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 : תחקיר וכתיבה -

הנושא העצמה נשית נבחר מכיוון שאני מאוד מתחברת לנושא זה , חבריי לקבוצה בחירת הנושא: . 1

( בחרנו לתת במה ולהציג את נושא metooלאור מה שקורה בתקשורת )#התענינו בנושא זה ובמיוחד 

 הנשים בחברה והיחס שהן מקבלות בעקבות מגדרן בלבד .

לראשונה חיפשתי ובדקתי באינטרנט ובאתרים  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

ראיתי עד כמה יש נושאים שמתקשרים לנשים ולהעצמה נשית בכלל , מצאתי ונכנסתי לכתבה שבה 

השני  הבדלי שכר על אותה עבודה רק שבמקרה אחד גבר ביצע אותה )שכר גבוהה יותר (, ובמקרה

החלטתי שזה היה הנושא שאתן לו במה כי הוא הכי נגע בי וזהו דבר אישה )השכר הנמוך יותר(, 

 שאני רוצה לשנות בחברה שלנו היום .

ר למצוא מידע וכתבות אשר נתנו לי את רוב הידע היה לי קל בתחקי? בתחקיר קל לי היה מה. 3

 שיש לי בעבודה זאת , האינטרנט עזר מאוד ותרם דרך כתבות, סקרים ,אתרי זכיות ועוד .

 התחקיר הלך לי מהר מאוד ומיד מצאתי חומרים רלוונטיים לכתבה שלי .

היה לי קשה בתחקיר למצוא את האדם המתאים לראיין אותו והיה ? בתחקיר קשה לי היה מה. 4

לי קשה לחשוב על אדם כזה , לבסוף מצאתי את ד"ר חפצי זוהר סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק 

המידע  החינוך בעיר באר שבע שהיא הסכימה באהבה גדולה להתראיין אצלי ונתנה את מיטב

 והחומר שהיה דרוש לעבודה. 

כתיבת הכתבה היא הייתה תחילה בבחירת תת נושא מוך הכתיבה של הכתבה:  . תאר את שלבי5

הנושא הגדול העצמה נשית , בחרתי את נושא האפליה מגדרית בשוק העבודה כי זהו הנושא שאליו 

הכי התחברתי וראיתי לנכון לתת לו במה ומקום לדבר עליו , חיפשתי מידע ומשפטי מפתח לכתבה 

ה שלי צד נוסף וסוג מידע נוסף על הנושא שלי , לבסוף סיכמתי והוספתי שלי בכדי שהיא תיתן לכתב

שלי ד"ר חפצי זוהר דברים שהוספו מאוד לכתבה ולידע על  המרואיינתלכתבתי את משפטיה של 

 הנושא .
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  עריכת תוכן: -

תחילה חיפשתי נושא , דפדפתי באינטרנט ומצאתי המון  . תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו :1

דברים המתקשרים לנשים ואז עלה לי הנושא העצמה נשית , בתוך העצמה נשית ידעתי שהנושא 

שאקח ואגע בו זהו הנושא אפליה מגדרית בשוק העבודה דבר שאותי בתור בן אדם בחברה זה מרגיז 

הכי תתרום ותיתן לי את מהידע הדרוש לי לעבודה והחלטתי שאני רוצה לשנות , חשבתי ובדקתי מי 

תחילה חשבתי לראיין את מנכ"לית פייסבוק אך אחר ניסיון מגעים לקשר שכשלו החלטתי לרדת 

ממנה וחשבתי שוב לבסוף חשבתי על ד"ר חפצי זהור ששלחתי לה מייל והשיבה באהבה רבה שהיא 

בענו יום שנוח לכולם כולל לחפצי והלכנו מסכימה להתראיין כמובן הסכמתי , אני וחבריי לצוות ק

איון עבר בהצלחה רבה טוב משצפתי  , משם ילעיירת באר שבע לראיין את ד"ר חפצי זוהר , הר

התחלתי לכתוב את כתבתי ולבסוף הוספתי משפטי מפתח מדבריה של חפצי בראיון ולבסוף יצא 

 התוצר הסופי שלי.

עבדנו בשיתוף פעולה מלא, כולם נכחו בכל  .קבוצה. תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי ה2

 הכתבות המצולמות, כולם סחבו את הציוד והיו שותפים מלאים לתהליך. 

הדגשים מבחינתי היו על הפער החברתי הגדול במקומות  :. ספר מה היו הדגשים בעבודתך 3

העבודה שעדיין מפלים עקב מגדר ולא לפי יכולתו של האדם , דבר זה נורא הפריע לי והרגשתי שאני 

 רוצה לשנות אותו ולכן בחרתי לתת דגש על נושא זה ולראות שבנושאים מסוימים אף הנשים טובות

 יותר מהגברים.

 

  :ילס(יצירה )וידאו + סט -

יצרתי את הכתבה שלי בעקבות חיפוש האדם המתאים  הכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

 מכיווןלכתבתי ולראיון שלי שתתרום ותוסיף מידע כראוי ושמתי דגש בזאת שזאת תהיה אישה 

שהנושא יודגש יותר , לבסוף מצאתי את הגברת ד"ר חפצי זוהר סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק 

ע שהיה לה תרמה והוסיפה לי בצורה אשר התראיינה ונתנה מכל המידהחינוך בעיר באר שבע , 

 משמעותית למידע שהיה חסר בכתבה .

היה לי קל אחרי שמצאתי את המרואיינת שלי , הכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 שתתרום לכתבה ותעזור לי במידע חיוני לי ולעבודתי . מתאימהשמחתי שמצאתי מישהי 

הקושי בתהליך היה למצוא יום המתאים לי , הכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

לחפצי ולכל שאר חבריי לקבוצה מכיוון שלא כל אחד היה פנוי באותו יום שהתאים לחלקינו ולא 

 לוותר על חברי לקבוצה בראיון .   יכולתי

שאנו עורכים  מכיווןהעריכה התחלקה לכמה שבועות : תאר את תהליך העריכה של היצירה. 4

ולא בבית הספר וככה אין לנו כל כך גישה לעריכות אלא רק שאנו נמצאים במרכז נולוגי במרכז הטכ

את החומרים אותם  ונפתיתחילה התחלתי בעריכה "גסה" שבה הורדתי  בשלבים, העריכה הייתה 

וחתכתי וסידרתי כל שאלה ותשובה שלה בראיון  צמצמתיותם לא , שלב לאחר מכן אני צריכה וא



אך לא רלוונטיות דקות סרטון שזה ארוך מידי ולכן התחלתי להוריד שאלות טובות  15לבסוף יצא 

 והגעתי לזמן הדרוש שצריך לסרטון . לבסוף צמצמתי הכול

לדעת שעדיין בשנת הלקחים שהפקתי מין העבודה הם נוכחתי ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

קבות מגדר האדם , אך לעומת זאת קיים שינוי לטובה בחברה שלנו שבו קיימת אפליה בע 2019

 . שוויוןא ברמה שווה לגמרי אך קיים נשים שוות יותר אומנם ל

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 מצלמת סוני 
 

איכותית , מקצועית , 

צילום ברמה גבוה משל 

 סמארטפון 

המצלמה כבדה מאוד , 

סחיבתה למקום צילום 

 הראיון ואת כל שאר הציוד 

תוכנה חינמית ,ופשוטה  מחשב פריימיר 

 להבנה 

 לא תמיד הכל עבד .

 

 

 : העלאה לאתר -

לאחר שכל חברי הקבוצה סיימו את הכתבות : הוורדפרס למערכת כתבהה העלאת אופן את פרט. 1

 עיצבנו אותו. יתים במורה(,  והעלינו הכל לאתר והכתובות והמצולמות, ישבנו יחד )ונעזרנו לע

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

יש כותרת ראשית, כותרת משנה, את גוף הכתבה שערכתי כתוצאה מתחקיר שעשיתי. שילבתי 

 בכתבה תמונה שלי ושל הצוות מיום הצילום שלי עם ד"ר חפצי זוהר. 

 

 : 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

 

 

 



 

 


