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 רענון הנחיות  -פרויקט גמר ברדיו 
 (862387יח"ל  3לשנת הלימודים תש"ף )

 

3ברמהשללתש"פלהלןההנחיותהיערכותלהגשתפרויקטהגמרברדיוהרכזיםבהמשךלפגישת
 .יח"ל5יח"לו

 ת פרויקט הגמר ברדיוו. מטר1

שנותלימודיו3הפרויקטנועדלהציגאתהמיומנויות,הידעוהניסיוןשצברהתלמידבמהלך ●
בהבנתהמדיוםהרדיופוניבכלהקשורבעבודההעיתונאית,בהבנת,מדיהופרסוםבמגמת

חשיבותושלהמדיוםבקידוםהערכיםהדמוקרטייםובראשם:חופשהביטוי,זכותהציבור
בלנותלדעותסותרות,החובהלעקובמקרובאחרפעולותמוסדותלדעת,חופשהעיתונות,סו

כדילשנותולעצבאתהסביבההקרובהעלפימעורביםהשלטוןוההכרחלהיותמעורביםו
 התפיסותהדמוקרטיותוהערכיםהאישיים,תוךשמירהוקיוםחוקיהמדינה.

אתאוריינותהמדיהוהאוריינותהאזרחיתשרכשומלאהפרויקטיביאלידיביטויממשי ●
 התלמידבמסגרתלימודיהמקצוע"תקשורתוחברה".

הפרויקטיביאלידיביטויאתהיכולותהמקצועיותבתחוםהשידורהרדיופוניבכלהקשור ●
במיומנויותהגשה,עריכה,עריכתמוסיקה,הפקהושידורבפלטפורמותחברתיות)דוגמת

 יםטכנייםנוספיםהקשוריםבשידוררדיופוני.פייסבוק(וכישור

הןבהיבטהתכני-איכותהפרויקטצריכהלעמודבאיכותשידורשלתחנותשידורציבוריות ●
 והןבהיבטהטכני.

 

 . אנשי הצוות בפרויקט הגמר בי"ב2

 שימלאואתהתפקידיםהבאים:*שני בעלי תפקידים ראשיים בלבדבפרויקטהגמרישתתפו

 עורכ/ת .1

 מגיש/ה .2

 מפיק/ה .3

 אחראי/תטכני .4

מי"בפרוטובהרחבה,בחלק האישיכלאחדמהצוותיהיהחייבלרשוםבתיקההפקהנא לשים לב:
עשהמה".אילותפקידיםו/אואילואייטמיםהואביצעבפרוייקטהגמרלבדו,מהנעשהבשיתוףעם

האישיבציוןהעבודה.לצורךחישובהמרכיבביותרזהחשובמידעחברהצוותהשניוכ"ו.

תוגש במייל לחתום מטה תוך נימוק  ,בעלי תפקידים 3בקשה חריגה להפקת פרוייקט הכוללת *
 הבקשה עד סוף נובמבר.

 

 . פרויקט גמר שידור אינטראקטיבי בתשפ"א3

בשנה"לתשפ"אייפתחמסלולחדששיאפשרהגשתפרויקטגמרבמתכונתשלשידורברשתות
הכולליצירתקפסולותרדיופוניותוהפצתןבכליםדיגיטלייםשוניםלרבותאתראינטרנט-חברתיות



 משרד החינוך

 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת

2 

 

אישי,עמודיפייסבוקואינסטגרםועוד.המסלוליכלולכתבותרדיופוניותומצולמות,הסכתים
ם(,ויביאלידיביטוייכולותשיווקוקידוםהתוכןברשת,צבירתעוקבים,ועוד.הפרויקט)פודקאסטי

יהיהאישילתלמידוההצטרפותאליותהיהבראשיתכיתהי"אותתועדבתיקההפקהעודמכיתה
 י"א.

המתענייניםבמסלולזהמתבקשיםלפנותבהקדםלפיקוח.במהלךהשנהיפורסםמסמךמפורט
בנושא.

 

 דגשים לגבי בחירת נושא לפרויקט הגמר )המגזין( .4

אשרעומדיםעלסדר)לאחדשותיים(אקטואלייםהגמריעסוקאךורקבנושאיםפרויקט ●
היוםהציבוריבתחומים:חברתיים,תרבותייםאופוליטייםמובהקיםברמתהיישוב,ברמה

בשידורוהןבתיקהלאומיתוהבינלאומית.הערכיםהחברתייםוהפוליטייםיובהרוהן
 במסמך.1כמוגדריםבסעיףפרויקטההפקהתוךהקפדהעלקיוםמטרותה

הקשורהבנושאשנבחר,ורשימתנושאימשנההשוניםומשלימיםשאלת חקריציגפרויקטה ●

 .זהאתזה,אשרייחקרולעומקבמסגרתהעבודהבמגווןכליםרדיופוניים

 

 .הגדרות בסיסיות לפרויקט הגמר5

 דקות.איןלחרוגמכך.60-55התוכניתיהיהמשך ●

 אחוזימוזיקה.30אחוזימללותוכןוכ־70מתוךכללדקותהשידור,תהיהחלוקהשלכ־ ●

 להלן:ציוןהבחינהיורכבמחלקהמרכיבהאישיוחלקהמרכיבהקבוצתיכמפורט

וישקףאתהאיכותהכוללתשלהמגזיןל,מתוךציוןהבחינההכול70%יהווה המרכיב הקבוצתי
יכלולארבעההקבוצתימרכיבהשלהמסמך.1כפישנקבעובסעיףבמטרותהפרוייקטועמידתו

 :תתיפרקים,בהתאםלסוגיהתוכןהנדרשיםבעבודה
 30% ראיונותא( 
 20%כתבות ב( 
10%מוזיקה ואותות ,תוכן נוסף ג( 

10%תיק הפקה קבוצתי(ד

מתוךציוןהבחינההכולל,ויינתןבעתההגנהעלהפרויקטמול30%יהווה המרכיב האישי .1
מרכיבים:תתהבוחן.הציוןהאישייתחלקביןשני

.10%אשרמהווהאישי תיק הפקהא(
.50%.מתוכויהווהציוןהפרויקטוןשלי"א20%אשרמהווההגנה על הפרויקטב(

נקודותבין20חילתהבחינה.אםיתבררשקייםהפרששליותרמ־הציוןיינתןלבוחןלפנית
ציוןהבחינהלביןציוןהפרויקטון,ייפסלציוןהפרויקטון.



אםיתבררשהשתתפותושלאחדהתלמידיםהייתהשוליתושרובהעבודהנעשתה :שימו לב*
ןהקבוצתי.מסךהציו50%ע"יחברוהשניבצוות,יפחיתהבוחןלתלמידזהאתציונועד

 
 . פירוט מרכיבי התוכן )האישי+קבוצתי( ומשקלם7

 קבוצתי(מרכיב  ) (%30)ראיונות –א 7

תפקידהראיונותהואלהביאלידיביטויאתהידעוהניסיוןשלאנשיזהוחלקמרכזיבפרויקטהגמר.
אלאניסיוןשל-שלהמרואייןאינו מונולוגמפתחהקשוריםלנושאהעבודה.הראיוןבשוםאופן

המראייןלדלותמידעבעלאופיחדשותיהראוימבחינהעיתונאיתלהפצתולציבורהמאזינים.בראיון
ואתיכולותיולהפיקמידעבעלמשמעותרדיופונית יפגיןהתלמידאתיכולותיולהאזנהביקורתית

 מותועוד.ייחודיתלמדיום,כגון:גווןקול,חיתוך,קצבדיבור,הטע
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 דקותאחריעריכה,אלאאםישהצדקהמקצועיתראויה.7עדאורכושלכלריאיון: ●

  .משני1ריאיונותמרכזייםועודריאיון3לפחותתנאיסףלקבלתמלואהציוןבסעיףזה: ●

ריאיוןעםמומחים,אנשיציבוראו הינוראיוןיזוםהגדרתריאיוןמרכזי:
אנשימקצוע,שלאמתוךביתהספר.המרואייניםאמוריםלהיותאנשי

מפתחהמכיריםהיטבאתנושאהעבודהויכוליםלתתתשובותעומקעל
שאלתהחקר,אםבשלתפקידם,אוניסיונםהמקצועי,ידעאישיאואירועים

צריכיםלהישעןעלאנשימקצועשעברובחייהם,וכו'.הריאיונותהמרכזיים
 שיתנופרספקטיבהרחבה.

יחדעםזאת,יכוללהיותמצבשלריאיוןמרכזימתוךכותליהמוסדהחינוכי
אוהסביבההקרובהשלהנבחנים,בהתאםלתוכןהתוכנית.לדוגמה:

תלמידהשעברה,חלילה,מקרהאלימותבתוךמשפחתה.שאלתהגדרת
הספרכריאיוןמרכזיתיבחןלעומקעלידיהבוחנ/תריאיוןמתוךכותליבית
 ותועלהגםבשיחהאיתו.

 

מרואייניםמהסביבההקרובהשלהנבחנים,אשרהגדרתריאיוןמשני:
מביאיםרובדנוסףשלידעמעברלמרואייניםהמרכזיים.לדוגמה:יועצ/ת

יוןאומורהשישלו/האחריותביתספריתלעניין.ישלהעדיףלהקליטריא
 משניבאולפןהרדיוולאבקוהטלפון.

 

עמידהבתנאיהסףהכמותייםהיאחובה.חוסרבריאיוןהסברעלהציוןהניתןבסעיףזה: ●
 מציוןהסעיף.20%מהציוןהכוללשלהסעיף.חוסרבריאיוןמשנייוריד40%מרכזייוריד

עבודתגמרצריכהלחתורלאיתורמרואיינימפתחפרמטריםאיכותייםהנמדדיםבסעיףזה: ●
ולעמידהבאתגריהפקהבהשגתםובתיאומם;לביצועתחקירהולםטרםההקלטה)שיובאגם
בתיקההפקה(,לניסוחשאלותמשמעותיות,להקלטתחומרגלםאיכותיולעריכהמהודקת,

 הכוללתאתהחלקיםהמשמעותייםבלבדמתוךכללהשיחהשהוקלטה.

 קבוצתי(מרכיב ()%20כתבות ) -ב 7

הכתבההיאכלילהבאתמידע.הכתבהמהווהמרכיבמרכזינוסףבתמהילהתוכןבפרויקטהגמר
והכרה-מחוץלתחומיהאולפןוהכיתה-גישהלשטחנוסף,קולותוצליליםחשובים,ובעיקר,

יכהלהדגישאתחווייתיתאישיתמעמיקהיותרשלהנושא.בנוסףלחמשתהמ"מים,הכתבהצר
על כן ההקלטות תהינה בשטח במקום .חדש ,חשוב ומענייןהקריטריוניםהעיתונאיםהבאים:

סרטים נאני מדגיש שתי הכתבות חייבות לכלול איההתרחשות ולא באולפן!
 !שהוקלטו בשטח

דקות,אלאאםישהצדקהמקצועיתראויה.4ביןדקהוחציל־אורכהשלכלכתבה: ●
 

לאתהיהחפיפהביןהדובריםבריאיונותלביןהדובריםבאינסרטיםבכתבות. ●

 

 כתבותאינסרטיםועודכתבהאחתמשנית.2 לפחותתנאיסףלקבלתמלואהציוןבסעיףזה: ●

אינסרטיםממקורות2כתבההכוללתלפחותהגדרתכתבתאינסרטים:
שונים,שהוקלטועלידיהתלמידיםמחוץלתחומיביתהספר.הכתבהלא

אחדשהוקלטמקוטלפון.היאיכולהלכלולבנוסףתכלוליותרמאינסרט

תוךמתן YouTubeאינסרטיםשהוקלטוממקורחיצונירדיו,טלוויזיה,
קרדיטוייחוסמלאלתוכן.

רצףאינסרטים)קולאז'(שהוקלטבתוךביתהספר,אוהגדרתכתבהמשנית:
 כתבההכוללתאךורקאינסרטיםטלפונייםו/אוממקורחיצוני.
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עמידהבתנאיהסףהכמותייםהיאחובה.חוסרבכתבתהסברעלהציוןהניתןבסעיףזה: ●

מהציוןמהציון20%חוסרבכתבהמשניתיוריד;מהציוןבסעיףזה40%אינסרטיםיוריד
 בסעיףזה.

 

מתוךרצוןלקדםאתההבנההעמוקהשלפרמטריםאיכותייםהנמדדיםבסעיףזה: ●

יציאה למוקדי פעילותהתהליכיםהחברתייםהנבחניםבעבודה,יינתןדגשעל
משמעותייםהקשוריםבנושאולהקלטתקולותהמייצרים"תמונהרדיופונית"הממחישה

היטבאתהנושא.לדוגמה:הקלטהבמקלטלנשיםמוכותבתוכניתשעוסקתבנושאיאלימות
,יציאהלביתתמחויבתוכניתעלעוני.שיחהעםבעליעסקיםותושביםבפריפריהבמשפחה

הכתבהתיבחןגםבאיכותהמרכיבים:בתוכניתשעוסקתבפעריםביןאזוריםבארץ,ועוד.
הפתיח,גוףהידיעהוהסגיר.כמוכן,תיבחןרמתהכתיבהשלהקריינות,איכותטכניתשל

 קטיםובמוזיקתרקע.האינסרטיםועריכתם,שימושבאפ

 קבוצתי(מרכיב ()%10) אותות תוכניות )זמרירים, ג'ינגלים( ומוזיקה תוכן נוסף - ג7

 :כמולמשלאייטמיםמסוגתוכןנוסף,2העבודהתכלוללפחות

 קטעקריאה:קריאתקטעספרותיאועיתונאיהקשורלנושאועריכתועםמוזיקתרקע
 רלוונטית/אפקטיםוכו'.

 מעבראותות 

 )'?פיסותמידע)'הידעת 

 טורידעה 

 פאנלתלמידים 

 נוספים,כראותעיניהנבחנים
 

עמידהבתנאיהסףהכמותייםהיאחובה.חוסרבכלפריטהסברעלהציוןהניתןבסעיףזה: ●
מהציוןבסעיףזה.50%תוכןנוסףיוריד

 

ויתראייהאחרת,תוךהתוכןהנוסףצריךלהעניקזופרמטריםאיכותייםהנמדדיםבסעיףזה: ●
הרחבתהעושרהמוצעלמאזין,ומתןפתחליצירתיותהתלמידים.תרומתולשידורצריכה

כלומר,שלאיורגשכ'פילר'שמטרתולעמודביעדיהיקףהתוכןבשידור.-להיותברורה
 

חובהלצרףלתיקההפקהפרטיםעלהתוכןהנוסף,תמלוליםוהסברעלחשיבותולשידור.

 

האותצריךלכלולמוזיקה,אותפתיחהלתוכניתואותמעברהםחובהבכלעבודתגמר. ●
 קריינותושימושבצלילים/אפקטיםנוספים.

בתוכניתשתוגשללאאותינוכהמלואהסעיף.לשםהסברעלהציוןהניתןבסעיףזה: ●
חניםהםההבהרה,אותכלליהמשמשאתתחנתהרדיולאנחשבאותתוכנית,גםאםהנב

 מפיקיו/קרייניו.

חשיבהיצירתית,סטנדרטטכניגבוהוקריינותפרמטריםאיכותייםהנמדדיםבסעיףזה: ●
 איכותיתללאשגיאותלשוןיזכואתהתלמידיםבמלואהציוןעלסעיףזה.

 חובהלצרףלתיקההפקההסברעלאופןבחירתהמרכיבים,הטקסטלקריינותוהעריכה.

שלהמוזיקהבעבודתהגמרהואלשרתולחזקאתהמסרהמועברתפקידההמוזיקה: ●
בתוכנית.כמוכן,היאיכולהלסייעבהפרדהביןשניאייטמיםארוכים,אושנדרשתהפרדה

 תוכניתביניהם.
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הסברתהנרטיבהעומדמאחוריבחירתכלשירפרמטריםאיכותייםהנמדדיםבסעיףזה: ●
 ושיבוצובליינאפ.

ההפקהרשימתשיריםמסודרת)ר"ש(וכןפרקהמסביראתהסיבותלבחירתכלחובהלצרףלתיק
שירולשיבוצובעריכה.

 

ציוןמלאבסעיףזהיינתןעלשיבוץמוזיקהשלאעוברעלהיקףהזמןהמותר,וצירוףר"שמלאופרק
הסברבתיקההפקה.

 :דוגמה למסמך ר"ש

שם מס'
 המבצע/ת

 הערות תזמון לחן מילים שםהשיר

 שלמהארצי ירח שלמהארצי 1
שלמה
 ארצי

 שניות10אינטרו: 04:48

2 ... ... ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... ... ... 

    

 דקות15:30סה"כמוזיקה:





מרכיב אישי %10קבוצתי+רכיב מ %10 יורכב  %02 סה"כ תיק ההפקה - ד7

רדיובמסגרתלימודיתקשורתבתיכוןונוכחבשלהמורכבותוהיחודיותשלהפקתמאגזין
העובדהשרביםהםהמקריםשבהםהחבריםבצוותעושיםיחדיואתכללהמשימות

שלםשיחולקלשניחלקיםעקריים:תיק ההפקה אחדבפרוייקט,יבנה

יתעדאתכלתהליךבחירתהנושא,התחקיר,ההתלבטויותוכלתהליך-החלק הקבוצתי (א
 .10%וההויהפרוייקטעדלהשלמתו.המשקלשלמרכיבזההמתמשךשלהפקת

מעיןיומןאישי,חלקוהאישיתרומתואת,יתעדכלאחדמחבריהצוותשבו-החלק האישי (ב
אתהקשייםוהאתגרים,אתמועדהתחלתביצועהמשימהכןשלכלמשימהשביצעו,

מסקנות,הצעותת,אתשיתוףהפעולהעםהחברבצוושבפניהםעמדבעתביצועהמשימה,
 .10%המשקלשלמרכיבזהיהווהלשיפורתובנותשלמדמהפקתהפרוייקט.

ציוןנפרדע"יהבוחן.לעילינתןכאמורהללולכלאחדמשניהחלקים

 מה כולל תיק ההפקה

 יבנהמרגעההחלטהעלבחירתנושאפרוייקטהגמרובשוםאופןלאבמהלךתיקההפקה
אוחלילהבסיומו!!הפקתהפרוייקט

 ההתלבטותבבחירתנושאהמגזיןמהשלבהראשוניתהליך יכלולתיעודמלאשלכלהתיק
 דרךתהליךהפקתוועדלסיומוולהגשתוכפרויקטהגמר.

תיקההפקהיהיהדיגיטלי)כמסמךגוגלדוקס,אוכעמודאינטרנטעצמאי(ויחולקלשתי ●
 אחתלכלבעלתפקיד.-לשוניות/פרקים
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כלבעלתפקידיפרטאתמהלךהעבודהבבחירתהמרואיינים,הקשייםוהדילמות ●
 המקצועיותשעימןהתמודד.

 כוונותורצונותשלאהופקובפועלתוךנימוקופירוטהנסיבותלכך. ●

 תיקההפקהידגישאתתהליךהסינוןשלהמידעלאורךהפקתהפרויקטעדלשלבוהסופי. ●

רוחניתוךציוןמפורששלכלמקורוכלקטעשאינוהופקישירותהטיפולבכלהקשורבקניין ●
 ע"יהצוות.

 מסקנותותובנותשנלמדומהפרויקטבתחוםאוריינותמדיהואוריינותאזרחית. ●

 

 תוכן עניינים לדוגמה בתיק הפקה:

הכוללאתפרטיהתחנה,מגמה,נושאהעבודה,שמותופרטיםמזהיםשלעמודשער .1
 /תהמגמה.התלמידיםושלרכז

הכוללאתשאלתהחקר,מבואוהקדמהקבוצתית.העמודיכלולעמוד'תקצירמנהלים' .2
חלוקתתפקידיםעלפיהטבלההבאה)לכלתלמיד/הצריךלהיותתפקידמוגדר.היחיד

 שיכוללהיותמשותףהואהגשה(:

עורכ/ת מפיק/ה עורכ/ת 
 מוזיקה

 מגיש/ה טכנאי/ת

שם
 התלמיד/ה

✔   ✔ ✔ 

שם
 התלמיד/ה

 ✔ ✔  ✔ 

 

 יכלולאתההתייחסותהבאה:תוכןעניינים .3

בחירתתתי-ישלצייןאתשםהכותב/ת(-)חלקאישיעריכהושיקוליעריכה:פרק א' .4
הנושאיםשמשרתיםאתשאלתהחקרו"תוקפים"אותהבכיווניםשונים,מגוונים

ויצירתיים.החלטהעלמרואייניםרלוונטייםונושאיםהמתאימיםלביצועהקלטותחוץ
לכתבותואיסוףאינסרטים.בפרקזהיוצגוכללהרעיונותשהועלובמהלךהעבודהעל

גדרהביצועבפועללאורהאתגריםההפקתייםוהטכניים/התוכנית,בעודשבפרקהבאיו
אחריםלאורךהדרך.עודיתוארובפרקזההשיקוליםהקשוריםבמבנההתוכניתהסופי,

 לרבותאורךוסדרהאייטמים,מיקוםשיבוציהשיריםועוד.

 ליינאפ .5

דקותלהלןתזמוןממוצעשלהתכנים:45אורךהמאגזיןיהיהבממוצע

 3דקות.15דקותסה"כבממוצע5אורךממוצעכלראיוןראיונות 

 3דקות10-12דקותסה"כבממוצע3-4כתבותאורךכלכתבהבממוצע 

 דקות.10תוכןנוסףבממוצע 

כלמרכיביבוצעבהתאםלהנחיותדקות.35אורךהזמןשיוקצהלתוכןהמילולייהיהלפחות
א,ב,ג.7המפורטותבסעיף

 

 לביצועלפיהנחיותאלהבטבלתהליינאפבתיקההפקה.ישלהציגאסמכתא
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 דוגמהלמסמךליינאפ:

תזמון תזמוןמלל האייטם
 מוזיקה

  0:15 אותתחנהותוכנית אות
  0:50 דבריפתיחה קריינות

 4:48  ירח-שלמהארצי שיר
  6:48 ראשהעיר,מרפלוניאלמוני ריאיון

 ... ... ... שיר
 ... ... ... ריאיון
 ... ... ... כתבה
 ... ... ... שיר

... ... ... ... 
15:30 מלל44:20 סה"כ:

 מוזיקה

 54:20 תזמוןסוףמלל: 

 59:55 תזמוןסוףמוזיקה:

 

 !לאיתקבלושנישיריםברצף 

 

בפרקזהיתוארו-ישלצייןאתשםהכותב/ת(-)חלקאישיהפקהואתגריהפקה:פרק ב' .6
המהלכיםהלוגיסטייםשבוצעובפועללצורךיישוםהחזוןהעריכתי,לרבותפנייה

למרואיינים,תיאוםכתבותוהפקותחוץ,זימוןאורחיםלאולפןהרדיו,קשייםואתגרים
 בדרך,פשרותשהתקבלווהנימוקיםהמלוויםכלאחדמשלביתהליךזה.

ישלצייןאתשם-)חלקאישיתוהסיבותלשיבוציהשיריםפרקעלהמוזיקהבתוכני:פרק ג' .7
 הכותב/ת(

 )רשימתשירים,ראודוגמהבהמשךמסמךזה(ר"ש .8

פירוטהתוכןהנוסף,העבודההטכניתוהאותותשהופקו,כוללשיקוליעריכה:פרק ד' .9
ך)ישלצייןמיאחראילכלתת־נושאשנכתבבתוובחירתהדרךשבהמוגשהתוכןלמאזינים.

 .פרקזה(

 .סיכום קבוצתי .10

 . סיכומים אישיים .11

 

:יומןעבודההמתאראתתהליכיההפקההמלאים.נספחא' .12
 

התלמידים מקוםהמפגש תאריך
 המשתתפים

 תיאורהעבודה

    

    

    

 :ביבליוגרפיהומקורותתוכן.נספחב' .13
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:העתקיתחקיריםוחומריםשנעשהבהםשימוש,לרבותכתבותבאתריאינטרנט,נספחג' .14
 תוכניותרדיווטלוויזיההמהוותמקורהשראהועוד.



 אישי( %20מרכיב  הגנה על הפרוייקט בפני הבוחן ) - ה.7

/תאתידיעותיהםבאשרלכלמהלךהפקתהפרויקטויציגואתמערכתהתלמידיםיפגינובפניהבוחנ
השיקוליםבהחלטותשנתקבלו.הםישיבולבוחנ/תעלכלהשאלותהמתעוררותמתכניהפרויקט

ומחלקושלכלאחדמשניאנשיהצוות.הבוחניםינהלואתהשיחעםהצוותוישאלואתהצוותשאלות
 ת,מסקנותולקחיםשהופקו.רלוונטיותלהתרשמותוהערכהכולל

ציוןמשקלהסעיף.מ50%ציוןסעיףזהייקחבחשבוןאתהציוןשלהפרויקטוןשלי"א,ויהווה
נקודותביןציון20יינתןלבוחןלפניתחילתהבחינה.אםיתבררשקייםהפרששליותרמ־הפרוייקטון

 הבחינהלביןציוןהפרויקטון,ייפסלציוןהפרויקטון.

 

 הבחינה טבלת עזר לחישוב ציון סיכום

 :מציון הבחינה %70ציון קבוצתי: סה"כ 

 %30ראיונות  (1

 ריאיונותמרכזיים3לפחות 

 לפחותריאיוןאחדמשני 

 איתורמרואיינימפתחועמידהבאתגריםהפקתיים 

 הראיונותמהודקיםולאחוציםאתמסגרותהזמן 

 עבודתתחקירמוכחת+רשימתשאלות 

 טכני,הידוק,סאונדטובעמידהבסטנדרט 

 

 %20כתבות  (2

 שהוקלטובשטחכתבותאינסרטים2לפחות! 

 לפחותכתבהאחתמשנית 

 יציאהלמוקדיפעילותמשמעותיים 

 גיווןבקולותובאינסרטים 

 רמתכתיבתהקריינות 

 איכותטכניתשלהאינסרטיםועריכתם 

 

 %10 אותות תוכניות מוזיקה,  תוכן נוסף (3

 קטעיתוכןנוסף2לפחות 

 מקצועיתויצירתיתעבודה 

 תרומהמשמעותיתלתוכןהמרכזי 

 העבודהכוללתאותתוכניתואותמעבר 

 קריינותאיכותית 

 עבודתסאונדמקצועית 

 תהליךהפקהמפורט 

 בהיקףשלאעוברעלהמותר 

 כוללר"שמלא 

 כוללפרקהסבריםעלעריכתהמוזיקה 
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  %10 תיק ההפקה קבוצתי(   4
 התהליךבכלהשלביםכלהשלביםתעוד. 

 .רצינותואיכותהנימוקיםבבחירתהנושאים,המרואייניםותיעודכלמהלךהעבודה
 

 :מציון הבחינה %30ציון אישי: סה"כ 
 

בכפוףלתנאיהמפורט)ציוןהפרוייקטון%50)מתוכו%20 -הבוחן הגנה על הפרויקט עם  (1
(ה.7בסעיף

 

  %01 - אישי תיק הפקה (2

 מראשיתהועדלתצורתההסופית.יומןעבודה,שלכלתהליךהעבודהאישיתיעודמלא 

 מסקנותותובנותמקצועיותשנלמדובמהלךהפרוייקט. 

 

 :862387. מרכיבי הערכה לבוחן כפי שמופיעים במחוון הראשי לשאלון הבחינה 8
 רדיו

 ראיונות30%:1מרכיב

 תיקהפקה10%:2מרכיב

הגנהעלהפרויקט20%:3מרכיב
 כתבות20%:4מרכיב

 תוכןנוסף10%:5מרכיב

אותותומוזיקה10%:6מרכיב


מהציוןהכולל80%יח"לשמשקלויהיה3יחושבהציוןלפיהמחווןשל  862589יח"ל  5ל
בכלליהכתיבההעבודהתעמודבסטנדרטיםהמקובלים.20%ולעבודההסמינריוניתינתןמשקל

נושאהעבודה,רציונל)למההתלמיד/הבחרודווקאבנושאזה(,שאלתהמחקר, והציטוטותכלול:
לוודאכיהתלמידיםכותביםאתהעבודהההמנחהעלהמור .שיטתהמחקר,ביבליוגראפיה

הדבק.כאשרמצטטים)משפטאושניים,מקסימוםפיסקה–בשפתםשלהםולאבשיטתהעתק
קצרה,לאיותר...(ישלצייןזאתבהערתשוליים.ישלהוסיףהערותשולייםגםכאשרמתייחסים

התדגישאתתרומתהעבודהתהאקשורהקשרישירלפרוייקטהגמרהמעשיולמקורזהאואחר.
עמודיםמודפסים15לפחותתכילכקובץוהעבודהתוגשלאיכותהפרוייקטהמעשיוההיפך.

.12בפונטבגודל
 
ותעלתרומתהרבתהשניםועלהערותיההמחכימ,מרכזתתחוםהרדיובמגמהמודהלשרהכץאני

.בחידודההנחיותלעידואשדעלתרומתונתונהגםהוקרתיבניסוחהחוזרודרישותיו.והחשובות

תקוותישיהיו.ברדיוהפקהשלפרויקטיגמראיכותיים,מאחליםלכלצוותהמוריםוהתלמידיםיאנ
,שיעניקולבוגרמיומנויותמשמעותיותבביקורתהמדיה,בהבנתחשיבותהכאמצעיפרוייקטיםאלה

נית.צורךבהגברתהמעורבותהחברתיתלמעןחברהמתוקנתוסובלבו,ביקורת

 בכבודרב,


 מנהלתחוםדעת


