
 משרד החינוך
 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת
 

 12 בינואר 2020
 

 לרכז/ת שלום רב,
 לפניך מסמך כולל המרכז את :

 מרכיבי המחוון  בכל ההתמחויות לצורך הפקת פרויקטי הגמר ב3יח"ל ו5 יח"ל.❖
 סדר הפעולות שיש לנקוט משלב הזמנת הבוחן במערכת השילובית ועד לדיווח הציון ע"י❖

  הבוחן (עמ' 13).
 

  מרכיבי המחוון לפרויקטי הגמר לשנה"ל תש"פ❖
 

 לפניך מסמך הכולל פירוט מרכיבי המחוון בשתי רמות תצוגה:
 א. כפי שהוא מופיע במרב"ד(מצ"ב) ולפיו ידווח הבוחן את ציון הפרוייקט.

 ב. לפי החלוקה הפנימית בכל אחת מההתמחויות, כולל פירוט תתי המרכיבים להענקת ציון
 מדוייק  יותר ע"י הבוחן ולצורך הכנה טובה יותר של הפרויקט ע"י המורה המלווה את

 התלמיד.
 

  מגמת טלויזיה וקולנוע + מדיה ופרסום 3 יח"ל1.
 א) להלן מרכיבי המחוון כפי שמופיעים במרב"ד לשאלונים:

828387 
862387 
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 עפ"י מרכיבי מחוון הנ"ל, ידווח הבוחן את ציון הפרויקט למרב"ד

 
 ב) מרכיבי הערכה הדיפרנציאליים לכל אחת ואחת מההתמחויות המדווחות בשאלונים אלו.

 
  ב1. שם השאלונים : הפקות במערכות קולנוע + הפקות בתקשורת אלקטרונית(תעודי)

         סמל שאלון: 828387, 862387
 

 חלוקת המרכיבים:
 100% ציון בחינה מחולק באופן הבא:

 30% ציון קבוצתי משותף
  70% ציון אישי.

 
  ציון קבוצתי: סה"כ 30%

  מרכיב 1 : סרט הגמר 30%
 

  ציון אישי: סה"כ 70%
  מרכיב 2: 10% פרויקטון י'א *

  מרכיב 3: 20% תיק הפקה -מיומנות מקצועית אישית  כפי שבאה לידי ביטוי בתיק ההפקה
  (פרה פרודקשיין: סקירה ספרותית, תחקיר והשראות, סיור לוקשיינים, וכו')

  מרכיב 4: 20%  מיומנות מקצועית אישית כפי שבאה לידי ביטוי בסרט הגמר.
 מרכיב 5: 10% יצירתיות, נקודת מבט ייחודית ולא שגרתית.

 מרכיב 6:  10% הגנה על הפרוייקט בפני הבוחן הכוללת גם שאלות רוחב הנוגעות להבנת התלמיד
  את הנושאים שנלמדו בהקשר לפרוייקט הגמר

 
 לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 3 יח"ל
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https://docs.google.com/document/d/1qou01AXPPhqN2OO_6-qZugUecNOrAbjuA8xLut0937Q/edit?usp=sharing
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 ב2. שם השאלון: רדיו
        סמל שאלון: 862387

 חלוקת המרכיבים:
 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:

  30% ציון אישי.
  70% ציון קבוצתי משותף

 
 ציון אישי

 מרכיב 2: 10% תיק הפקה
  מרכיב 3: 20% הגנה על הפרוייקט

 
  ציון קבוצתי

  מרכיב 1 : 30% ראיונות
 מרכיב 4: 20%  כתבות

  מרכיב 5: 10% תוכן נוסף אותות ומוזיקה
 מרכיב 6  10% תיק הפקה קבוצתי

 
 לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 3 יח"ל רדיו

 
 

 ב3. שם השאלון: עיתונאות ניו-מדיה.
        סמל שאלון: 862387

 חלוקת המרכיבים:
 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:

 30% ציון קבוצתי משותף
  70% ציון אישי.

 
  ציון קבוצתי: סה"כ 30%

  מרכיב 1 :  אתר (קמפיין) הגמר  30%
 

  ציון אישי: סה"כ 70%
  מרכיב 2: 10% פרויקטון י'א *

  מרכיב 3: 20% תיק הפקה -מיומנות מקצועית אישית  כפי שבאה לידי ביטוי בתיק ההפקה
  לפי אופן מילוי התפקיד הראשי והתפקיד המשני.

 מרכיב 4: 20%  מיומנות מקצועית אישית כפי שבאה לידי ביטוי באתר הגמר.
  (שימוש בראיונות, כתבות וידיאו, איכות ההפקה, איכות העריכה, תמונות סטילס)
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https://drive.google.com/file/d/1OQQhNVJznbS1w5KpgIuTUvTE3h-u5069/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQQhNVJznbS1w5KpgIuTUvTE3h-u5069/view?usp=sharing
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  מרכיב 5: 10% יצירתיות
 מרכיב 6:  10% הגנה על הפרוייקט בפני הבוחן הכוללת גם שאלות רוחב הנוגעות להבנת התלמיד

  את הנושאים שנלמדו בהקשר לפרוייקט הגמר
 

 לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 3 יח"ל עיתונאות ניו-מדיה
 
 

 ב4. שם השאלון:  פרסום ויחסי ציבור.
       סמל שאלון: 862387

 חלוקת המרכיבים:
 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:

 30% ציון קבוצתי משותף
  70% ציון אישי.

 
  ציון קבוצתי: סה"כ 30%

  מרכיב 1 :  אתר (קמפיין) הגמר  30%
 

  ציון אישי: סה"כ 70%
  מרכיב 2: 10% פרויקטון י'א *

  מרכיב 3: 20% תיק הפקה -מיומנות מקצועית אישית  כפי שבאה לידי ביטוי בתיק ההפקה
  לפי אופן מילוי התפקיד הראשי.

 מרכיב 4: 20%  מיומנות מקצועית אישית כפי שבאה לידי ביטוי באתר הגמר.
  (שימוש בראיונות, כתבות וידיאו, איכות ההפקה, איכות העריכה, תמונות סטילס)

  מרכיב 5: 10% יצירתיות
 מרכיב 6:  10% הגנה על הפרוייקט בפני הבוחן הכוללת גם שאלות רוחב הנוגעות להבנת התלמיד

  את הנושאים שנלמדו בהקשר לפרוייקט הגמר
 
 

 לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 3 יח"ל פרסום ויחסי ציבור
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https://drive.google.com/file/d/1cnx7BBbeIHmnPmDtY04xzv8XnGxOkLg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnx7BBbeIHmnPmDtY04xzv8XnGxOkLg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnx7BBbeIHmnPmDtY04xzv8XnGxOkLg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNNAuUGEdJlUkI7fkFITj6FbGxXuaZ1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNNAuUGEdJlUkI7fkFITj6FbGxXuaZ1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNNAuUGEdJlUkI7fkFITj6FbGxXuaZ1v/view?usp=sharing
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  מגמת מדיה ופרסום +טלויזיה וקולנוע 5 יח"ל2.
 
 

 א) להלן מרכיבי המחוון כפי שמופיעים במרב"ד לשאלונים:
828589 
862589 

 

 
  עפ"י מרכיבי מחוון הנ"ל, ידווח הבוחן את ציון הפרויקט למרב"ד
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 ב) מרכיבי הערכה הדיפרנציאליים לכל אחת ואחת מההתמחויות המדווחות בשאלונים אלו.
 

  ב1. שם השאלון: הפקות במערכות קולנוע + הפקות בקולנוע (עלילתי)
        סמל שאלון: 828589, 862589

 
 

 חלוקת המרכיבים:
 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:

 30% ציון קבוצתי משותף
  70% ציון אישי.

 
  ציון קבוצתי: סה"כ 30%

  מרכיב 1 : סרט הגמר 30%
 

  ציון אישי: סה"כ 70%
 להלן הפירוט:

  מרכיב 2: 10% פרויקטון י'א *
  מרכיב 3: 20% תיק הפקה -מיומנות מקצועית אישית  כפי שבאה לידי ביטוי בתיק ההפקה

  (פרה פרודקשיין: סקירה ספרותית, תחקיר והשראות, סיור לוקשיינים, וכו')
  מרכיב 4: 20%  מיומנות מקצועית אישית כפי שבאה לידי ביטוי בסרט הגמר.

 מרכיב 5: 10% יצירתיות, נקודת מבט ייחודית ולא שגרתית.
 מרכיב 5: 10% הגנה על הפרוייקט בפני הבוחן הכוללת גם שאלות רוחב הנוגעות להבנת התלמיד

  את הנושאים שנלמדו בהקשר לפרוייקט הגמר
 

 לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 5 יח"ל
 
 

 ב2. שם השאלון: רדיו
        סמל שאלון: 862589

 
 חלוקת המרכיבים:

 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:
 80% עפ"י מחוון 3 יח"ל

 20% עבודה  סמינריונית
 

  לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 5 יח"ל רדיו (החל מעמ' 9)
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https://docs.google.com/document/d/1qou01AXPPhqN2OO_6-qZugUecNOrAbjuA8xLut0937Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qou01AXPPhqN2OO_6-qZugUecNOrAbjuA8xLut0937Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qou01AXPPhqN2OO_6-qZugUecNOrAbjuA8xLut0937Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQQhNVJznbS1w5KpgIuTUvTE3h-u5069/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQQhNVJznbS1w5KpgIuTUvTE3h-u5069/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQQhNVJznbS1w5KpgIuTUvTE3h-u5069/view?usp=sharing
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 ב3. שם השאלון: עיתונאות ניו-מדיה.
        סמל שאלון: 862589

 
 חלוקת המרכיבים:

 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:
 80% עפ"י מחוון 3 יח"ל

 20% עבודה  סמינריונית
 

  לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 5 יח"ל עיתונאות ניו-מדיה (החל מעמ' 16)
 

 ב4. שם השאלון: מדיה ופרסום
        סמל שאלון: 862589

 
 חלוקת המרכיבים:

 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:
 80% עפ"י מחוון 3 יח"ל

 20% עבודה  סמינריונית
 

  לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 5 יח"ל פרסום ויחסי ציבור (החל מעמ' 7)
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https://drive.google.com/file/d/1cnx7BBbeIHmnPmDtY04xzv8XnGxOkLg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnx7BBbeIHmnPmDtY04xzv8XnGxOkLg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnx7BBbeIHmnPmDtY04xzv8XnGxOkLg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNNAuUGEdJlUkI7fkFITj6FbGxXuaZ1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNNAuUGEdJlUkI7fkFITj6FbGxXuaZ1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNNAuUGEdJlUkI7fkFITj6FbGxXuaZ1v/view?usp=sharing
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  מגמת מערכות צילום -  3  יח"ל3.
 

 א) להלן מרכיבי המחוון כפי שמופיעים במרב"ד לשאלונים:
871387 

 

 
 
 

 עפ"י מרכיבי מחוון הנ"ל, ידווח הבוחן את ציון הפרויקט למרב"ד
 

 3.ב מרכיבי הערכה הדיפרנציאליים להתמחות בשאלון זה.
 

  מרכיב 1: 15% פרויקטון י'א
  מרכיב 2: 15% ספר פרויקט

 מרכיב 3: 20%  תהליך עבודה
 מרכיב 4: 20% מקצועיות

 מרכיב 5: 10% צילומים משלימים
 מרכיב 6: 20% איכות התוצר

 
  לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 3 יח"ל מערכות צילום
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https://docs.google.com/document/d/1lsD1H62KygNtueLjRSOREh049uqaktBiuTyQABkeF_0/edit?usp=sharing
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  מגמת מערכות צילום - 5  יח"ל4.
 

 א) להלן מרכיבי המחוון כפי שמופיעים במרב"ד לשאלונים:
871589 

 

 
 
 

 עפ"י מרכיבי מחוון הנ"ל, ידווח הבוחן את ציון הפרויקט למרב"ד
 
 

  4ב. מרכיבי הערכה הדיפרנציאליים להתמחות בשאלון זה.
 חלוקת המרכיבים:

 100 % ציון בחינה מחולק באופן הבא:
 80% עפ"י מחוון 3 יח"ל

 20% עבודה  סמינריונית
 
 

  לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט 5  יח"ל מערכות צילום
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https://docs.google.com/document/d/1lsD1H62KygNtueLjRSOREh049uqaktBiuTyQABkeF_0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lsD1H62KygNtueLjRSOREh049uqaktBiuTyQABkeF_0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lsD1H62KygNtueLjRSOREh049uqaktBiuTyQABkeF_0/edit?usp=sharing


 משרד החינוך
 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת
 
 
 

  ל.מ.ד 3 יח"ל5.
 

 א) להלן מרכיבי המחוון כפי שמופיעים במרב"ד לשאלונים:
.1788388 

 

 
 עפ"י מרכיבי מחוון הנ"ל, ידווח הבוחן את ציון הפרויקט למרב"ד

 
 

  5ב. מרכיבי הערכה הדיפרנציאליים להתמחות בשאלון זה.
 חלוקת המרכיבים:

 
 מרכיב 1 : 10%  מבוא

 מרכיב 2: 20% רקע תיאורטי
  מרכיב 3: 20% חקר  (ספר הפרויקט)

 מרכיב 4: 10%  סיכום ודיון
  מרכיב 5: 10% נראות

  מרכיב 6:  20% הגנה על הפרוייקט
  מרכיב 7: 10% טד

 
  לצפייה בפירוט מרכיבי הערכה לפרויקט ל.מ.ד
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  סדר פעולות להיבחנות פרויקט גמר במקצוע ההתמחות❖
 

 בהתאם למסמך הנחיות שהוציא אגף הבחינות המפרט את אופן ההתנהלות בכל הקשור בהזמנת
 שאלונים לפרוייקטים ועבודות גמר בחינוך הטכנולוגי, גיבשנו מסמך המתרגם את ההנחיות לפעילות

 במקצועות ההתמחות שלנו.
 

 המסמך כולל 5 שלבים על ציר הזמן על פיהם עליך להקפיד:
 
 

   שלב 1 - עד תאריך 19/01/20:  הזמנת בוחן.●
 

 הזמנת הבוחן תעשה באמצעות בית הספר במערכת השילובית בלבד !
 הרישום נעשה באמצעות נציג בית הספר בעל הגישה לשילובית, לרוב זהו רכז הבגרויות (המונח הרשמי הוא:

  עובד תחנה וירטואלית)
 אין  לפנות לפיקוח בשום שלב להצבת בוחן. את הדרישה יש להזין במערכת השילובית עד לתאריך

.19/1/20 
 

 שימו לב : אי רישום במערכת  עד 19/01/20 פרושו שביה"ס אינו מעוניין בהצבת בוחנים לפרויקטי הגמר. 
 בתי ספר  אשר לא יפעלו על פי הנחיה מפורשת זו, לוקחים על עצמם את כל האחריות הנובעת מכך.

 
 
 

 שלב 2 -עד תאריך 30/5/20: הגשת  ספר פרויקט/ תיק הפקה●
  

 לכל פרויקט המוגש ספר פרויקט שהינו תיק ההפקה
 באחריותו של כל רכז מגמה לעלות באמצעות מערכת השילובית את ספר פרויקט של מגמתו עד לתאריך

 30/5/20, בית ספר שלא יעלה את העבודה במועד שנקבע לכך, לא ישובץ עבורו בוחן על ידי המרב"ד
 
 
 

 שלב 3 -עד תאריך 30/4/20: שיבוץ בוחנים●
 ביה"ס יקבל במייל חוזר מהמרב"ד עד לתאריך 30/4/20 , אישור על שיבוץ בוחן הכולל את פרטי הבוחן

  שהוצב לבחון בביה"ס.
 לאחר קבלת ההודעה  הנ"ל , על בית הספר ליצור קשר עם הבוחן ששובץ ולתאם עימו את מועד הבחינה.

 לאחר שנקבע המועד ,בית הספר יזין במערכת השילובית את תאריך מועד הבחינה.
 

  שימו לב: שיבוץ הבוחנים יעשה ע"י המרב"ד בלבד, על כל סוגיה בשיבוצים, שינויים או כל בעיה אחרת
 יש לפנות למרב"ד בלבד!

 
  שלב 4 -עד 24 שעות לפני מועד הבחינה: הזנת ציוני מגן.●
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 משרד החינוך
 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת
 

 על בית הספר להזין את הציון שנתי (מגן) של התלמיד לכל המאוחר עד  24 שעות לפני מועד הבחינה שנקבע
 עם הבוחן. ללא הזנת ציון זה במועד כאמור לעיל, לא יפתחו עבור הבוחן פרטי התלמידים הנבחנים

 באפליקציה היעודית ולא תתאפשר האפשרות לקיים את הבחינה.
 

  שלב 5 -בחינת הפרויקט●
 לסיכום, קיום הבחינה מותנה בקיומם של התנאים הבאים:

 בית הספר העלה את ספר הפרויקט במועד הנדרש במועד 130/5.

 בית הספר קבע מועד בחינה עם הבוחן והזינו בשילובית2.

 תיק הפרויקט השלם נשלח לעיון הבוחן שבועיים לפני הבחינה.3.

 פרויקט הגמר הסופי ישלח לבוחן שבוע לפני מועד הבחינה.4.

 בית הספר הזין ציון שנתי כנדרש 24 שעות לפני מועד הבחינה שנקבע.5.
 

 הזנת ציוני הבחינה תתבצע באמצעות אפליקציה להזנת ציוני בוחנים לבחינות בע"פ אין להגיש דיווח 9588
  ע"ג טפסי נייר.

 
 הנחיות אלה פנימיות וכפופות להנחיות אגף הבחינות שיפורסמו בהמשך.

 על כל שאלה יש לפנות לצוות הפיקוח:
 

 רון גרבר - מחוז דרום, מרכז וירושלים
  משה הקמן - מחוז צפון

 בילאל יוסף - סקטור ערבי
 ורד קורלנדר - עיתונאות ניו מדיה ,פרסום ויחסי ציבור

 חנית דקל-גרטמן - ל.מ.ד
 עמית דורון -רדיו.
  מיכל רונן - צילום

 רני בן זאב - אחראי מודל
 אנו מאחלים לכולם הצלחה מלאה בהפקת פרוייקטים יצירתיים,חוויתיים ומשמעותיים.

 
 בכבוד רב
  רון גרבר
 מדריך הפקות ראשי ומתאם הפעולות המרב"ד

 
 העתק: מר יוסף בר דוד מנהל תחום דעת.
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