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 : תחקיר וכתיבה -

בחרתי את הנושא הנ"ל כי הפריע לי מאוד האופן שבו נשים נתפסו בעבר ולכן  . בחירת הנושא: 1

 .במעמד הנשים השינוי שחל עם השנים את רציתי להראות

 בעיקר החלההחקירה שלי שלבי התחקיר,  בתחילת. תאר את שלבי התחקיר שעשית למשימה: 2

 יהשמראות את האפל כתבותו ספרי פסיכולוגיה של נשים על נשיםמחקרים באינטרנט, כל מיני מ

יחס אחר שהוכחתי שבהחלט יש הבדל בל שבין נשים לגברים )עיין באריכות בביבליוגרפיה שלי(.

הבאתי מקורות לסיבה שבגינה יש  -לגברים, התחלתי לחקור ''איך הכל התחיל''בין הנשים ש

 אפליות בין גברים לנשים.  

ההבדלים בין  החלק בתחקיר שהיה יחסית הקל ביותר הוא מציאת. מה היה לי קל בתחקיר? 3

 למזלי באינטרנט יש הרבה מידע שימושי ומעניין שעזר לי להבהיר את הנקודה שלי. -גברים לנשים

תשובה לשאלתי היה למצוא שהיה לי בתחקיר ביותר קשה ה חלקה. מה היה לי קשה בתחקיר? 4

 צריך לחפור עמוק בנבכי האינטרנט.  יתיהי -''מאיפה החלו כל הסטראוטיפים על נשים?''

 -שזעזעה אותי  -Ynetשלי החלה כשראיתי כתבה ב הכתיבה. תאר את שלבי הכתיבה של הכתבה: 5

 יהיה גבוה יותר משכר האישה!הגבר שכר  -שעותהאותם באם גבר ואשה יעבדו באותה עבודה, 

אולי במקום לקצוץ את  -עלה במוחי הרעיוןת עד שותי לכתוב על עניין המשכורטבאותו רגע החל

 על נשיםכל הסטראוטיפים איך  -הבעיה שורשוללכת ל ,החלטתי לשנות כיווןהענף, נלך לגזע העץ! 

 ,אז התחלתי לקחת רעיונות, רשמתי אותם שווים?היו  ,תקופה שבה גבר ואשה האם הייתה .החלו

 עיבדתי וככה יצא. ,ולבסוף דחפתי הכל לכתבה אחת

 

  ריכת תוכן:ע -

העבודה שלי על הפרויקט הייתה בהחלט מעניינת  . תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו :1

ומשכילה כאחת. אני חייב לציין שנהניתי מכל רגע הן בעריכה הן בצילום. במהלך הפרויקט היו 

חלקים מעניינים, היו חלקים מעניינים פחות, אבל אני חושב שהחלק שהכי תפס את צומת ליבי 

כי אתה פתאום  -שלי מול המרואיינים והחלק שהכי עניין אותי היה כתיבת השאלות והריאיון

פוגש אנשים חלק אתה מכיר וחלק לא ופתאום שומע את דעותיהם האישיות ועם אחד 

 מהמרואיינים )לא אזכיר את שמו( אני אפילו התווכחתי איתו בנוגע לדעות שלו. היה מאוד מהנה.   
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קבוצה שלי הייתה עם חברי ה העבודה :. תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

מאוד מעניינת )לאור העובדה שכולן בנות אז הייתה להם ביקורת רבה לגבי מה שכבתי בנוגע 

לנשים( ואני חושב שעכשיו לאחר העבודה אני בהחלט הולך לקחת איתי את החוויות והדעות 

 האלה להמשך החיים.

ראוטיפים של הנשים בעבודתי היו בעיקר על הסט הדגשים . ספר מה היו הדגשים בעבודתך :3

השתפר  -עוד אחד מההדגשים שלי היו על איך מצב הנשים כיוםבהשוואה לאלה של הגברים. 

התדרדר כי פעם הזכויות של הנשים היו במצב גרוע ואני חושב שצריך להיעשות שיפור דרסטי 

 בנוגע לכך ואני מקווה שהעבודה שלי תגרום לשינוי הזה.

 

 : סטילס(יצירה )וידאו +  -

 -משתי הסוגים תחילה כתבתי שאלות, בחרתי מרואיינים הכתבה )וידאו( :  את יצרת כיצד הסבר. 1

 וערכתי.מבוגרים בנפרד ונערים בנפרד , צילמנו מבוגרים ונערים בן ובת

 החלק הקל היה לצלם ולערוך. הכתבה:  של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

 היה צריך -ה לכתוב את השאלותהחלק הקשה היהכתבה:  של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

 לכתוב שאלות מתומצתות שאומרות קצת אבל עונות הרבה.

נערים ברקע של  -צילמתי מבוגרים בנפרד ונערים בנפרד: . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

ת התשובות ערכתי את זה בצורה של סרטון קצר שמראה א כיתה, ומבוגרים ברקע של משרד.

 לשאלות ששאלתי. עריכה משולבת. 

הלקח העיקרי שהפקתי מהיצירה הוא שנשים בהחלט מהיצירה?  שהפקתי הלקחים מה. 5

 מסוגלות לעבוד בעבודות שהן נחשבות עבודות רק לגברים.

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

 

 חסרונות יתרונות סמארטפון /אייפד/מחשב האפליקציה/תוכנשם 

 sonyמצלמת 
 

נחמד אבל טעון   touchה מצלמה מאוד נוחה

 שיפור

, תוכנה מאוד נוחה מחשב תוכנת פרימייר

 מקצועית

 טרם מצאתי כאלה

 

 

 

 



 : העלאה לאתר -

 הכתבות את סיימו הקבוצה חברי שכל לאחר: הוורדפרס למערכת הכתבה העלאת אופן את . פרט1

 .אותו ועיצבנו לאתר הכל והעלינו(,  במורה לעיתים ונעזרנו) יחד ישבנו, והמצולמות הכתובות

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

 מורכבת מכותרת ראשית, כותרת משנה וגוף הכתבה, סרטון ותמונה שצילמנו לצורך תיאור הכתבה.  

 

 : הפצה ושיווק האתר  -

 -המגמה כל רשת חברתית אחרת של / הפייסבוק בדף הכתבה פרסום של מסך צילום . צרף1

  הקבוצתית. קציהפלרמצורף ב

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

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

 

 

 

 

 

 


