
שווה דיבור ובדרכה 
משתלבים



בלאקנילי 
https://youtu.be/06BPCaUUpTs

לידיה לטבק
https://youtu.be/ozY85kEBrRI

לילך אסולין
https://youtu.be/S3ZtR51d_QY

https://youtu.be/06BPCaUUpTs
https://youtu.be/ozY85kEBrRI
https://youtu.be/S3ZtR51d_QY


פרויקט פלמינגו
https://youtu.be/iRQPFsIejEg

-בן גוריון' אונ-החוג למגדר
https://youtu.be/yL9r8jiO_qs

דונתר אורנה "ד–אל הורות 
https://youtu.be/7LP8PDSMVnU

אסנת ברזאני
https://youtu.be/-xtOb6U7pxA

https://youtu.be/iRQPFsIejEg
https://youtu.be/yL9r8jiO_qs
https://youtu.be/7LP8PDSMVnU
https://youtu.be/-xtOb6U7pxA


רחוב משלה-ר ויקי שירן"ד
https://youtu.be/CL8W-aZ4UKc

-בלאקנילי 
https://youtu.be/06BPCaUUpTs

-לילך אסולין
https://youtu.be/S3ZtR51d_QY

-לידיה לטבק
https://youtu.be/ozY85kEBrRI

https://youtu.be/CL8W-aZ4UKc
https://youtu.be/06BPCaUUpTs
https://youtu.be/S3ZtR51d_QY
https://youtu.be/ozY85kEBrRI


לאישה  –' דנה מרקוביץ

https://youtu.be/r_wTOG2G7Lg

https://youtu.be/PRpUf8N3oeU-נשות הכותל

https://youtu.be/J72MGhxoz9I-הדר גלרון

קטע קצר מתוך הסרט על בית שמש

https://youtu.be/EYdHPqzriXM

https://youtu.be/r_wTOG2G7Lg
https://youtu.be/PRpUf8N3oeU
https://youtu.be/J72MGhxoz9I
https://youtu.be/EYdHPqzriXM


תאגיד  –" כאן"של מהדיגיטלמתוך ערוץ 

"(בדרכה"לא חלק מ)-השידור הישראלי

עברית רב מגדרית-מיכל שומר
https://youtu.be/CaswbK1VHIE

https://youtu.be/CaswbK1VHIE


https://youtu.be/_m2w-7gdJ6s-פורום הקולנועניות

https://youtu.be/CL8W-aZ4UKc-ר ויקי שירן"ד

?למה לי פמיניזם-הלפרןר רוני "ד
https://youtu.be/-UDlV8MwkWI

קוראתפוליטקלי

https://youtu.be/PRjm-787ldE

https://youtu.be/ozY85kEBrRI-לידיה ליטבק

https://youtu.be/_m2w-7gdJ6s
https://youtu.be/CL8W-aZ4UKc
https://youtu.be/-UDlV8MwkWI
https://youtu.be/PRjm-787ldE
https://youtu.be/ozY85kEBrRI


הפרק על אלימות מגדרית
https://youtu.be/q_ehbQiaW1E

https://youtu.be/xsv0svuyCV4-שירת הלב-נגה טל

מרכז סיוע לקורבנות תקיפה מינית

https://youtu.be/MG-xyB2vqSU

https://youtu.be/5bgTpfPssVc-שירה בנקי

https://youtu.be/3DcMOoEhEUs-קטע מתוך הסרט על בית שמש

https://youtu.be/PRpUf8N3oeU-נשות הכותל

https://youtu.be/lYQI_bwuiCA-רוח נשית 

https://youtu.be/5uJbLDQPdxA-חדד זייבקעביר 

https://youtu.be/q_ehbQiaW1E
https://youtu.be/xsv0svuyCV4
https://youtu.be/MG-xyB2vqSU
https://youtu.be/5bgTpfPssVc
https://youtu.be/3DcMOoEhEUs
https://youtu.be/PRpUf8N3oeU
https://youtu.be/lYQI_bwuiCA
https://youtu.be/5uJbLDQPdxA


–לילך אסולין 
https://youtu.be/S3ZtR51d_QY

-פורום הקולנועניות
https://youtu.be/Tm1n91C9V1k

https://youtu.be/G25bUPWMsHc-בית פיות 

https://youtu.be/06BPCaUUpTs-בלאקנילי 

https://youtu.be/S3ZtR51d_QY
https://youtu.be/Tm1n91C9V1k
https://youtu.be/G25bUPWMsHc
https://youtu.be/06BPCaUUpTs


https://youtu.be/EIwxX_wumko-הרבות קלמן

https://youtu.be/XPw1qs2dkxg-רונית אלקבץ

https://youtu.be/M5oY1P-ooxE-שרה לוי תנאי

https://youtu.be/ozY85kEBrRI-לידיה ליטבק

https://youtu.be/06BPCaUUpTsבלאקנילי 

https://youtu.be/S3ZtR51d_QY-לילך אסולין

https://youtu.be/-xtOb6U7pxA-אסנת ברזאני

https://youtu.be/EIwxX_wumko
https://youtu.be/XPw1qs2dkxg
https://youtu.be/M5oY1P-ooxE
https://youtu.be/ozY85kEBrRI
https://youtu.be/06BPCaUUpTs
https://youtu.be/S3ZtR51d_QY
https://youtu.be/-xtOb6U7pxA


הפרק למה פמיניזם
https://youtu.be/3izuGy49_7A

הפרק מגרשות את החושך
https://youtu.be/C7tHa6pAabU

הפרק על רונית אלקבץ
https://youtu.be/XPw1qs2dkxg

https://youtu.be/-UDlV8MwkWI-הלפרןרוני 

https://youtu.be/PRjm-787ldE-פוליטיקלי קוראת

https://youtu.be/PRpUf8N3oeU-נשות הכותל

https://youtu.be/3izuGy49_7A
https://youtu.be/C7tHa6pAabU
https://youtu.be/XPw1qs2dkxg
https://youtu.be/-UDlV8MwkWI
https://youtu.be/PRjm-787ldE
https://youtu.be/PRpUf8N3oeU


https://youtu.be/CL8W-aZ4UKc-ר ויקי שירן"ד

https://youtu.be/M5oY1P-ooxE-שרה לוי תנאי

https://youtu.be/QOhemFHJ5qo-אבו מוסא אמלת'ג

https://youtu.be/PRjm-787ldE-פוליטיקלי קוראת

https://youtu.be/-UDlV8MwkWI-הלפרןרוני 

https://youtu.be/CL8W-aZ4UKc
https://youtu.be/M5oY1P-ooxE
https://youtu.be/QOhemFHJ5qo
https://youtu.be/PRjm-787ldE
https://youtu.be/-UDlV8MwkWI


https://youtu.be/iRQPFsIejEg-פרויקט פלמינגו 

-דונתר אורנה "אל הורות ד

https://youtu.be/7LP8PDSMVnU

https://youtu.be/iRQPFsIejEg
https://youtu.be/7LP8PDSMVnU


https://youtu.be/SI5hfXC1RLw-הפרק בדרכה בגאווה

LOVE IS LOVE-https://youtu.be/geOOTJfrC0c

https://youtu.be/5ix-qGjgXwY-רחוב משלה-לילי ווסט

https://youtu.be/5bgTpfPssVc-שירה בנקי

https://youtu.be/jbyZdRiC_gg-רוני צידון 

https://youtu.be/iRQPFsIejEg-פרויקט פלמינגו

https://youtu.be/SI5hfXC1RLw
https://youtu.be/geOOTJfrC0c
https://youtu.be/5ix-qGjgXwY
https://youtu.be/5bgTpfPssVc
https://youtu.be/jbyZdRiC_gg
https://youtu.be/iRQPFsIejEg


https://youtu.be/3izuGy49_7A-למה פמיניזם-בדרכה 

https://youtu.be/C7tHa6pAabU-מגרשות את החושך-בדרכה 

https://youtu.be/6Lr-t_asXTM-נשים מול הסכסוך -בדרכה 

https://youtu.be/l7vAr0DkV5Y-פמיניזם דתי-בדרכה 

https://youtu.be/q_ehbQiaW1E-אלימות מגדרית -בדרכה 

https://youtu.be/FvvhAaVFENY-אחווה נשית-בדרכה 

https://youtu.be/_89EfGitQpc-אימהות ובנות -בדרכה 

https://youtu.be/nvYz3wZIzyI-לצאת מהמשבצת -בדרכה 

https://youtu.be/SI5hfXC1RLw-בגאווה–בדרכה 

https://youtu.be/orBkijeBFaE-יצירה נשית-בדרכה 

https://youtu.be/wb8OGKeoAnw-גוף ונפש -בדרכה 

https://youtu.be/XPw1qs2dkxg-רונית אלקבץ -יחידה במינה : בדרכה

https://youtu.be/3izuGy49_7A
https://youtu.be/C7tHa6pAabU
https://youtu.be/6Lr-t_asXTM
https://youtu.be/l7vAr0DkV5Y
https://youtu.be/q_ehbQiaW1E
https://youtu.be/FvvhAaVFENY
https://youtu.be/_89EfGitQpc
https://youtu.be/nvYz3wZIzyI
https://youtu.be/SI5hfXC1RLw
https://youtu.be/orBkijeBFaE
https://youtu.be/wb8OGKeoAnw
https://youtu.be/XPw1qs2dkxg


תודה מכל ה

שירלי חלפין
במאית ועורכת, מפיקה

shirleyjalfin@gmail.com

mailto:shirleyjalfin@gmail.com

