
1  

 

משרד החינוך  
המינהל למדע ולטכנולוגיה  

הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת  
 
 

התפיסה החינוכית ואופן הערכת ציון פרויקט הגמר בהתמחות בעיתונאות ניו מדיה 
תש"ף  

 
חלק א'  

הפקת פרויקט הגמר בהתמחות בעיתונאות ניו מדיה, במסגרת לימודי התיכון, מהווה סופו של תהליך 
באמצעותו מביא התלמיד לידי ביטוי את הערכים המקצועיים והערכיים אותם רכש ארוך וחשוב 

במהלך שלוש שנות לימודיו במגמה. במציאות בה מרבית תלמידנו כאזרחים לעתיד, עוסקים ויעסקו 
ביתר שאת בשיתוף חומרים ובהפצתם ברשתות החברתיות.  
עשיים, מיומנויות ונקודות מבט הלימודים בהתמחות זו מכוונים להקנות להם כלים עיונים ומ

ביקורתיות ואחריות לאופן פרסום המידע ברבים על מכלול ההיבטים. רבים מאיתנו  מתמודדים מול 
                                                                                                               מציאות, ולפיה מחד  לא כל תלמידינו מגיעים אליה מבחירה, ומאידך מדובר ביוצרים צעירים מאוד .                                     

עובדה זו מעמידה אותנו, המורים וצוות הפיקוח בפני אתגר עצום, בבואנו להעניק לתלמידנו מודעות, 
ציבורי. כלים, מיומנויות מקצועיות בהעלאת אייטם עיתונאי אמין ומדוייק, לסדר היום ה  

האתגר שלפנינו הוא גיבוש "סרגל" מדידה להערכת הפרוייקט, איכותו ומקצועיותו.  
נכון הוא שהערכת פרוייקטים ובמיוחד בתחומנו, נתון  לנקודת המבט ולפרשנות אישית של המתבונן. 

יחד עם זאת, מניתוח  תוצאות ציוני הערכת הפרוייקטים מתברר שיש  ה"זוכים" להערכה מקלה.  
תים אנו צופים בכתבות המתאפיינות ב"חוסר" בולט, שבא לידי ביטוי בנגזרות שונות בפרוייקט לעי

הגמר, למשל: במחשבה צרה, דלות בתחקיר, לקיחת החלטות שגויות, שיטחיות ובלתי מנומקות. 

, האמור "לנצח" העורך הראשיבמיומנות מקצועית דלה לעיתים רשלנית של חברי הצוות ובראשם 
ויקט ועל צוות העיתון ולנתבם למסלול הנכון, ובכל זאת זוכים אותם פרוייקטים לציון על כל הפר

גבוהים יחסית.   
לעומתם אנו מופקים פרוייקטי גמר המעידים על ההיפך המוחלט. פרוייקטים המצטיינים באמירות 

מצם למדי ואינו רעננות ומקצועיות משובחות. ואף על פי כן פערי הציונים בין שני סוגי הפרוייקטים מצו
משקף כלל את הפער העצום שביניהם. עובדה זו יוצרת תחושה לא נוחה ובעייתית מאוד, משום 

שהיא פוגעת בערכים מקצועיים שכולנו חייבים לעמוד בהם.  
אחד הערכים המרכזים של המגמה מכוון ,להניע את התלמיד להגדיר לעצמו את תפיסת עולמו  

לשינוי המציאות בהתאם לעמדותיו תוך כיבוד כללי השיח הדמוקרטי, החברתי והפוליטי ומשם להניעו 
גילוי סובלנות לדעות מנוגדות, ולהגדרות מגדריות ואתניות,הבנת החשיבות של המדיה כאמצעי 
קריטי להבטחת שלטון  הנשען על יסודות דמוקרטיים איתנים. ערך זה  מתבטא בין היתר בערך 

חשוב ביותר :אקטיביזם חברתי.  
על כן חובת כל המורים לוודא שערך זה בא לידי ביטוי בולט בפרוייקטי הגמר ושהחומרים  אשר

הכלולים בו הם תוצאה של פעילות "בשטח" ולא בין כותלי ביה"ס (אלא אם כן ביה״ס הוא רלוונטי 
לנושא).  

 
מסמך זה נועד לתת מענה מקצועי ואחיד להערכת פרויקט הגמר, באמצעות המפתחות אשר 

ם במסמך, יוכל הבוחן לבצע הבחנה ברורה באיכות פרויקט הגמר הנחלק לשלושה חלקים:מפורטי  

1. -פרויקט גמר מצטיין  -85אשר טווח הציונים בו ינוע בין   95  
2. - פרויקט גמר בינוני   -65אשר טווח הציונים בו ינוע בין   85  
3. -פרויקט גמר חלש   -55אשר טווח הציונים בו ינוע בין   65  
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חלק ב'  
 

862387יח"ל בהתמחות בעיתונאות ניו מדיה  3להערכת פרויקט מחוון   
 

 
%  ציון בחינה מחולק באופן הבא:100  
%    ציון קבוצתי משותף30  
%    ציון אישי70  

 

% 30ציון קבוצתי: סה"כ   
% אתר (קמפיין) הגמר 30:  1מרכיב   

יעדים, עץ האתר.כולל גם את החלק המקדים של תיק ההפקה: הגדרת אג׳נדה, מטרה, מסר,   
 

% 70ציון אישי: סה"כ   
להלן הפירוט:  

% פרויקטון י'א 10: 2מרכיב   
פרויקטון הוא הפקת עיתון דיגיטלי בעל אג׳נדה ברורה ואקטיביסטית באותו נושא, העומד בסף 
הדרישות של פרויקט הגמר של כיתה י'ב  (עיתון דיגיטלי אקטיביסטי בעל אג׳נדה, מטרה ומסר 

ברורים).   

.ציון הפרויקטון (ציון פנימי) יחד עם קישור לפרויקטון יעביר רכז המגמה לבוחן טרם מועד הבחינה את  
 

חשוב להקפיד בעניין הפרויקטון:   
לתרגל ניסיון בעבודה במערכת עיתון: להסיק מסקנות מטעויות שנעשו  .1

בפרוייקטון כדי להימנע מהן בפרויקטי הגמר.  
של בחינת בגרות (צפייה בסרט, שיחה עם  הכרות עם בחינת הבגרות: סימולציה .2

בוחן, הצגת מרכיבי ההערכה של בחינת הבגרות).  
נקודות בין ציון הסרט בי'ב לבין הפרויקטון, ציון  20במקרים של פער מעל ל  .3

נקודות  55הפרויקטון הניתן ע"י רכז המגמה מתבטל והתלמידים יקבלו ציון של  
ברכיב זה.  

 
 

  % תיק הפקה20: 3מרכיב 
א. מיומנות מקצועית אישית  כפי שבאה לידי ביטוי בתיק ההפקה לפי אופן מילוי התפקיד הראשי.   

 ב. סיכום תחקיר, האם ניכר כי נערך תחקיר מקדים? האם ניכר כי נערך תכנון מקדים לפרוייקט?
חשיבה מטרימה מקדמת (אג׳נדה, מטרה, מסר, יעדים, תכנון הכתבות והראיונות, עץ האתר)  

דיוק ומקצועיות בהכנת ובתכנון הפרה פרודקשיין לכל אחת מהפקות הוידאו והפודקאסט:  הבנה,
תחקיר, סיור לוקיישינים, תסריט כתוב לפתיח ולסגיר של כל אחת מהכתבות, שאלות לכתבות, אופן 

בניית הראיון, מילוי והחתמה על טפסים/אישורים וכו'), תסריט לפודקאסט נארטיבי.    
ת על התהליך ועל התוצר. שאלות לדוגמא לרפלקציה אישית המצופה: ג. רפלקציה אישי  

_______________תאר את האירוע   

_________________________תאר כיצד פעלת   

_______________נתח מדוע לדעתך פעלת באופן בו פעלת?   

_____________________________תאר את התוצאה   

_______________________בתוצאה?  הסבר במה סייע /פגע? האם אופן פעולתך סייע או פגע   

________________________כיצד ניתן לשפר את התוצאה בפעם הבאה?  
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מיומנות מקצועית אישית % 20: 4מרכיב   
כפי שבאה לידי ביטוי באתר הגמר לפי אופן מילוי התפקיד הראשי, קרי:  מיומנות מקצועית אישיתא. 

/ת אודיוויזואל, מעצב/ת גרפי, מנהל/ת מדיה דיגיטלית, עורך/ת פוסט פרודקשיין עורך/ת ראשי, מפיק
וסאונד.   

כפי שבאה לידי ביטוי בתפקיד המשני, קרי: בכתיבת הכתבות, ובהפקת מיומנות מקצועית אישית  ב.
כתבות הוידאו והפודקאסט בפועל: ראיון, צילום, עריכה, איכות הסאונד, קריינות, פס קול)  

כר כי העבודה התקיימה לאחר תחקיר מעמיק ותכנון מקדים? האם הראיון, הכתיבה, הצילום האם ני
והעריכה נעשו באופן מקצועי ויסודי?  

שפת הצילום בצילומי הסטילס כמו גם בוידאו התייחסות של התלמיד לשפת הצילום (קומפוזיציה, 
שים דגש על איכות הצילום, הסאונד יש לזוויות צילום, צבע השפעת התאורה, טכניקה צילומית וכו'.)  

והעריכה בכתבות הוידאו. לחשוב על הרקע, זויות הצילום, נקודות מבט.   

יש לשים דגש על איכות הצילום, הסאונד והעריכה בכתבות הוידאו.   
שפת העריכה וכיצד היא באה לידי ביטוי בעריכת הכתבות: האם העריכה משלבת ויזואלס, צילומי 

משלימים של פעולה יחד עם ראיונות, אילו אמצעים נוספים משולבים בעריכה (עריכה אוירה, צילומים 
מגוונת באמצעים חזותיים ומילוליים, פס קול, קרינות וכו׳).   

כתוביות בכל כתבה. שימוש בקריינות במידת הצורך.  

שימוש בנק מייק (שיפור הסאונד).  

יש להביא ערך מוסף, עדויות מהשטח ועובדות.  
:ש בראיונותשימו א.  

מרואיינים בכל כתבה כאשר יש להתייחס למיקום המראיין ביחס למרואיין ולצלם  3מינימום  .1
את המרואיין בסביבתו הטבעית ו/או הרלוונטית לנושא תוך כדי עשייה בשטח. להקפיד שלא 

יהיו יותר מידי ״ראשים מדברים״. מראיין משמעותי, מאתגר (לא להיצמד לדף השאלות), 
חקר האמת. על המראיין להיות משמעותי ומאתגר. יש להביא ערך מוסף  מחפש אחר
לכתבה.  

הצגת מספר דעות, עדי ראייה ודוברים בהתאם לסוג הכתבה.  .2  
 

   :כתבות הווידאו ב.
-3כתבות הווידאו יהיו בדרך כלל  באורך של  .1 דקות, כאשר השיקולים לאורך הסרט תלויים  6

זאת ניתן, במידה והאייטם מצדיק זאת, להפיק ולערוך בעיניין ובאפקטיביות שלו. יחד עם 
דקות מעניינות וחשובות, בתנאי שיתנו מידע חדש לצופה ויערכו באופן  15כתבה באורך של 

טוב ומעניין.   
, הכתבה הכתובה יכולה להיות נלוות לסרטון, כתימלול שלו, בכתבת פרופיל ובכתבת תחקיר .2

-החדש של האתרים בעיקר אם זה ראיון (לפי חוק הנגישות  צריך להופיע תמלול של  
הטקסט).  

יש לשלב בין משאל רחוב לבין תוצאות סקר (העומד בתנאי סקר תקין), שישלח  בכתבת שטח .3
איש לפחות. בכתבה הכתובה כמו גם בכתבת הוידאו ינתחו את תוצאות הסקר אשר  30ל 

של הכתב/ת המציג את כמו גם את המידגם שהוצג במשאל הרחוב. כמו כן יש לדאוג לפתיח 
נושא הכתבה ומה יצאנו לבדוק ובסיום הכתבה יש להעלות את מסקנות הכתב/ת.  

יש לשים לב כי הכתבות כתובות נכון, טוענות טיעונים, מביאות עובדות (בשם אומרם),  .4
מביאות עדויות, שפה רהוטה.  

 
:איכות ההפקה ג.  



4  

 

התלמידים  ג את התחקיר בתיק ההפקה.לאחר תחקיר מעמיק של הנושא, ולהצי יש לצאת לצילומים
יכינו רשימת שאלות למרואיין המבוססות על סקירת הספרות ועל התחקיר המקדים שערכו.  

תכנון רעיוני של מבנה הכתבה (מרואיינים, צילומי אוירה, סיטואציות, צילומי אוויר וצילום תיעודי 
אותנטית בלוקיישן רלוונטי לנושא הכתבה, ולא בשטח לתיעוד פעילות רלוונטי .). הצילומים והראיונות 

בשטח בית הספר, אלא אם כן יש צורך אמיתי ורלוונטיות לנושא הכתבה.   
–חשיבה על המבע הצילומי  התייחסות לאיכות הצילום, איכות הסאונד, זוויות הצילום ונקודות המבט.   
שימוש בציוד סאונד איכותי.  

שחרור מזכויות יוצרים את כל המצולמים בכתבה.יש להחתים מראש על אישורי צילומים ו  
לכל כתבה יש להתאים פתיח וסגיר של קריין/ית, מגיש/ה, כתב/ת או מראיין.  

 
:(איכות העריכה (פוסט פרודקשייןד.   

�החלטה מושכלת לגבי שימוש בקריינות.  

�שימוש במוזיקה מתאימה, חופשית מזכויות יוצרים.  

�זכויות יוצרים.שימוש בחומרי ארכיון חופשיים מ  

�כל כתבה יש לתמלל בכתוביות.  
-יש לשים לב לאיכות הסאונד והפס קול  
יש לתת קרדיטים ליוצרי הכתבה.  

�יש לערוך ולאזן את הסאונד בכתבה.  
שימוש בחומרים מדגימים, חומרי ארכיון, בצילומי ויזואלס ואוירה רלוונטים התומכים בנאמר בכתבה.  

 
. כתבות עיתונאיות כתובותה  

יש להדגיש ולשים תשומת לב ניכרת על העריכה הלשונית, תחביר, הגהה, חלוקה לפסקאות ועל 
המישלב הלשוני בכלל.  

, רצוי שמילת המפתח תהיה נוכחת בכותרת לטובת קידום האתר והפוסט (עם הכתבות) באינטרנט
הראשית ובכותרת המשנית (החלק המקוצר בו לוחצים על ״קרא עוד״).  

מילה מקסימום. 300 קסט לכמה פסקאות, כאשר בכל פיסקה לא יותר מיש לחלק את הט  
בוורדפרס), כמו  2במידה ורוצים להדגיש פיסקאות מסויימות ניתן לכתוב להן כותרות (כותרת רמה 

גם במיקרים בהם רוצים להדגיש ציטוטים מסויימים של הדובר.   
ת שנבחרה), ביוטיוב.יש לתייג את כל הפוסטים באתר, בפייסבוק (ובכל רשת חברתי  

 
תמונות סטילסו.   

- מקוריותצילום תמונות סטילס עיתונאיות  חדשותיות או מגזיניות בהתאם לאופי הכתבה.   
על התמונות להוסיף ולהשלים את הכתבה הכתובה באינפורמציה רלוונטית בהתאם לכללים שלמדו 

התלמידים גם בזירת הצילום העיתונאי.  
 

:תחקיר ז.  
עו תחקיר מעמיק לנושא שבחרו להעלות למודעות או לקדם בו שינוי.התלמידים יבצ  

חברי הקבוצה יחלקו ביניהם תתי נושאים מתוך הנושא הרחב, כך שלכל חבר בקבוצה יהיה נושא 
לחקור לעומק ולכתוב עליו כתבה, ללא קשר לתפקיד בו בחרו לקחת כחלק ממערכת העיתון.  

יח״ל. 5לכתוב בנושא גם עבודה צמודת פרוייקט ולגשת ל התלמידים יוכלו להרחיב את החקר כדי 
  

 

:יצירתיות 10%: 5מרכיב   
א.  באופן הביצוע של התפקיד הראשי   

ב. באופן הביצוע של התפקיד המשני (צלם, עורך, כתב, איש קול וכו׳).  
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, ג. בנייה ועיצוב של האתר באופן המעביר את המסר של הפרויקט/קמפיין. יש חשיבה על העיצוב
הצבעוניות, צילומי סטילס מקוריים המעבירים את המסר/הרעיון של הכתבה ושל הפרויקט בהתאמה. 

כל צילום תורם לבניית הרעיון, לא מדובר רק באוסף סתמי של צילומים.  

ד. האם ישנה חשיבה והבעה אישית באופן מילוי התפקיד.  

וב אחידה.ה. עיצוב האתר, הפוסטים, פייסבוק, אינסטגרם וכו׳ בשפת עיצ  

 

   % הגנה על הפרוייקט בפני הבוחן10:  6מרכיב 

כוללת גם שאלות רוחב הנוגעות להבנת התלמיד את הנושאים והמושגים שנלמדו בהקשר לפרויקט 
הגמר, לתפקידו האישי בפרוייקט הגמר ולאופן העבודה של כל תלמיד ותלמיד ושל הקבוצה כולה על 

  .פרויקט הגמר וידע בכלי הניו מדיה

מהי מידת הצלחת הפרויקט/קמפיין להעביר  ?האם יש מסר ברור וממוקד לפרוייקטהעברת הרעיון 
את המסר?  

האם ניכרת חשיבה וגיבוש רעיון בכל אחת מהכתבות? האם לא מדובר בראיון  חשיבה ותכנון 
ספונטני (בכל המדיות, כל מדיה והמאפיינים שלה)?  

המסר של הפרויקט/קמפייןבנייה ועיצוב של האתר באופן המעביר את   

יש חשיבה על העיצוב, הצבעוניות, צילומי סטילס מקוריים המעבירים את המסר/הרעיון של הכתבה 
ושל הפרויקט בהתאמה. כל צילום תורם לבניית הרעיון, לא מדובר רק באוסף סתמי של צילומים.  

חלק ג'  

 

פירוט התפקידים הראשיים ואופן הערכתם  
 

.מעצב גרפי1  
ראשוני: נראות האתר, אסתטיקה, עמידה בכללי הנגישות, קריאה נוחה, ויזואלי. רושם   

תפריטים: קטגוריות ברורות, ניווט קל ונוח. חווית משתמש.  
השקעה, חדשנות, עניין ומקוריות.  

אחראי על חווית המשתמש: ניווט באתר  
(קטגוריות, תפריטים).  

אינטראקטיביות  
תכנון מפת האתר  
הפוסטים העולים אליו.עיצוב האתר וכל   

מעצב גרפי (עיצוב גרפי, כולל תמונות סטילס מקוריות, צבעוניות ועוד...)  
אפיון ברור וממוקד לאתר. רמה ומיומנות מקצועית. השקעה, חדשנות, עניין ומקוריות. איכות ההגהה 

הלשונית של האתר.  
כללי כתיבה עיתונאית באינטרנט. מעורבות לשינוי.  

ולנצח על עבודת חברי קבוצתו (סופר ווייזר).מתפקידו לנהל   
אחראי על ניסוח   

הטקסטים, עריכת הפוסטים/כתבות: טקסט ותמונה ראשית ותמונת פוסט. טקסט ווידאו.  
עיצוב האתר, הפוסטים, פייסבוק, אינסטגרם וכו׳ בשפת עיצוב אחידה.  

 
 

.עורך ראשי ועורך לשוני (עריכה והגהה של הכתבות הכתובות)2  
ראקטיביותאינט  
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השקעה, חדשנות, עניין ומקוריות. מיומנות מקצועית.  
מעורבות לשינוי.  

יש לוודא כי שימוש בחומרים לא מקוריים נעשה רק בחומרים חופשיים מזכויות יוצרים.  
יש לשים דגש על איכות הצילום, הסאונד והעריכה בכתבות הוידאו.   

לחשוב על הרקע, זויות הצילום, נקודות מבט.   
ביות בכל כתבה.כתו  

שימוש בקריינות במידת הצורך.  
שימוש בנק מייק (שיפור הסאונד).  

מיקום המראיין ביחס למרואיין.  
מראיין משמעותי, מאתגר, מחפש אחר חקר האמת.  

עימות מול המרואיין, שימוש בעדי ראייה, הצגת נקודות מבט שונות. פתיח טוב ומושך.  
–ווידאו, ועריכת ווידאו, הקלטת ועריכת פודקאסט. צילום סטילס הפקת כתבות אודיוויזואליות:  צילום   

ישנה עדיפות לתמונות שצולמו בידי התלמידים עצמם. לכל צילום יש לכתוב מתחת לתמונה קרדיט 
לצלם.  

-.מפיק תוכן אודיו3 ויזואל (ארגון ותאום הראיונות, ימי הצילומים, ההקלטות וחדרי ההעריכה)   
, הסטילס, והפודקאסטים. תיאום הההפקות, תאום הוצאת ציוד מבית הספר, אחראי על הפקות הוידאו

אישורי הורים, אישורי צילומים, אישורי שיחרור מזכויות יוצרים, תיאום הראיונות, תיאום לוקיישנים 
(אתרי צילום) וכל הקשור להפקה עצמה (כולל נסיעות) ולהפקות הפוסט, כלומר על ביצוע העריכה 

לשימוש בחומרים המחוייבים באישור שימוש  אישור בכתבמיטבי,אחראי לקבלת באופן הנחוץ וה
בקניין רוחני.האישור יצורף לתיק ההפקה.  

 
.מפיק פוסט פרודקשיין4   

מבקר איכות עריכת וידאו, איכות עריכת פס קול (מוסיקה, אווירה, אפקטים, קריינות), כתיבת ובימוי 
פודקאסט, אנימציה, אפקטים.  

 
מדיה דיגיטלית.מנהל 5  

תכנון אסטרטגית שיווק ברשת ובמדיה הדיגיטלית. ניתוח לפי גוגל אנאליטיקס ו/או אמצעים אחרים, 
תיוג, שימוש במילות מפתח, שיתוף ברשתות החברתיות וקידום האתר ברשת. אוצרות ושיתופי 

פעולה עם אתרים אחרים.   
-מנהל מדיה דיגיטלית  ם שלו באינטרנט וברשתות החברתיות.קידום, שיווק והפצת האתר והתכני   

כמה ניהול מדיה דיגיטלית: באילו אמצעים קודם והופץ האתר  (גיוון באמצעים) בכמה אמצעים? 
שיתופים ולייקים יש לאתר ולכל אחד מהפוסטים?  

 

חשוב: לא יאושר תפקיד  בהמשך המסמך יפורט אופן הערכת כל אחד מבעלי התפקידים �
ם!נוסף מעבר לחמשת התפקידי  

 

חלק ד'  
 

הערכת הפרוייקט על פי ששת המרכיבים להבחנה בין שלוש רמות איכות הפרוייקט   
 

 פרוייקט ברמה חלשה פרוייקט ברמה בינונית פרויקט מצטיין מרכיב

פרוייקט אקטיביסטי,  ציון קבוצתי
בעל אג'נדה ברורה, 

מטרה וקהל יעד ברורים.  
תלמידים מעורבים, 
מכירים את החומר 

פרוייקט שאינו מראה על 
אקטיביסטיות, אינו בעל 

אג'נדה ברורה, מטרה 
וקהל יעד ברורים.  
התלמידים עבדו 

פרוייקט של איש אחד, 
ללא עבודה קבוצתית, 

מטרת האתר וקהל היעד 
אינם ידועים לכל חברי 

הקבוצה. האתר אינו 
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שותפים פעילים שבאתר, 
בכל שלבי העשייה שלו.  
פרוייקט שיש בו לפחות 
חמשה פוסטים הכוללים 

 3כתבות כתובות  5
כתבות  2כתבות וידאו ו 

פודקאסט.  
 

בקבוצה, הם מעורבים, 
מכירים את החומר 

באתר, שותפים פעילים ש
בכל שלבי העשייה שלו.  
פרוייקט שיש בו לפחות 
חמשה פוסטים הכוללים 

 3כתבות כתובות  5
כתבות  2כתבות וידאו ו 

 פודקאסט.

מראה על אקטיביסיות  
פוסטים  אין חמישה

כתבות  5הכוללים 
כתבות וידאו ו  3כתובות

כתבות פודקאסט  2
בסה״כ.  

 

תיק ההפקה סוקר את  תיק הפקה
כל התהליך החל משלב 
התכנון וקביעת הנושא 

ועד שלב השיווק 
וההפצה.  

בתיק מובאים מקורות 
המידע לתחקיר, סיכום 
תחקיר, סיכום ישיבות 

צוות המסקרות את 
תהליך ההפקה 

אישית של כל ורפלקציה 
תלמיד על תהליך 

 העבודה במהלך השנה.

תיק ההפקה אינו סוקר 
את כל התהליך החל 

משלב התכנון וקביעת 
הנושא ועד שלב השיווק 

וההפצה.  
בתיק אינם מובאים 

מקורות המידע לתחקיר, 
סיכום ישיבות צוות 

המסקרות את תהליך 
ההפקה ורפלקציה 

אישית של כל תלמיד על 
לך תהליך העבודה במה

 השנה.

תיק הפקה דל שלא כולל 
 את כל שלבי ההפקה

התלמיד ביצע את  מיומנות מקצועית אישית
תפקידו הראשי ואת 

תפקידיו המשניים 
במיומנות מקצועית ללא 

 דופי

התלמיד ביצע את 
תפקידו הראשי ואת 

תפקידיו המשניים ללא 
המיומנות המקצועית 

 הנידרשת

אופן הביצוע של התפקיד 
התפקידים הראשי ושל 

המשניים אינו עומד ברף 
הדרישות של פרויקט 
הגמר. אינה מופגנת 

המיומנות המקצועית 
 הנידרשת.

אופן הביצוע של   יצירתיות
התפקיד הראשי ושל 
התפקידים המשניים, 

מאד יצירתי, מראה על 
״ראש גדול״, חשיבה 

מקורית, יצירתית 
וחדשנית בביצוע 

התפקיד ובפתרון בעיות 
גת ואתגרים. הש

מרואיינים רלוונטים 
ביותר.  

ב. באופן הביצוע של 
התפקיד המשני (צלם, 

עורך, כתב, איש קול 
וכו׳).  

ג. בנייה ועיצוב של 
האתר באופן המעביר 

את המסר של 
הפרויקט/קמפיין. יש 
חשיבה על העיצוב, 
הצבעוניות, צילומי 

סטילס מקוריים 
המעבירים את 

אופן הביצוע של התפקיד 
הראשי ושל התפקידים 

המשניים, חלקי, אינו 
מראה על חשיבה 
מקורית, יצירתית 
וחדשנית בביצוע 

התפקיד ובפתרון בעיות 
ואתגרים. השגת 

מרואיינים שהרלוונטיות 
שלהם מוטלת בספק או 

שהיא חלקית בלבד.  
ב. באופן הביצוע של 

התפקיד המשני (צלם, 
עורך, כתב, איש קול 

וכו׳). אינה קיימת 
יצירתיות.  

ג. בנייה ועיצוב של 
ביר האתר באופן המע

את המסר של 
הפרויקט/קמפיין. יש 
חשיבה על העיצוב, 
הצבעוניות, צילומי 

סטילס מקוריים 

אופן הביצוע של התפקיד 
הראשי ושל התפקידים 

המשניים אינו עומד ברף 
הדרישות של פרויקט 
הגמר. אינה מופגנת 

יצירתיות באופן פיתרון 
בעיות ובאופן הפקת 

הכתבות, השגת 
 המרואיינים וכו׳.
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המסר/הרעיון של 
הכתבה ושל הפרויקט 

בהתאמה. כל צילום 
תורם לבניית הרעיון, ד. 

ישנה חשיבה והבעה 
אישית באופן מילוי 

התפקיד.  

ה. עיצוב האתר, 
הפוסטים, עיצוב דף 

הפייסבוק, אינסטגרם, 
יוטיוב וכו׳ בשפת עיצוב 

אחידה.  

סוגי כתבות מגוונות לפי 
 הנדרש

המעבירים את 
המסר/הרעיון של 

הכתבה ושל הפרויקט 
בהתאמה. כל צילום 

תורם לבניית הרעיון, ד. 
ישנה חשיבה והבעה 

אישית באופן מילוי 
התפקיד.  

ה. עיצוב האתר, 
הפוסטים, עיצוב דף 

נסטגרם, הפייסבוק, אי
יוטיוב וכו׳ בשפת עיצוב 

אחידה.  

סוגי כתבות מגוונות לפי 
 הנדרש

ני הגנה על הפרוייקט בפ
 בוחן

תלמיד בקיא בתהליך 
ההפקה של הפרויקט 

כולו, החל משלב הרעיון 
ועד לשלב השיווק.  

התלמיד משתמש בשפה 
מקצועית. התלמיד בקיא 
בטרמינולוגיה הנדרשת, 

הרלוונטית לשיעור, 
והנרכשת בשיעורי 

תקשורת וחברה 
ובשיעורי עיתונאות ניו 

מדיה ושולט 
בלקסיקון/שפה המקצועי 

אפ, אייטם, בלוג, באנר, ליין (
תפקידי …), פוסט ועוד

מערכת העיתון ומהותם, 
הממים, זירת חדשות,  5

סוגי כתבות, אקטיביזם, 
פודקאסט, זירת צילום 

עיתונאי וכו׳...  
 

בקיאות וידע בהגדרת 
האג׳נדה, מטרה, מסר, 

קהל יעד.  
 

התלמיד בקיא חלקית 
בתהליך ההפקה של 

הפרויקט, בקיא חלקית 
ולוגיה במושגים ובטרמינ

הנדרשת, הרלוונטית 
לשיעור, והנרכשת 
בשיעורי תקשורת 
וחברה ובשיעורי 

עיתונאות ניו מדיה 
ושולט בלקסיקון/שפה 

באנר, ליין אפ, המקצועי (
…), אייטם, בלוג, פוסט ועוד

תפקידי מערכת העיתון 
הממים, זירת  5ומהותם, 

חדשות, סוגי כתבות, 
אקטיביזם, פודקאסט, 
וכו׳... זירת צילום עיתונאי  
בקיאות וידע חלקי 
בהגדרת האג׳נדה, 

מטרה, מסר, קהל יעד.  
 

התלמיד לא מכיר ולא 
בקיא בתפקידי מערכת 

העיתון ואינו יודע 
להסביר את מהותם ואת 

תהליך ההפקה של 
הפרויקט כולו.  

התלמיד אינו בקיא 
במושגים ובטרמינולוגיה 

הנדרשת, הרלוונטית 
לשיעור, ווהנרכשת 
 בשיעורי תקשורת
וחברה ובשיעורי 

עיתונאות ניו מדיה 
ושולט בלקסיקון/שפה 

באנר, ליין אפ, המקצועי (
 …),אייטם, בלוג, פוסט ועוד

תפקידי מערכת העיתון 
הממים, זירת  5ומהותם, 

חדשות, סוגי כתבות, 
אקטיביזם, פודקאסט, 

זירת צילום עיתונאי וכו׳...  
חוסר בקיאות וידע 
בהגדרת האג׳נדה, 
ל יעד.מטרה, מסר, קה  

 
 

 

 

� בהמשך המסמך מופיעים לינקים לעבדות מצטיינות.   
 

מחוון להערכת כתבת וידאו  
 3כתבות וידאו מסוגים שונים כאשר אחת מהן כוללת לכל הפחות  2באתר חייבות להיות לפחות 

מרואיינים:  
  �2כתבת תחקיר 
כתבת פרופיל   

נסקרים.  30 כתבת שטח הכוללת גם נתונים מסקר שערכו התלמידים עם לפחות  
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פרסומת חברתית (לא יותר מפרסומת אחת מקסימום)  
 

קריטריון פרויקט מצטיין  פרויקט בינוני  פרויקט ברמה נמוכה   

מבנה הכתבות  
כמות הכתבות כמות 
המרואיינים בכל כתבה  

 -כתבה עם פתיח גוף 
סיום + חמשת הממים.  

 3כתבה אחת לפחות עם 
מרואיינים מינימום.  

ובסוג גיוון באופי 
הכתבות השונות (לפחות 

כתבות תחקיר בעלות  2
עומק וכתבת שטח אחת, 
או כתבת תחקיר בעלת 

עומק, כתבת פרופיל,   
כתבת שטח הכוללת 

יציאה לשטח,   
משאל רחוב, סיכום 

ומסקנות מסקר שנשלח 
ניסקרים) 30ללפחות   

 
קריינות תומכת במידת 

הצורך שמוקלטת 
באיכות טובה ובצורה 

רהוטה.   
 

קריאה לפעולה במידה 
וזוהי פרסומת חברתית 

ולא כתבה.  
יציאה לשטח לתיעוד 

פעילות אותנטית 
בלוקיישן רלוונטי לנושא 
הכתבה, ולא בשטח בית 

הספר.  
  

 

כתבה עם פתיח: גוף 
סיום + חמשת הממים.  

 
 3באחת הכתבות 

מרואיינים.   
חזרתיות על הלוקיישנים.   

כתבת עומק אחת 
לפחות  

סקר. משאל רחוב ללא   
קריינות באיכות נמוכה.  

 

בכל  2ל 1בין מרואיין 
כתבה.   

חזרתיות על הלוקיישנים.   
כתבת עומק אחת 

לפחות  
משאל רחוב ללא סקר.   
קריינות באיכות נמוכה.  

 

צורה תלוי ז'אנר. התלמידים  
יגדירו את הז'אנר 

לכתבה, ימצאו רפרנס 
מתאים ויפיקו בהתאמה. 

, תכניות 11דוגמאות (כאן 
תחקירים כגון: ״עובדה״, 

״המקור״, ״זמן אמת״, 
…. ״הרשת החברתית״

 )13ו  12חדשות ערוץ 

הז׳אנר מוגדר וברור.  
אך איכות ההפקה אינה 

עונה על המתבקש 
בז׳אנר ובדרישות 

 ההתמחות.

הז׳אנר אינו מוגדר 
וברור. אין עמידה 

 בדרישות ההתמחות.

תוכן על התוכן להיות ממוקד  
יו קהל יעד ולפנות אל
לכל אורך הסרטון.   

 
סדר הופעת המידע ברור 

וענייני בהקשרים של 
סיבה ותוצאה או של 

נימוק/ ניגוד.  
 

תוכן מחדש ומקורי.  
 

תוכן נאמן למקורות 

התוכן אינו ממוקד קהל 
יעד. המידע נכנס ללא כל 

והגיון. אין פתיח סדר 
וסגיר, אין קריינות 

ונרטיב המובילים את 
הכתבה.  

התוכן אינו מחדש ומקורי 
ואין מספיק מקורות 

 מידע.

התוכן אינו מחדש ומקורי  
התוכן אינו עומד 

בדרישות הז׳אנר. אין 
קריינות מובילה, אין 

 פתיח וסגיר.
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חיצוניים (ציטוט מהמקור)  
יש פתיח וסגיר, יש 

קריינות ונרטיב 
 המובילים את הכתבה

משלב לשוני משלב לשוני אחיד וזהה  
לאורך כל הסרטון. שפה 

מותאמת לקהל היעד. 
התאמה בין זכר ונקבה 

 בין צורות זמן שונות. 

משלב לשוני חלש ואינו  משלב לשוני בינוני
 מוקפד

אקטיביזם רעיון אקטיביסטי ברור  
ברעיון הכתבה, שיבוץ 

מסרים אקטיביסטים 
בגוף הכתבה ובקריאה 

 לפעולה.

 אין אקטיביזם אקטיביזם חלקי

אורך הכתבה  3 דקות לכתבת  6-
תחקיר (עומק).  

3 דקות לכתבות  6-
פרופיל (על אדם, ארגון, 

כתבות שטח …), עמותה
הכוללת משאל רחוב 

ונתונים מסקר שערכו 
 התלמידים, ולפרסומות. 

דקות לכתבת  2פחות מ 
תחקיר (עומק).  

דקה לכתבות   1פחות מ
פרופיל (על אדם, ארגון, 

כתבות שטח …), עמותה
הכוללת משאל רחוב 

שערכו ונתונים מסקר 
 התלמידים, ולפרסומות. 

דקות לכתבת  2פחות מ 
תחקיר (עומק).  

דקה לכתבות  1פחות מ
פרופיל (על אדם, ארגון, 

כתבות שטח …), עמותה
הכוללת משאל רחוב 

ונתונים מסקר שערכו 
התלמידים, ולפרסומות.   

 

צילום צילום וסאונד מתוכננים  
ומבוצעים היטב.  

שימוש נכון בתאורה, 
צילום וגודל פריים. זוויות 

קומפוזיציה ופוקוס. 
התחשבות ברקע 

ואלמנטים השונים 
שבפריים. במצב של 

מסך ירוק, חיתוך נכון של 
הנרקע והחלפתו ברקע 

מתאים לסיטואציה.   
 

ניתן לראות כי הצילום 
והסאונד אינם מתוכננים 
 ומבוצעים באופן בינוני

ניתן לראות כי הצילום 
והסאונד אינם מתוכננים 

 ינם מבוצעים היטבוא

עריכה עריכה מהודקת. שימוש  
בעריכה מותאמת ז'אנר.. 

שליטה בתוכנת עריכה 
מקצועית ובשפת 
העריכה, שימוש 

בכתוביות לקריאה, 
מעברים בעיצוב גרפי 
קריא וזורם.  שימוש 

בקריינות. פתיח וסגיר, 
קריינות המובילה את 

הכתבה  

העריכה אינה מהודקת, 
ואינה משלבת ויזואלס 

צילומי אוירה תוך כדי ו
הראיונות. אין שליטה 

בתוכנת העריכה ובשפת 
פתיח וסגיר, קריינות יש 

המובילה את הכתבה  
 עריכה

שימוש בתכנת עריכה 
שאינה מקצועית.  

העריכה אינה מהודקת 
ואינה משלבת צילומי 

אוירה וויזואלס תוך כדי 
הראיונות. רק ראשים 
מדברים. אין שליטה 

ובשפת בתוכנת העריכה 
העריכה.  

 אין פתיח וסגיר.

פס קול שימוש בפסקול תמוך  
מוסיקה חופשיה מזכויות 

יוצרים, אין לפסוסים, 
קריינות מוקלטות 

באיכות גבוהה ללא 
רעשי רקע. זכויות 

שימוש בפסקול תמוך 
מוסיקה חופשיה מזכויות 

יוצרים. קריינות חלשה 
שאינה מובילה את 

הכתבה, רעשי רקע, 
קפיצות, לפסוסים. ווליום 

שימוש בפסקול תמוך 
מוסיקה שאינה חופשיה 

מזכויות יוצרים. אין 
קריינות. רעשי רקע, 

קפיצות, לפסוסים,. ווליום 
גבוה או נמוך מהסביר. 
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יוצרים. שימוש 
באובלאפים ודיזולווים 
לליטוש הסאונד. ללא 

קפיצות והפסקות 
בסאונד. מיקס סאונד 
נאות. איכות הקלטה 

 ווליום סביר.  ��� ��ב

גבוה או נמוך מהסביר.  
אין התאמה בין ווליום 

המרואיינים לווליום הפס 
קול המוסיקלי או של 

 צילומי האוירה.

אין התאמה בין ווליום 
המרואיינים לווליום הפס 

קול המוסיקלי או של 
צילומי האוירה. הם 

עולים על המרואיינים.  
 

 
 
 
 

 ברמה נמוכה פרויקט פרויקט בינוני פרויקט מצטיין קריטריון

כתבה הבנויה לפי סדר:  מבנה
פתיח, גוף, סגיר עם 

חמשת הממים, פסקות, 
הוספת נתונים על כתבת 

הוידאו. הבעת עמדה 
אישית של הכתב. ערך 

 3מוסף, מינימום 
 מרואיינים ו/או עדי ראייה

כתבה הבנויה במבנה 
נכון, ללא תוספת נתונים 
חדשים. אין ערך מוסף, 

 מרואיינים 3פחות מ 
 ו/עדי ראיה.

הכתבה אינה בנויה 
במבנה סדור, אין 

הממים,  5הקפדה על 
 ישנו רק מרואיין אחד.

מטרת הרצון לשינוי  אקטיביזם
ברורה.  

קריאה ברורה לפעולה 
 בסיום הכתבה.

קריאה לפעולה לא 
 ברורה.

 ללא קריאה לפעולה

כתובה לפי מבנה  צורה
עיתונאי, פתיח עם 

חמשת הממים, פסקות, 
משנה. לשון כותרות 

כתובה ולא דבורה  
 

הקפדה על עשרת 
הכללים לכתיבה 

 שיווקית.

כתובה לפי מבנה 
עיתונאי ופסקות, לשון 

 דבורה.

כתובה בשפה דבורה, 
ללא פסקאות וכותרות 

משנה  
ללא תוספת מידע חדש 

 ו/או ערך מוסף

כתבה שמשולבים בה  מורכבות
ראיונות, ציטוטים, 

ונתונים מגוונת מבחינת 
 עמדות.

בכתבה משולבים עמדות 
ראיונות וציטוטים ללא 

 נתונים

כתבה ללא נתונים 
 מתארת בלבד.

מידע אוביקטיבי, מבוסס  מידע אובייקטיבי
מחקר מהימן. שילוב 

 מידע ממקורות שונים.

שילוב מידע ממקורות 
שונים לא מהימנים או 

 לא מעודכנים.

מידע המבוסס על ידע 
אישי של התלמיד בלבד. 

 חקירללא עבודת ת

בוצע תחקיר מקיף  תחקיר
הכולל סקירת מקורות 

 מהמנים.

בוצע תחקיר חלקי 
מאתרי אינטרנט ואתרי 

 אקטואליה.

 לא בוצע תחקיר כלל

תמונה מקורית רלוונטית  תמונה
 שצילמו התלמידים

תמונה מקורית לא 
רלוונטית שצילמו 

התלמידים או תמונה 
מהאינטרנט החופשיה 

 מזכויות יוצרים

ממקורות תמונה 
באינטרנט. אינה מוגנת 

 בזכויות יוצרים
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מחוון לפודקאסט  

באתר חייבת להיות לפחות כתבת פודקאסט:  
. פודקאסט נארטיבי (המספר סיפור)1  
. פודקאסט עם שלושה מרואיינים לפחות ודיון בסוגיה.2  

 

קריטריון פרוייקט מצטיין  פרוייקט בינוני   פרוייקט ברמה נמוכה   

תוכן נרטיבי, מעבר  פודקסט 
מסיפור אישי לתופעה 
חברתית. זיהוי ואפייון 

דילמה מרכזית 
וקונפליקט שישמש 

כמוטיב מנחה. ציר זמן 
לינארי, פנייה לקהל 

היעד. שימוש באמצעים 
סיפורים שונים 

המאפיינים את הז'אנר. 
שימוש במגוון אמצעים 

למבע כגון: קריינות, 
סאונדאפ, אינסרטים, 
מוסיקת רקע, פוליס 

…ועוד  
 

שימוש בפתיח מוסיקלי  
 

הקלטת אולפן (כיתה) 
 והקלטת שטח (חוץ). 

פודקאסט הבנוי 
מראיונות כדוגמת תכנית 

רדיו, אין פתיח וסגיר 
מובנים אשר מציגים 

ומובילים אל הנושא ואל 
המרואיינים ואין סיכום 

לנושא ולראיונות. עבודת 
פס קול בינונית, קריינות 

בינונית. יש קריינות 
 ברורה ומובילה.

הקלטת מרואיין בטלפון 
ללא עריכה ופס קול, ללא 
פתיח וסגיר. אין קריינות 

 מובילה.

אקטיביזם מסר לא מברור ולא  מסר ברור וממוקד.  
 ממוקד

 אין מסר

סאונד סאונד מוקלט באיכות  
גבוהה באמצעות מכשיר 
הקלטה ומקרופונים ללא 
רעשי רקע לא הכרחיים. 

שימוש במקרופונים 
 מתאימים. 

הסאונד מוקלט באיכות 
בינונית באמצעות מכשיר 
הקלטה ומקרופונים ללא 
רעשי רקע לא הכרחיים. 

שימוש במקרופונים 
שאינם מתאימים.  

 שימוש בטלפונים חכמים

הסאונד מוקלט באיכות 
נמוכה, באמצעות 

טלפונים חכמים או 
מיקרופונים שאינם 

 מתאימים. 

עריכה עריכה נרטיבית. לפחות  
שכבות סאונד (מלל,  3

 סאונד אפקטס, מוסיקה)

שכבות  2עריכה בינונית, 
סאונד, מלל ומוסיקה/פס 

קול שאינו בהכרח 
מתאים לכתבה, מוגן 

בזכויות יוצרים ועוצמתו 
אינה מותאמת.  
 עם קריינות

עריכה נמוכה, מלל 
ומוסיקה/פס קול שאינו 

בהכרח מתאים לכתבה, 
מוגן בזכויות יוצרים 

מותאמת. ועוצמתו אינה 
ללא קריינות. תיתכן גם 

עריכה ללא מוסיקה כלל, 
 אלא רק מלל.

 
 
 
 
 



13  

 

 
 

מחוון לשיווק הפצה וקידום האתר באינטרנט וברשתות החברתיות  
 

קריטריון פרוייקט מצטיין  פרוייקט בינוני   פרוייקט ברמה נמוכה   

פלטפורמה בחירת רשת חברתית  
מתאימה לתוכן ולקהל 

היעד.  פתיחת ערוצי 
תקשורת מתאימים 
לקהל היעד, למסר 

ולמטרה (דף, עמוד, 
פרופיל) הגדרה מראש 

של אסטרטגיה שיווקית. 
בדיקה של ההשפעה  

בכלי/רשת ההפצה 
 שהוגדר.

בחירת רשת חברתית 
שאינה מתאימה לתוכן 
ולקהל היעד.  פתיחת 

ערוצי תקשורת שאינם 
מתאימים לקהל היעד, 

למסר ולמטרה (דף, 
רה עמוד, פרופיל) הגד

מראש של אסטרטגיה 
שיווקית. אין בדיקה של 

ההשפעה בכלי/רשת 
 ההפצה שהוגדר 

בחירת רשת חברתית 
שאינה מתאימה לתוכן 

ולקבל היעד. לא ניפתחו 
ערוצי תקשורת. אין 

בדיקה של ההשפעה 
בכלי/רשת ההפצה 

 שהוגדרה

עיצוב גרפי הקפדה על כללי  
הנגישות.  

עיצוב העמוד/דף ברשת 
להיות החברתית צריך 

זהה לזה של האתר 
ולכלול גם את הלוגו ושם 
האתר שיצרו התלמידים. 

מסר ברור ואחיד, 
התאמה לקהל היעד 

בבחירת הרשת 
החברתית ובבחירת 

העיצוב, יצירת פוסטים 
ויזואלים מוקפדים על פי 

עקרונות העיצוב 
המקובלים בז'אנר. עיצוב 

ברמה גבוהה דרך 
אפליקציות ותוכנות 

בחירת  עיצוב מקצועיות.
צבעים וסמלים 

מתאימים. אחידות 
בבחירה ובביצוע.   

שימוש בלוגו ובצבעים 
שניבחרו גם לעיצוב 

 האתר עצמו

עיצוב ברמה בינונית. אין 
כל קשר בין עיצוב 

הפודקאסט לעיצוב 
האתר. העיצוב של 

הפוסטים אינו מוקפד. 
אין הקפדה על כללי 

 הנגישות.

עיצוב ברמה נמוכה/ או 
, אלא רק אין עיצוב בכלל

קישור מיוטיוב או 
מפלטפורמה אחרת  

אין כל קשר בין עיצוב 
הפודקאסט לעיצוב 

האתר. אין הקפדה על 
כללי הנגישות.  

 

שימוש נכון במילות  ���
מפתח תגיות, קטגוריות, 
הגדרת קהל יעד ותיוג 
שלו. שיתופי פעולה עם 
קבוצות או דפים בעלי 

אידיאולוגיה זהה. שימוש 
מילות מפתח נכון בזיהוי 

. ���בגוף הטקסט וב  
 

אין שימוש אחיד בתגיות, 
מילות מפתח, אין 

התיחסות לקהל היעד. 
 אין שיתופי פעולה.

אין שימוש בתגיות 
 ובמילות מפתח.

תוכן שיווקי. הקפדה על שימוש  
במילות המפתח 

בכותרות הפוסטים 
ובכותרות המשנה, כמו 

אין הקפדה על שימוש 
במילות מפתח בכותרות 

ובכותרות המשנה ולא 
בשמות הפוסטים שעלו 

מוש במילות אין שי
מפתח ובתגיות, אין 

 קריאה לפעולה
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גם בכותרות ובשמות 
ברשתות החברתיות 

המתאימים למסר הכללי 
של הפוסט ואינם 

"קליקבייט". קריאה 
לפעולה בתוך הטיזר על 

פי עשרת הכללים 
 לכתיבה שיווקית. 

לרשתות החברתיות, אין 
קריאה לפעולה על פי 

עשרת הכללים לכתיבה 
 שיווקית

 
 
 

מחוון לצילומי סטילס  
 

 

 פרוייקט ברמה נמוכה פרוייקט בינוני  פרוייקט מצטיין קריטריון

שימוש נכון במיזנסצנה,  מבע צילומי
קומפוזיציה, זווית גודל 

 פריים, 

 קומפוזיציה חלשה קומפוזיציה בינונית

על התמונה לענות על  תוכן
הקריטריונים של צילום 
חדשותי או מגזיני לפי 

סוג הכתבה. כל 
האלמנטים בתמונה יהיו 

 בעלי משמעות. 

התמונה עונה על 
הקריטריונים של צילום 
חדשותי או מגזיני לפי 

סוג הכתבה. ברמה 
בינונית האלמנטים 

בתמונה בעלי משמעות 
 חלקית בלבד. 

התמונה אינה עונה על 
הקריטריונים לצילום 

תי או מגזיני. חדשו
האלמנטים בתמונה אינם 

בעלי משמעות.   
 

 

חלק ה'  
 

יח״ל 3דרישות המינימום לפרויקט   
 

1. -יצירת אתר/בלוג  בנושא חברתי/סביבתי אותו התלמידים רוצים להעלות לסדר  דיגיטלי עיתון
היום הציבורי (למודעות הציבור) ולגרום בו לשינוי.  

התלמידים ותפקידיהם,שם ביה"ס וכיתה וציון כי מדובר בראש הבלוג יצויין במפורש: שמות  .2
בפרוייקט לבגרות בעיתונאות ניו מדיה.  

חווית משתמש בהתאם לכללי הנגישות, הכוללת בין היתר תפריט ראשי, מאורגן ומסודר  .3
הכולל: עמוד הבית, אודות, עלינו, טורי/מאמרי דעה, כתבות, תיק הפקה, עבודות חקר, צור 

קשר.  

4. רפלקציה של כל תלמיד מינימום עמוד על תהליך  יועלו פוסטים המכילים  עלינו תחת לשונית 
העבודה שלו ועל תפקידו בקבוצה. (הרפלקציה גם תהיה חלק מתיק ההפקה המסכם שיעלה 

למרב"ד.)  
5. : יועלה כל החלק של ההקדמה לפרויקט המכיל: אג׳נדה, חזון, מטרה, אודותתחת לשונית  

מסר, אסטרטגיה פרסומית.  
גדרת נושא, אג׳נדה, חזון, מטרה, יעדים, קהל יעד, מסר.ה .6  
יש למלא באופן שוטף את תיק הפקה לפי הדרישות וההנחיות המופיעות בחוזר תיק ההפקה  .7

ובאתר המגמה.  
-לכל אתר .8 -200(כלל אחד מהם): כתבה כתובה ( פוסטים הכוללים 5עיתון יועלו מינימום  500 

-3מילה), תמונת סטילס, כתבת וידאו ( -2דקות) או פודקאסט ( 6 דקות לערך).  6  
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כל פוסט, בלי יוצא מן הכלל, יהיה מורכב מכתבות טקסט וכתבות ווידאו/פודקאסט בעלות  .9
אופי עיתונאי (כתבת תחקיר, כתבת שטח, כתבת טיעון, ידיעה, כתבת פרופיל, מאמר). 

ישית. הכתבות יכולות להיות כתובות באופן אובייקטיבי או בכתיבה הכוללת דעה א  
10. -3כתבות וידאו ( 2לאתר יועלו בסה״כ:   -2כתבות פודקאסט ( 1דק׳),  6 כתבות  5דק׳),  5

לא כולל הבאנר ועמוד הבית. תמונות סטילס 5כתובות,   
11. קישורים לעמוד פייסבוק ו/או אינסטגרם / או רשת חברתית רלוונטית אחרת אותה יעצבו  

-ו את הבלוגהתלמידים באותו האופן ועם אותו הלוגו עימם עיצב עיתון שלהם. לרשת 
-החברתית שנבחרה יקושרו כל הפוסטים מהבלוג עיתון ופוסטים נוספים שיסייעו לקמפיין 

     להיות וויראלי ובכך לעלות לסדר היום הציבורי.
12. -4על כל קבוצה למנות בין   חברי צוות כאשר כל אחד מהם הוא בעל תפקיד ראשי מוגדר  5

רשימת התפקידים בהנחיות לפרויקטים ובתחתית מסמך בקבוצה/במערכת העיתון (ראה 
זה), ויהיה עליו לקחת חלק פעיל בקמפיין החברתי, גם במסגרת תפקידו הראשי וגם בתפקיד 

   במינימום של חמישה פוסטים.…) משני (צלם, כתב, עורך, סאונדמן
13. על כל קבוצה לציין במדוייק את חלוקת התפקידים בכל אחת מהכתבות.   
14. -את ההפרדה בין הפעילות השוטפת במהלך כל שנה ייש לעשות   "ב לבין העבודה על 

-האתר עיתון במסגרת הפרויקט לבגרות!  
15. -פרויקט דוהמלצה:   שנתי עליו יתחילו התלמידים לעבוד כבר בכיתה יא׳ וימשיכו לעבוד עליו 

-בכיתה יב׳ להגשה לבגרות. תלמידים אלו יגישו אתר (בלוג חקרו עיתון) בנושא חברתי, עליו י
פודקאסט לפי המתבקש בהנחיות לפרויקט הגמר  2כתבות וידאו ו  3לעומק ויפיקו בסה״כ 

תשפ״א  
 

יח״ל 3קישורים לפרוייקטים מצטיינים ב   
 

-מחלת/מאמרים/��.���������������2019.����123//:����� -הטלפונים -מחלה
-אמתית -או  לא
 
 /כתבות/���.���������.�����������2019//:�����
 

 
 
 

פירוט התפקידים הראשיים ואופן הערכתם:  
 

מעצב גרפי  
ויזואלי. רושם ראשוני: נראות האתר, אסטטיקה, קריאה נוחה, עמידה בכללי הנגישות,   

תפריטים: קטגוריות ברורות, ניווט קל ונוח, חווית משתמש.  
השקעה, חדשנות, עניין ומקוריות.  

אחראי על חווית המשתמש: ניווט באתר  
(קטגוריות, תפריטים).  
אסטרטגיה שיווקית  
תכנון מפת האתר  

עיצוב האתר וכל הפוסטים העולים אליו.  
סטילס מקוריות, צבעוניות ועוד...)מעצב גרפי (עיצוב גרפי, כולל תמונות   

 
אפיון ברור וממוקד לאתר. רמה ומיומנות מקצועית. השקעה, חדשנות, עניין ומקוריות. איכות ההגהה 

הלשונית של האתר.  
כללי כתיבה עיתונאית באינטרנט. מעורבות לשינוי.  
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מתפקידו לנהל ולנצח על עבודת חברי קבוצתו (סופר ווייזר).  
אחראי על ניסוח   

הטקסטים, עריכת הפוסטים/כתבות: טקסט ותמונה ראשית ותמונת פוסט. טקסט ווידאו.  
עיצוב האתר, הפוסטים, פייסבוק, אינסטגרם וכו׳ בשפת עיצוב אחידה.  

 
 

עורך ראשי ועורך לשוני (עריכה והגהה של הכתבות הכתובות)  
אינטראקטיביות  

השקעה, חדשנות, עניין ומקוריות. מיומנות מקצועית.  
עורבות לשינוי.מ  

יש לוודא כי שימוש בחומרים לא מקוריים נעשה רק בחומרים חופשיים מזכויות יוצרים.  
יש לשים דגש על איכות הצילום, הסאונד והעריכה בכתבות הוידאו.   

לחשוב על הרקע, זויות הצילום, נקודות מבט.   
כתוביות בכל כתבה.  

שימוש בקריינות במידת הצורך.  
שיפור הסאונד).שימוש בנק מייק (  

מיקום המראיין ביחס למרואיין.  
מראיין משמעותי, מאתגר, מחפש אחר חקר האמת.  

עימות מול המרואיין, שימוש בעדי ראייה, הצגת נקודות מבט שונות. פתיח טוב ומושך.  
–הפקת כתבות אודיוויזואליות:  צילום ווידאו, ועריכת ווידאו, הקלטת ועריכת פודקאסט. צילום סטילס   
ישנה עדיפות לתמונות שצולמו בידי התלמידים עצמם. לכל צילום יש לכתוב מתחת לתמונה קרדיט 

לצלם.  
 

מפיק תוכן אודיוויזואל  
אחראי על הפקות הוידאו, הסטילס, והפודקאסטים. תאום הההפקות, תאום הוצאת ציוד מבית הספר, 

, תאום הראיונות, תאום לוקיישנים וכל אישורי הורים, אישורי צילומים, אישורי שיחרור מזכויות יוצרים
הקשור להפקה עצמה (כולל נסיעות) ולהפקות הפוסט, כלומר על ביצוע העריכה באופן הנחוץ 

והמיטבי.  
 

מעצב פוסט פרודקשיין   
כתיבת ובימוי …), מבקר איכות עריכת וידאו, איכות עריכת פס קול (מוסיקה, אווירה, אפקטים, קריינות

אפקטים. פודקאסט, אנימציה,  
 

מנהל מדיה דיגיטלית  
תכנון אסטרטגית שיווק ברשת ובמדיה הדיגיטלית. ניתוח לפי גוגל אנאליטיקס ו/או אמצעים אחרים, 

תיוג, שימוש במילות מפתח, שיתוף ברשתות החברתיות וקידום האתר ברשת. אוצרות ושיתופי 
לאילו קהלים הגיעו התכנים פעולה עם אתרים אחרים. כיצד האתר ו/תכניו מופצים ומשפיעים? 

והאתר? האם הגיעו לקהל היעד שניקבע מראש? באיזה אופן כוונו התכנים לקהל היעד, מבחינת 
התוכן ומבחינת ההפצה אל קהל היעד?  

-מנהל מדיה דיגיטלית  קידום, שיווק והפצת האתר והתכנים שלו באינטרנט וברשתות החברתיות.   
ם קודם והופץ האתר  (גיוון באמצעים) בכמה אמצעים? כמה ניהול מדיה דיגיטלית: באילו אמצעי

שיתופים ולייקים יש לאתר ולכל אחד מהפוסטים?  
 
 

יח"ל בהתמחות בעיתונאות ניו מדיה ס.ש  5דרישות המינמום ומחוון להערכת פרויקט 
862589  
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יח״ל 5דרישות המינימום לפרויקט   
 
 

1. -יצירת אתר/בלוג  /סביבתי אותו התלמידים רוצים להעלות לסדר היום. הציבורי (למודעות הציבור) ולגרום בו עיתון דיגיטלי בנושא חברתי
לשינוי.  

 
. בראש הבלוג יצויין במפורש: שמות התלמידים ותפקידיהם,שם ביה"ס וכיתה וציון כי מדובר בפרוייקט לבגרות בעיתונאות ניו מדיה.2  

 
היתר תפריט ראשי, מאורגן ומסודר הכולל: עמוד הבית, אודות, עלינו, טורי/מאמרי דעה, כתבות,  . חווית משתמש בהתאם לכללי הנגישות, הכוללת בין3

תיק הפקה, עבודות חקר, צור קשר.  
 

תהיה  . תחת לשונית עלינו יועלו פוסטים המכילים  רפלקציה של כל תלמיד מינימום עמוד על תהליך העבודה שלו ועל תפקידו בקבוצה. (הרפלקציה גם4
תיק ההפקה המסכם שיעלה למרב"ד.)חלק מ  

ת.תחת לשונית אודות: יועלה כל החלק של ההקדמה לפרויקט המכיל: הגדרת נושא, אג׳נדה, חזון, מטרה, יעדים, קהל יעד, מסר, אסטרטגיה שיווקי  
 

פיד על רפלקציה אישית (ניתן להעזר . יש למלא באופן שוטף את תיק הפקה לפי הדרישות וההנחיות המופיעות בחוזר תיק ההפקה ובאתר המגמה ולהק5
בשאלות המובנות המוצגות במחוון).  

 
-. לכל אתר6 -200פוסטים הכוללים (כלל אחד מהם): כתבה כתובה ( 5עיתון יועלו מינימום  מילה) ותמונת סטילס. הכתבות יכולות להיות כתובות  500

באופן אובייקטיבי או בכתיבה הכוללת דעה אישית.   
 

-3כתבות וידאו ( 2בסה״כ:  . לאתר יועלו7 -3כתבות פודקאסט ( 1דק׳),  6 תמונות סטילס לא כולל הבאנר ועמוד הבית. 5כתבות כתובות,  5דק׳),  6  
 

את  . קישורים לעמוד פייסבוק ו/או אינסטגרם / או רשת חברתית רלוונטית אחרת אותה יעצבו התלמידים באותו האופן ועם אותו הלוגו עימם עיצבו8
-הבלוג -תון שלהם. לרשת החברתית שנבחרה יקושרו כל הפוסטים מהבלוגעי עיתון ופוסטים נוספים שיסייעו לקמפיין להיות וויראלי ובכך לעלות לסדר 

     .היום הציבורי
-4. על כל קבוצה למנות בין 9 פקידים חברי צוות כאשר כל אחד מהם הוא בעל תפקיד ראשי מוגדר בקבוצה/במערכת העיתון (ראה רשימת הת 5

, בהנחיות לפרויקטים ובתחתית מסמך זה), ויהיה עליו לקחת חלק פעיל בקמפיין החברתי, גם במסגרת תפקידו הראשי וגם בתפקיד משני (צלם, כתב
   .במינימום של חמישה פוסטים…) עורך, סאונדמן

על כל קבוצה לציין במדוייק את חלוקת התפקידים בכל אחת מהכתבות.  
 

-את ההפרדה בין הפעילות השוטפת במהלך כל שנה י. יש לעשות 10 -"ב לבין העבודה על האתר עיתון במסגרת הפרויקט לבגרות!  
 

-. המלצה: פרויקט דו11 שנתי עליו יתחילו התלמידים לעבוד כבר בכיתה יא׳ וימשיכו לעבוד עליו בכיתה יב׳ להגשה לבגרות. תלמידים אלו יגישו אתר 
-(בלוג פודקאסט לפי המתבקש בהנחיות לפרויקט הגמר תשפ״א. 2כתבות וידאו ו  3ליו יחקרו לעומק ויפיקו בסה״כ עיתון) בנושא חברתי, ע  

 
 
 

%. יש להקפיד אחר מילוי כל דרישות המינימום כמצויין לעיל 80כל מרכיבי הפרויקט יקבלו משקל סה״כ של 
19בעמ'   

 
% 20עבודת חקר  יח"ל) ובסיכום העבודה  3הפרוייקט המעשי (עבודת החקר תהיה קשורה באופן ישיר לנושא   -

התלמיד יתייחס לחיבור בין עבודת החקר לבין הפרוייקט המעשי. עבודת חקר תופיע כלשונית באתר תהא בהיקף 
8השווה ל  עמודים ותכלול את המרכיבים הבאים: 12-  

 
o עמוד שער    
o תוכן עניינים    
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o מבוא    
o מקורות אקדמיים 5סקירת ספרות של לפחות    
o וגיה מתודול   
o מקורות השראה קונצפטואליים ואדיו ויזואליים מפרסומות, קמפיינים סרטונים  וכתבות תוך ציון מפורש  

של המקורות ומקום הופעתם בפרויקט הגמר  
o דיון ומסקנות   
o ממצאים   
o ביבליוגרפיה    

 
 
 

קישורים לפרויקטים מצטיינים תשע״ט   
 

�����://�������.�������.���/������/�����-3 
 
�����://�����������������������668727788.���������.��� 
 
 

ה מלאה בהפקתם של פרוייקטים איכותיים ומשמעותיים  בעבור התלמידים.   צוות הפיקוח מאחל הצלח  
 


