הקורא, רציתי שהכתבה שלי תהיה קלילה ולא עמוסה מידי , זה דבר שמאוד חשוב לי 

לאורך כל הדרך ולכן זה מה שגורם לי להתעמק בנושא ולהישאר ממוקדת במטרה , לאחר מכן 

רונולוגי מתאים אשר יהווה לקורא כמקור מידע מסודר ונאמן סידרתי את הנושאים בכתבה בסדר כ

. 

לאחר סיום העריכות של שני הפרויקטים שלי , לקחתי בנפרד משניהם ציטוטים של המרואיינות 

שלי ושילבתי את הציטוטים במידע שנחשפתי אליו וכתבתי עליו בכתבה שלי , דבר זה הוסיף בהחלט 

 ויעיל שצריך לדעת אותו .לכתבה שלי ונתן לה עוד מידע חשוב 

בנוסף לכך רציתי ליצור כותרת משנית שתעורר שתי דעות על נושא אחד אך הדעות הללו אינן 

 מנוגדות זו לזו אלא תומכות זו בזו בכדי להגיע לפיתרון ממשי בקרב המגדר הנשי .

יות לבסוף , חשבתי על כותרת ראשית שתייצג את הכתבה כולה , רציתי שהכותרת תהווה דרמט

"קול דממה" זוהי הכותרת של  יוחוסר יכולת , חשבתי וחשבתי עד שהגעתי לתוצאה שלה ייחלת

הכתבה שלי , היא משקפת באופן ברור ומשמעותי את הכתבה מההתחלה ועד הסוף , קול דממה 

נועד לעזור לנשים ולשים סוף לדממה הזו שגורמת להן לעצור בכל פעם ולהסגר בתוך עצמן , 

 הפרויקט שלי  נעשה עבורן , בשביל לשנות , ולהשתנות .

נה לי השראה לתמונה שתמחיש את החוסר יכולת שאישה מרגישה בעת בנוסף לכך הכתבה נת

 הטרדה מינית , את התמונה צילמה חברתי עמית מוסאי בבימוי שלי .

 

 . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

שלבי עבודתי אל מול שאר חברי הקבוצה התנהלו בצורה מאוד מסודרת ואחראית , תמיד הלוח 

 ! קרהלי והיה חשוב לי לעמוד בו , וכך זמנים עמד מו

מספר פעמים בשבוע בכדי להגיע ליעד באופן עצמאי עם התחלת העריכות הגעתי למרכז הטכנולוגי 

שהצבתי לעצמי , סיימתי את העריכות ובמקביל בגלל היותי עורכת ראשית , הייתי בבקרה על כל 

אליהם כמו עמידה בלוח הזמנים בנושא הפרויקטים של חברי הקבוצה שלי וגם על הדברים שנלווים 

 הכתבות התמונות והבקשות שהמורה שלי ביקשה מאיתנו .



לאורך כל הפרויקט למדתי לתמרן בין לבין ואת זה אני אקח כיתרון וכדבר שיועיל לי , עזרתי לחברי 

 וכשמימשנו אותם חשנו בסיפוק אדיר , תחושת הביחד תרמהוהם עזרו לי , גיבשנו רעיונות יחד 

יותר וגרמה לפרויקט שלנו לפרוח ולהציג בצורה הכי פשוטה אך בדרך מיוחדת שאנחנו כאן בשביל 

 . לשנות 

 

 :מה היו הדגשים בעבודתך . ספר 3

הדגשים העיקרים בעבודתי היו , עמידה בלוח הזמנים , להתחבר לתוצאה שאני רוצה ליצור ולהציג 

תמיד להיות בשביל שם עבור חברי  24/7מהתוכן שאני יוצרת ולעבוד בשיתוף פעולה  ת, ליהנו

 לקבוצה לשאלות או התייעצויות שיועילו להם בפרויקטים האישיים שלהם .

יחד עם זאת וזה הדבר שהכי חשוב מבחינתי רציתי לבטל את ההרגשה ששוררת סביב הנשים לאורך 

הטרדות מיניות או העצמה נשית כפי שהיא , רציתי ליצור עבור כל כל השנים בין אם זה בנושא 

אישה רשת ביטחון , עולם של נשים שרק תומכות אחת בשנייה כי לשם כך נוצרנו לעזור , לתמוך 

,ולחבק ואין יותר טוב מלהוכיח את זה בעזרת שתי נשים מועצמות ומעצימות רגשית ופיזית כמו 

 ן .מיכל וליזה ועל כך אני מודה לה

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

  : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

כשהתחלתי את שלבי העריכה התיכנון שלי היה לשלב בין שני ראיונות שביצעתי עם שתי נשים 

חזקות ומעצימות כפי שרציתי , אך לאחר שיקולים מקצועיים החלטתי להפריד ולערוך שני ראיונות 

 בכדי לתת לכל אחת את הבמה שלה ואת האני האישי שלה לגבי הנושא שלי .בנפרד וזאת 

דקות הייתי  30הגיע ל איוןיעם מיכל סיננתי המון מידע מאחר שהר איוןירלראשונה כשיצרתי את ה

צריכה לשלב נושאים שהכי חשובים ונוגעים לנושא שלי , לכן ערכתי בצורה מדויקת ושילבתי 

תמונות /מחאות /תמונות . לאחר סיום העריכה ניגשתי לפנים של הפרויקט שלי מבחינתי וזה 

מעוררת  הפתיח , היה חשוב לי ליצור השראה אצל הצופה , שירגיש שהוא הולך לצפות במישהי

בעידן ופועלת עבור שינוי חברתי ולכן דמיינתי קודם איך זה הולך להיראות , נעזרתי  צההשראה שרו

ולהב שעובדים במרכז הטכנולוגי ובעזרתם הגעתי לתוצאה מספקת שמעוררת השראה בכל פעם 

 שאני צופה בכתבה.

דקות ולשם  5קות לד 50איון מיאיון עם ליזה גם שם הייתי צריכה לקצר את הריכשערכתי את הר

כך הצבתי לי כמה נושאים חשובים שצריכים להופיע בכתבה שלי הוספתי תיאורים , אילוסטרציה 

 שתמחיש את דבריה של ליזה בצורה מוחשית ותעורר עניין .

יחד עם זאת רציתי לתת למלל של ליזה ולמשמעות של דבריה משקל רב אך רציתי להראות גם את 

ום יום לכן חיפשתי מקורות מידע באינטרנט כמו תמונות מחאות המציאות שרווחת בחיי הי

 שהתרחשו , הפגנות שבהם גברים ונשים בעיקר יצאו למחאות על המצב הקיומי שמושתת סביבן .



המצב הנוכחי דבריה את  ירציתי ליצור אווירת מציאות לנוכח דבריה של ליזה וכך היה , שיקפתי לפ

 ה יותר מספקת ומשמחת מזו .באופן הכי טוב ומדויק ואין הרגש

  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

שלי וליישם אותו במציאות  היה לי קל ומאוד כייף להכין תוכנית מראש איך הולך להיראות הראיון

, זה דבר מאוד מספק ומשמעותי בשבילי לממש את הידע שצברתי במרכז הטכנולוגי מאנשים כמו 

עידן ולהב על הפרויקטים שלי , לפי דעתי עמדתי בציפיות שהצבתי לעצמי בפרויקטים שערכתי עבור 

 פרויקט הגמר שלי ועשיתי זאת מתוך הנאה .

  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

היה לי קשה בתהליך של העריכה , בגלל ששתי המרואיינות שלי שתי נשים מובילות דעת קהל 

 5שעוסקות בנושאים חשובים הן דיברו וסיפקו לי מידע רב אך אורך הסרטון היה צריך להיות רק 

ביל , שהצופה דקות לכל המותר , ולכן נאלצתי לברור באופן קולקטיבי את המידע והמסר שלהן בש

 יבין ויקבל את המסר הדרוש שלשמו הוא צופה בראיון שלי .

ולכן ערכתי רשימת דברים חשובים שעליהם אני אשים דגש יותר ובעקבות כך זה גרם לי להתמקד 

 יותר בדברים חשובים שנאמרו בשתי הכתבות שלי . 

 : . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

תהליך העריכה של שתי היצירות שלי החלה לראשונה בהמון מחשבות בהתחלה רציתי לשלב סרטון 

, לתת במה לשתי הנשים שישקף מגוון דעות על הנושא שבחרתי אך מיד גיבשתי לי רעיון אחר 

החזקות שראיינתי , מגיע לשתיהן את המקום הכל כך חשוב הזה שעבורו הן עובדות קשה ולנוכח 

 ת הן מקור להשראה עבורי ואני בטוחה שגם עבור נשים רבות בישראל .העובדה הזא

דקות מלאות במסרים ובצפייה מהנה , יחד  5לאחר מכן התחלתי לקצר מכל סרטון עד שהגעתי ל

עם זאת רציתי להוסיף לשני הראיונות השראה וחשבתי על דרך מקורית , עשיתי זאת בעזרת שילוב 

ררות השראה , לקט ראיונות , לקחתי קטעים שמדברים על תמונות שמעושל תמונות קשות , 

הנושאים שהמרואיינות שלי דיברו עליהם וייצרתי מציאות לנוכח דבריהן , דבר זה הוסיף מאוד 

 לנראות של הראיונות והעצים אותם יותר .

 ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה

הלקחים שהפקתי מהיצירה למשל בראיון של מיכל גרא מרגליות , הגעתי למקום לא מוכר )תל 

אביב( והייתי צריכה להתאים את הלוקיישן הלא צפוי לראיון שלי , מה שלא תוכנן ונקבע מראש , 

בגלל שהיו לי ציפיות כל כך גבוהות חששתי נורא ואפילו רציתי לוותר על הסרטון אבל עצרתי 

, למה כל כך התאמצתי ונסעתי עד לתל אביב והשקעתי כסף ? למה וויתרתי על יום חופש וחשבתי 

? והתמונה החלה להתבהר לאט לאט נרגעתי ואספתי את עצמי , יאמר לזכותם של חברי הקבוצה 

למרות התנאים שניצבו איון יצא הכי טוב שיש ישלי שעבדו יחד איתי בשיתוף פעולה ודאגו לכך שהר

לדעת שיהיה בסדר בגלל שאני יודעת לנתב את הדברים האלה לתוצר טוב א כאן הו הלקח. מולנו

יותר ממה שחשבתי והמסקנה היא לא לוותר גם כשזה נראה שכל הסיכויים נגדי , גם את זה למדתי 

 משתי הנשים שראיינתי לפרויקט שלי .
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 העלאה לאתר:  -

 . פרט את אופן העלאת הכתבה למערכת הוורדפרס: 1

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

כיצד להעלות את התכנים שיצרנו לאתר שבנינו , לאחר כל העלאה של פוסט / תמונה / סרטון בדקנו 

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

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

ופתאום לראות אותה  0עיצוב הכתבה באתר קודם כל היה מאוד מהנה , בניתי את הכתבה שלי מ

מתי מוצגת באתר המשותף שלי ושל חברי הקבוצה היה מאוד מרגש , היה חשוב לי שהתמונה שביי

 תהיה בראש הכתבה ומתחת הכותבת ולאחר מכן כותרת המשנה .

רציתי ליצור קשר בין התוכן לבין הראיונות שייצרתי לכן הצבתי את  שני הסרטונים שלי בנפרד 

 שלי הביעו את דעתן בנושאים נרחבים שעליהם הסברתי בכתבה שלי . תהמרואיינולאחר ששתי 

ומסודרת לעין , באופן אישי לי זה מאוד כיף לצפות בכתבה כך רציתי ליצור לקורא קריאה מהנה 

 ולכן שאפתי מעצמי לתוצר כזה .

 : הפצה ושיווק האתר -

 -המגמה שלכל רשת חברתית אחרת  / הפייסבוק בדף הכתבה פרסום של מסך צילום צרף. 1

 מצורף ברפלקציה הקבוצתית

אנו פתחנו דף פייסבוק רק לאתר שלנו, . פרט את אופן הפצת ושיווק הכתבה ברשתות השונות.  2

 טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב ועוד(. באתר בית ספר וברשתות החברתיות ) והפצנו את זה

 


