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16.08.2021 

 

 דיגיטלית בעיתונאות בהתמחות יח״ל 5  גמר פרויקט אישור קובץ
 

  עורכי וכן הצלמים ,הכתבים פועלים תחתיו . ומנוסה בכיר עיתונאי שהוא ,עורך עומד-העיתון מערכת בראש

  ,ולעימודם העיתון עמודי לעיצוב האחראים ,גרפיים ומעצבים ,תובושיכו החומר עריכת על המופקדים ,המשנה

 .בתהליך שלב כל אחר ולעקוב הצוות אנשי את להניע תפקידו ועוד. הדיגיטלית המדיה מנהלי

  - ותפקיד  מהות  עליהם.  ומנצח  העיתון  של  המערכות  -תת  כל  בין   התיאום  פעולת  על   אחראי  ,העיתון  של  הראשי  עורךה

  לצלמים   ,לכתבים  ההנחיות  מנותבות  שבאמצעותו  מרכזי  ערוץ  ולשמש  ,השוטפת  העיתונאית  הפעילות  על   לפקח

 בעיתונאות  ההתמחות  במסגרת  מפיקים  שתלמידינו  בעיתונים  הנוספים,  התפקידים  כלומר,)  המשנה  ולעורכי

 . (פרודקשיין פוסט  עורך דיגיטלית,  מדיה מנהל גרפי, מעצב ויזואל,-אודיו תוכן מפיק דיגיטלית:

 העיתון  של  הפרסום  מדיניות  לקביעת  בימה  המשמשות  ,מערכת   ישיבות ב  מתבצע  העיתון  צוות  חברי  בין  התיאום

  כמסגרת   ותשמש  לשבוע  אחת  תתקיים  ביותר   הבסיסית  המערכת  ישיבת   .המערכת  של  השונות  הזרועות  בין  ולתיאום

 .והפודקאסטים הוידאו כתבות הפקת ולתכנון לכתבות נושאים להעלאת

 הראשי! העורך של המלאה באחריותו  ואיכותם טיבם ,םהמקצועיי המפגשים של לקיומן האחריות 

  , הפיקוח  ע"י   שפורסם  הגמר  פרוייקט  להפקת   והדרישות   ההנחיות   מסמך  את   היטב  יקראו   וצוותו   הראשי  העורך

 במסמך.  המופרטות  הדרישות   בכל עמידה ויוודאו

 

 הגשתב נדרש הראשי עורךה הפיקוח. באישור תבמחויי  יח״ל 5  של ברמה גמר פרוייקט הפקת זו משנה החל

 01.30 ל עד הפיקוח לאישור הפרויקט( בנושא/תחום כללי - ראשוני תחקיר )לאחר יח״ל 5 של הפרויקט אפיון טופס

 הגמר פרויקט על העבודה מהלך בהמשך ויקפיד עליו יחתום ,הראשי העורך ימלא הפרויקט אפיון את .יא׳ כיתה של

  לעיל. שמילא הכוונות הצהרתב עמידה על הדיגיטלי העיתון –

 מחשבה ויקדיש יח"ל, 5 של ברמה הגמר פרוייקט להפקת הדרישות את היטב הבין כי לוודא הראשי העורך *על

 הפיקוח. ע"י הפרוייקט לאישור הבקשה בטופס השאלות על לענות כדי ראוייה וברצינות בסבלנות לענות כדי וזמן

 

 ההפקה לשלב להמשיך יהיה ניתן הפרויקט, אפיון לטופס ההגשה( ממועד שבועיים )עד הפיקוח אישור לאחר רק *

 הפרויקט מיסודות חשובים בחלקים ו/או הפרויקט, בנושאי ו/או הקבוצות בהרכבי שינויים יחולו בהם במקרים *

 מעודכן. או חדש טופס יב׳ כיתה של .1215 ל עד להגיש יחויב הצוות המסמך(, בהמשך המצוינים )מאלו

 

 תתקיים לא בלעדיו  .הבגרות לבוחן לשלוח המגמה רכז על יש ,הפיקוח ע"י החתום הטופס את לב: מושי

 הבחינה!
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 יח"ל 5 ב גמר פרויקט לאישור בקשה טופס
 

 הפרויקט  נושא  עם כותרת
 

 ___________________ ____ הספר   בית שם

 __________ __________ המגמה רכז  שם

 ______________________________ מייל

 ________________________ ____ טלפון

 _________________ _ הלימודים  שנת

 ___________________  הדיגיטלי  העיתון  נושא
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 ?בנושא שלנו  "מאמין אני"ה   מהו  ?שלנו נדה 'האג  מה  .1

 ? אישי באופן ועבורנו בעיניינו חשיבותו  מה  ?זה  בנושא בחרנו מדוע
 ____________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________

 ________________ ___________________________________________________________________________________ 
_______ 

 

 
 
   ?בנושא שיקרה רוצים אנחנו אימפקט /שינוי איזה  ?שלנו החזון  מה  .2
_ __________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_________________   
 
 

 ?העיתון את שיוביל אחידה אסטרטגיה קוה מהו .3

________________________________________________ ____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________

____ ____________________ 

___________________________________________________________________________________________
________________ 

 
 
 ומדוע?  לחיקוי מודל  ים מהוו השראה   מקורות -אתרים אילו .4

________________________________________________ ____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ ____________________________________________
 ________________________ 

___________________________________________________________________________________________
________________ 

 
 
   אותו? מאפיין  ומה  היעד קהל מיהו  .5

 ? היעד   קהל עבור הנושא  חשיבות מה הסבר עיתון?ל הזה  היעד  קהל נבחר מה?( סמך )על ואיך  מדוע
________________________________________________ ____________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________

____ ____________________ 

_____ ______________________________________________________________________________________
________________ 
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  את נשיג דרכים  באילו ,)טקטיקה(  בפרויקט  מרכזיים  יעדים ואילו ? )אסטרטגית( שלנו המטרה   מה  .6

 המטרה? 

________________________________________________________________________

____________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________

______________ ____________________________________________________________________ __________________________

______________________________________ ___ 

 
 
 ? היעד   לקהל שידבר מרכזיה מסר ה   הוא  מה  .7

 ____________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

____________________ __________________________________ ____________________________________________
_______________________ 
 
 
 
 מסודר גנט לוח לצרף הראשי העורך על ?הפרויקט של זמניםה לוחות מהם .8

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ________________

 _______________________________________________ 

________________________________________________________________________
_____________________________________ _______________________________________________ _____

 __________________________ ____________________________ 

 

 (1.5 רווח ,12 פונט גודל וחצי לעמוד עמוד )בין תחקיר סיכום .9

________________________________________________________________________
_______________________ _________________________________________________________________________

_______________________________________________  
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ _________________________
 ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________
_______________________ _________________________________________________________________________

_______________________________________________  
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ _________________________
 ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________
_______________________ _________________________________________________________________________

_______________________________________________  
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ _________________________
 ___________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________

_______________________________________________  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ____
 ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________
_______________________ _________________________________________________________________________

_______________________________________________  
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ _________________________
 ___________________________________________________ 

 
 
 

-----------------   ---------------------                -----------------------------    -------------           -------------- 
         
 תאריך           חתימה             המאשר המורה פרטי               התלמיד/ה חתימת  תלמיד/ה פרטי

 הראשי העורך

 
 

__________            _____________ 
 תאריך       הפיקוח אישור

 
 הערות

הפיקוח:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


