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המינהל למדע ולטכנולוגיה

הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת

2021יוני

רכז/ת הפקות רדיו שלום רב,

יח"ל5הגמרפרויקטלהפקתהנחיות
תשפ"ב)862-589(רדיותקשורתהפקות

ביישוםבעיקרמתבטאתשפ"בלשנה"ליח"ל5ברמתזהבמסלולפרויקטלהפקתהמהותיהשינוי
הלימוד והמושגים הנלמדים במקצוע המובילאוריינות המדיה והאוריינות האזרחית כמו גם את עקרונות

והסכתים .'תקשורת וחברה'  במסגרת פרוייקט הגמר המעשי בהפקות רדיו

באופן שמעודד את התלמידים לחשוב,המטרה היא לעודד למידה אקטיבית והבנת העבודה הרדיופונית
מקורות השראה לתוצר הגמר המעשי וכמוכןלנקוט עמדה ולהביע אותה בצורה מושכלת ורציונלית בליווי

ולהפצתן ברשתות חברתיות.להעניק אוריינות לשימוש נבון בפלטפורמות דיגיטאליות

יח"ל3/יח"ל5הפרויקטמרכיביא.
והןפודקאסט/מגזיןהגמרפרויקטמרכיביבטבלתמפורטותיח"ל5לפרויקטהדרישות

הפצה ברשתות החברתיות,כוללות בין היתר: ראיונות/תסכיתים, אתר פרויקט, תשתית
תיק פרויקט אינטרנטי מקוון כחלק מאתר הפרויקט.

מרכיבי פרויקט גמר מסלול הסכתים (פודקאסט)●
מרכיבי פרויקט גמר מסלול רדיו (מגזין אקטואלי)●
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEGNNxTyVJt0nsZhRrsR9TNg0Ftv3F7Ynyyr0JDixyo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JYpwIF9Evd-aQ0DlyD8j_wW0uSeylpMdDpXQq5qVoR0/edit?usp=sharing


ב. להלן פירוט הדרישות לפרויקט גמר רדיו (מגזין/הסכתים) על פי שלבים
יח"ל5לפרויקט

זוגיפרויקטהינוברדיויח"ל5פרויקט●

תחקיר:1שלב

הקשרבעלתלהיותחייבתיח"ל5בפרויקטההסכתיםהמגזין/סדרתשלהעלנושאבחירת●
בעל הקשר אישי הנובע מדם ליבםחברתי, ציבורי, תרבותי, סביבתי מובהק או לחילופין נושא

הקשרים אלו, תוך התייחסותשל התלמידים  - בחירת הנושא תנומק בשתי פסקאות המתארות
וחברה'.'תקשורתממקצועוהמושגיםהלימודזירות3מתוךלהקשר

האקדמייםהכתיבהכלליפי(עלעמודים10מינימוםשלבהיקףומעמיקמורחבתחקיר●
מקצועית.ספרותו/אורשמייםאתריםמתוךמקורות4עלומסתמךהמקובלים)

התלמידים את ההקשר של נושאהרלוונטית בה ינסחושאלת החקרעל בסיס התחקיר תבוסס●
ולשאלת יסוד ערכית אחת מתוךהפרויקט לחומר הלימוד העיוני, למושגים ולתכנים התיאורטיים

מלמעלהשלמאגרמתוךשאלות3(סה"כאחרותזירות2מתוךשאלותשתיועודהעלזירת
לפרויקטשלהןההקשריצירתתוךוחברה),בתקשורתהלימודיםתכניתמתוךיסודשאלות60

הםכיצדולהסבירהלימודחומרמתוךמושגים4לפחותלבחורהתלמידיםעלזהבחלקהגמר.
באים לידי ביטוי בתהליך ההפקה שלהם ובתוצר עצמו.

וניתוחרדיופונייםהשראהמקורות:2שלב

אייטמים,סוגימבנה,התכנית,אופיעלבדגשרדיופונייםהשראהמקורות3לפחותשלניתוח●
כתיבת קריינות וכו'.שפה רדיופונית (שימוש באמצעי פסקול ואותות מוזיקליים),

וז'אנר לסדרת ההסכתים - עליהםפודקאסט - לאחר הניתוח התלמידים נדרשים לגבש קונספט●
מתאים כדי להביע את עמדתםלפרט מהם מאפייני הז'אנר ולהסביר מדוע לדעתם הוא הכי

האישית.
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https://artzi.lms.education.gov.il/course/view.php?id=15264


יישום:3שלב

באופן מנומק בהיבטי ההפקה,ממצאי התחקיר הרדיופוני וניתוח מקורות ההשראה ייושמו●
באתר מעוצב ויזואלית על פי אופיהכתיבה, ההקלטה, העריכה והשיווק. התכנים יופיעו ויופצו

המגזין/הפודקאסט.

מורחבתהפקה:4שלב

שמופיעכפיהפרקים/האייטמיםלהיקףבנוסףמורחב.הפקתיהיבטיכלוליח"ל5פרויקט●
):הסכתים/רדיו(יח"ל3לפרויקטההנחיותבמסמך

אחתכתבה+אינסרטיםכתבות3ומשני1+מרכזייםראיונות4יכלול:רדיומגזין-
משנית

יח"ל)3בפרויקטפרקים7(במקוםדקות10שלבאורךפרקים8יכלולהפודקאסט-
,דקות)10(מינימוםמסכםפודקאסטפרקאומסכמתיומןכתבתלהפיקנדרשהתלמידים●

לכל אורכה בדגש עלבהם תתבצע סקירה עיתונאית בה בוחנים התלמידים את יצירתם
להשפיע ואילו פעולות ננקטו כדיהתייחסות מעמיקה ומקצועית לתופעה עליה ביקשו התלמידים

לעשות זאת במהלך העבודה על הפרויקט.
(כתבת שטח/ראיון עומק), כאשרבכל פרק בסדרת ההסכתים (פודקאסט) ישולב מרכיב עיתונאי●

הפרקעוסקבוהנושאלתתחיצונייםמומחיםהינםמרואיינים5
האודיומרכיביבעריכתוהןההקלטהבאיכותהןטכניים.מכשליםחףיהיהיח"ל5פרויקט●

השונים

הפצהתשתיתוניהולאתרהקמת:5שלב

,WIX(הפלטפורמותמןבאחתאתריוקםפרויקטלכל Wordpress, Podbin.('מעוצביהיהזהאתרוכו
יהיה "חי" - יעלו אליו פרקי פודקאסט,באופן המייצג מבחינה ויזואלית את נושא הפרויקט. האתר
מהווה למעשה שער לפרויקט המוגמר על כלאייטמים, טיזרים וכו'. כאשר לקראת הבחינה ביב' האתר

מרכיביו.
באמצעות יצירת קהילה של מאזיניםאחת המטרות המרכזיות בפרויקט היא לעודד אקטיביזם חברתי
אינסטגרם, טיק - טוק, טוויטר וכו').באמצעות תשתית הפצה ברשתות החברתיות השונות (פייסבוק,
ויכלול מעקב וניתוח נתוני האזנה, ניהולתהליך ההפצה יתועד מתחילת העבודה על הפרויקט בשכבה יא'

עמותות רלוונטיות לנושא הפרויקט, יצירתדיאלוג, ביצוע פעולות יזומות הכוללות שיתופי פעולה עם
פעולות הפצה דיגיטליות.אירועים מקוונים, מענה לתגובות ברשת החברתית ותיעוד
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http://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Radio-Instructions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Radio-Podcast.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ztwniHF3dpOda6bifReeuNqppseox-peg4Mgf0d-iYA/edit?usp=sharing


העיוני,במקצועהנלמדביןומקשרהמחברבאופןהתהליךוניתוחסיכום:6שלב
יח״ל.5רדיובתקשורתההתמחותלביןוחברה׳,׳תקשורת

לחומר הלימוד העיוני, למושגיםבנוסף לסיכום ההפקה. יש לנסח את ההקשר של נושא הפרויקט●
הלימודיםתכניתמתוךערכיותיסודשאלות3ולהעלזירתמתוךהתיאורטייםולתכנים

בתקשורת וחברה.
הלימודחומרמתוךשנבחרוהמושגים4ללהתייחסהתלמידים/ותעלזהבחלק●

טכנולוגי,מרכז פריפרייה,הבנייהמסגור,דימויים,ייצוג מגדרי,סטראוטיפים,אובדן הילדות,דטרמיניזם(
ביטוי,אחריותיותחברתית של המציאות,אקטיביזם חברתי,קשרי הון עתון שלטון,חופש

ולהסבירדיגיטאלי,רשתות חברתיות ועוד)תקשורתית,פלורליזם,ילידים דיגיטאליים,פער דיגיטאלי-הון
(סדרת הסכתים/תכנית מגזין) עצמו.כיצד הם באים לידי ביטוי בתהליך ההפקה שלהם/ן ובתוצר

יח"ל5הפקהתיקלמבנהדוגמאג.
(יש ללחוץ על הקישורים המצורפים להרחבה)

עמוד שער.1

רשימת משתתפים ואנשי מפתח בהפקהכולל את שם הפרויקט, פרטים טכניים, קישורים,עמוד השער

תחקירפרק ראשון -.2
דרך סקירה ספרותית, חקירה של מדיה רדיופוניתכולל את שלבי תכנון הפרויקט משלב גיבוש הנושאהתחקיר

חקר המייצגת את עמדתם האישית על פיוניתוח קהל היעד. במהלך התחקיר על התלמידים לגבש שאלת
השקפת עולם שנועדה לקרוא לשינוי אקטיביסטי.

:(פודקאסט)גיבוש קונספטפרק שני -.3
שאספו התלמידים מחקירת הפורמט הנבחרבחירה מנומקת של ז'אנר ופורמט לסדרת הפודקאסט. הממצאים

עצמה.ואופן יישומם בשלב בניית מרכיבי התוכן הרדיופוני ובהפקה

שיטה ותשתית הפצהפרק שלישי -.4
פעולה עם עמותות, משפיענים וכו')פעולות הקמת התשתית להפצה (אתר, רשתות חברתיות, שיתופי

יומני מעקבפרק רביעי  -.5
הכתבות והראיונות השוניםתיעוד "חי" של תהליך ההקלטה והעריכה של האייטמים, הפרקים,
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https://artzi.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=1673282
https://artzi.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=1673282
https://docs.google.com/document/d/1JVDqUVRRtVdWtCl-PeMxhTLZGxU_fminVqYCn-s3TQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JVDqUVRRtVdWtCl-PeMxhTLZGxU_fminVqYCn-s3TQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lnJG2ptnY0E9rGNj1hfuFvFvxNq9jT6HRb80pLsK-kE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lnJG2ptnY0E9rGNj1hfuFvFvxNq9jT6HRb80pLsK-kE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1--mE2raYKbUiybCGElHATjWQawVkmgkFrKXe3KxyQPk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RGBTLF7qakfSi8U-LD8aVDhDpC9jTxgIAVg25RnUUvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18RwhfsZ1BOIIE8zLooJs8IdjenDBXp7aUtpbdo9lw5g/edit?usp=sharing


סיכום אישיפרק חמישי  -.6
סיכום התהליך הן בהיבט העבודה הטכנית והן בהיבט האישי

׳תקשורתסיכום וניתוח התהליך באופן המחבר ומקשר ביןפרק שישי -.7
יח״ל5רדיובתקשורתההתמחותלביןוחברה׳,

זירות3בסיסעלהפרויקטעלהעבודהניתוחבסיסעלוחברה""תקשורתלמקצועהקשראתהמסכםקבוצתיסיכום
אחת מתוך תכנית הלימודים בתקשורת וחברה

נספחיםפרק שביעי -.8
אישורים רלוונטיים, הסדרת זכויות יוצרים, קישורים למקורות

בברכה,

עמית דורון
מדריך רדיו

050-2179219
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https://docs.google.com/document/d/1sZ9yQXBpOmwvz4yArQ1cXn2qLgLICV3qkyEsjzf-9iY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YRvIdOdEBpcwRFu76jza2bV8iT5QPSq8jbdkbUtqu8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YRvIdOdEBpcwRFu76jza2bV8iT5QPSq8jbdkbUtqu8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11LJ3pl5IK41X1psMXBHSPe_Zcw7LxbTZczsurfim8K0/edit?usp=sharing


משרד החינוך
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