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 : תחקיר וכתיבה -

נושא חשוב בהעצמה נשית   בחרתי את הנושא נשים בספורט כיוון שלדעתי זהובחירת הנושא: . 1

במשך שנים הפלו לרעה את הנשים בתחום הספורט ,אי הסתכלות על הכוח הפיזי של הנשים 

בספורט ורק הסתכלות חיצונית "ספורטאיות שנראות טוב " ,נשים יכולות להתעסק רק בספורט 

ש מאמץ שמתאים לנשים כמו: התעמלות ,ריקוד ,בלט ,התאמנות אומנותית כלומר לא ספורט שדור

וכוח פיזי רב , וזאת בגלל הטענה שנשים הן חלשות ולא יכולות לעסוק בספורט גברי שצריך בשבילו 

להיות "ספורטאי למופת " אדם בעל כוח רב שמסוגל להתמודד עם ספורט קשה ומאתגר . המטרה 

ות בכתבה שלי היא לנפץ את הסטיגמה שהתקבלה בחברה נגד הנשים ולהראות לכולם כי נשים יכול

לא פחות מגברים בכל תחומי הספורט השונים שדורשים כוח פיזי ,ולהפסיק את האפליה ,נשים הן 

 בדיוק כמו גברים  .

 

תחילה כקבוצה בחרנו בנושא שאנו רוצים  לשנות  : למשימה שעשית התחקיר שלבי את תאר. 2

בנושא שהוא רוצה אותו ולהעצים אותו : העצמה נשית , כל אחד לקח את הנושא למקום שלו ובחר 

בחרתי את הנושא של ספורט נשים מול ספורט גברים והאפליה  אישית לשנות ולהפיץ לחברה , אני

אדם נט ראינסטגרם , פייסבוק , ובאינטבספורט ,חיפשתי ברשתות החברתיות: בין הנשים לגברים 

גבוהים לא  שגיםישייצג את הבעיה שלי ויראה לחברה כי נשים יכולות בתחום הספורט להגיע לה

פחות מנשים וכי ההסתכלות על נשים בספורט היא לא רק על ספורטאיות שנראות טוב אלה על 

,הסתכלתי בקיר הפייסבוק  72המאמץ הפיזי שלהן ,ומצאתי בפייסבוק את הג'ודוקא  גילי כהן בת 

 פעמים ברציפות אלופת ישראל בגודו, והיא קיבלה מדליות רבות 5שלה ומצאתי כי היא זכתה 

בהשתתפות בתחרויות ,מדליית ארד , גראנד סלאם ועוד .. וכי היא אישה שיכולה לנפץ את התפיסה 

,ולהראות שנשים יכולות להגיע לתוצאות גבוהות כי נשים הן חלשות ולא יכולות כמו הגברים 

בספורט ,לכן שלחתי לגילי הודעה עם תרצה להתראיין עבור המשימה שהוטלה עבורי, גילי הייתה 

ל בהשתתפות תחרות וכשחזרה מיד קבעה איתי מועד להתראיין ושמחה מאוד לבוא ולהביע בחו

 את דעותיה ולהשפיע על הנשים בחברה שהן חזקות ויכולות בדיור כמו הגברים .
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השיחה בינינו הייתה  המרואיינת שלי גילי , היה לי קל להביע את עצמי מול ?בתחקיר קל לי היה מה

את השנייה .בנוסף היה לי קל שחברי הקבוצה שלי עמדו מאחורי המצלמה כיפית ,וממש הבנו אחת 

 ודאגו שהכול הולך כשורה עם המרואיינת שלי גילי .

 

היה לי קשה לקבל את המצב שמפלים את הנשים לרעה ,ומראים ? בתחקיר קשה לי היה מה .1

את הנשים כחלשות בחברה , שלא יכולות להתמודד מול גברים בספורט ,וכי ההבנה 

מיני ,ולא בכישורים שלהן בספורט ולכן חיפשתי דמות שמסתכלים על הנשים באובייקט 

 שתסביר ותציג את הנושר הנ"ל בראיון  שלי .

בתחילת הכתבה אספתי ממקורות מידע שונים מידע בה של הכתבה: תאר את שלבי הכתי .7

אודות הנושא שלי ורקע כללי לנושא העצמה נשית ,והעצמה נשית בספורט לאחר אסיפת 

המידע תיאמתי את המידע למרואיינת שלי גילי ולדברים שנאמרו בכתבה המצולמת ,כפי 

 על העצמה נשית בספורט .הותאם לדבריה של גילי כהן שגילי אמרה בכתבה כך הרקע 

 

  עריכת תוכן: -

בתחילת הכתבה אספתי מידע על הנושא העצמה נשית  :. תאר את שלבי עבודתך על כתבה זו 1

בספורט דרך ויקיפדיה ,ואתרים באינטרנט הנותנים מידע על הנושא וגם דרך נושאי הלימוד ,לאחר 

כתבה המצולמת אשר ישקפו את מכן צירפתי משפטים של גילי אל הכתבה מתוך ציטוטים מה

 המידע והרעיון של הנושא הנ"ל .

 . תאר את שלבי עבודתך אל מול שאר חברי הקבוצה2

 את ולעלות הציבורי לשיח הנשוא את לעלות שיש וחשוב מעמיק נושא על חשבנו כקבוצה תחילה

 ומגוונים שונים נושאים בין התלבטנו כקבוצה יחד, בחברה מדובר כך כל שלא הנשוא על המודעות

 הנושא את לקדם רוצים אנו וכי, בחיינו ומשמעותי חשוב נושא הוא נשית העצמה נושא כי והחלטנו

 כל, אותו לקדם רוצה שהוא לתחום נשית העצמה נושא את לקח הקבוצה מחברי אחד כל. ל"הנ

 הודעות שליחת י"ע, לקדם ורוצה שבחר הנושא את בולט באופן ישקף אשר אדם חיפש אחד

 לקדם רוצים אותו אנו לאדם ההודעות שליחת לאחר. פייסבוק,  צאפטוו, החברתיות ברשתות

 לעיר מחוץ לנסוע כקבוצה נאלצנו, המרואיין את לשאול שאלות עם דף והכנו ראיון פגישת קבענו

 . לעיר מחות מיוזמתה שהגיע מרואיינת וגם, העיר בתוך גם,

 לתוצאות להגיע כדי לשני אחד עזר הקבוצה מחברי אחד וכל לנו חשוב כפרויקט העבודה את לקחנו

 . פעולה בשיתוף יחד ביותר הטובות

בעבודתי היה לי חשוב להראות לצופים בכתבה הכתובה  :מה היו הדגשים בעבודתך ספר . 3

והכתבה המצולמת שלי את המטרה בצורה חדה וברורה ,כלומר שהמרואיינת שלי גילי כהן שהיא 

שזכתה באליפויות רבות תציג את העצמה נשית בספורט באופן הטוב ביותר ,כי נשים  ודוקא'ג

יכולות לא פחות מגברים ,וכי גם נשים יכולות לעסוק בספורט אשר דורש כוח רב ,וכי הנשים הן לא 

 חלשות אלה עוצמתיות ויכולות להתמודד בספורט כמו כל גבר אחר .

 



 

 

 

  :יצירה )וידאו + סטילס( -

צולמה בבית הספר באולם הספורט אשר  הווידאוכתבת  : )וידאו(  הכתבה את יצרת כיצד הסבר. 1

הספורט ,גילי הגיע מרננה את באר ם ודוקא והיא תדבר על העצמה נשית בתחו'ישקף כי גילי היא ג

ודוקא 'שלי ,שאלתי את גילי שאלות על ההתמודדות שלה בתור ג לפרויקטשבע כדי להתראיין 

ושהצופים יוכלו לנושא העצמה נשית בספורט כדי שתספק לי מידע בראיון ושאלות הקשורות 

ליהנות מסרטון קצר קליט אשר נעצים את הנשים ונותן מסר מאישה אשר באה מהתחום של ספורט 

 שלא נתפס כ"מתאים לנשים ".

בנוסף ערכתי את הכתבה המצולמת במרכז הטכנולוגי ,שם כיוונתי את הכתבה להדגשים החשובים 

 ולמשפטים העיקריים של גילי בראיון .ותר, בי

היה לי קל לצלם את הכתבה כיוון שהשיחה עם  הכתבה: של היצירה בתהליך קל לי היה מה. 2

גילי התרחשה באופן מאוד טוב ,היה לי כיף לראיין את גילי ולצלם אותה כי היא אדם מעורר 

 השראה שכיף להקשיב  לדעותיו בנושא הנידון .

היה לי קשה תחילה להשיג את גילי המרואיינת  הכתבה: של היצירה בתהליך קשה לי היה מה. 3

פה גילי הייתה תחת טיסות שלי להגיע להתראיין בעבודת הפרויקט שלי   כיון שבאותה התקו

 והתחרה בתחרות אליפויות .חשובות, 

לל שצריך תהליך העריכה של היצירה היה תחילה קשה בג: . תאר את תהליך העריכה של היצירה4

לדעת כיצד לערוך  ולהיות מדויקים בעריכה אך צוות המרכז הטכנולוגי לימד ועזר בצורה הטובה 

 ביותר .

מן היצירה לקחתי מסר חשוב לחיים בתחום העצמה נשית ? מהיצירה שהפקתי הלקחים מה. 5

כפי שהחברה לימדה בספורט ,מחשבתי לפני העבודה הייתה כי יש ספורט גברים וספורט נשים 

אך כאשר נחשפתי לנשוא הבנתי כי ספורט פתוח לכולם גם לנשים וגם לגברים וזה לא משנה  אותי,

עם הוא דורש כוח פיזי רב כי הנשים צריכות להאמין בעצמן כי הן יכולות להגיע לתוצאות טובות 

 בספורט למרות שהן נתפסות כ "חלשות " .

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

 

 

 חסרונות יתרונות / סמארטפוןאייפד/מחשב השם אפליקציה/תוכנ

 ווליום נמוך  איכות איכותית  בצילום תמונות  סמארטפון סוני מצלמה



תוכנה חינמית ,ופשוטה  מחשב פריימיר

 להבנה 

 לפעמים התוכנה נתקעת 

    

 

 


