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 הקדמה
 

למדיום מכריע באורחות החיים המודרניים, גובשה  "ניו מדיה"לאחר כעשור שנים בהם הפך ה

 י"ב.-תכ"ל חדשנית לתלמידי תיכון בכיתות י לראשונה בארץ ובכלל,

ליצרני תוכן בעידן בו כל סוגי המדיה הינם מיידיים,  ,להפוך את בוגרי ההתמחות מטרת התכנית היא

ומהווים חלק בלתי נפרד אחד מהשני. בעידן זה אמצעי הצריכה המוביל לכל הסוגים: וידאו, אודיו, 

 סטילס וטקסט אחד הוא. 

מדת נל, שעות תלת שנתיות 451בהיקף של  "ניו מדיה"בהתמחות  החדשה תכנית הלימודים

בנוסף למקצוע  .מקצוע ג')מקצוע התמחות( במגמת מדיה ופרסום בנתיב המדעי טכנולוגיבמסגרת 

, מקצוע א' מקצוע מדעי כוללים לימודי המגמה לימוד והיבחנות בשני מקצועות נוספים,ההתמחות 

  מקצוע ב' המקצוע המוביל של המגמה: "תקשורת וחברה". ו

שלוש שנים, התלמידים יוכלו ללמוד את עקרונותיהם של כל  התמחות זו המתפרסת על פניבאמצעות 

הנ"ל, וליישמם בפועל באמצעות הפקת תכנים מקוונים באתר אינטרנט מרכזי של  םאחד מסוגי התכני

 המגמה, והפצתם לקהל הרחב ולקבוצות רלוונטיות בשלל אמצעים העומדים לרשותם.

 .עיתונאיות יכולות בעליתלמידים סגל  לגבשמיועדת בראש ובראשונה  מדיה ניוהתמחות 

ההתמחות מיועדת לתלמידים בעלי עניין ,סקרנות ורצון להיות מעורים ומעורבים במתחולל 

תוך ניצול  בהירה ועצמאית ,מנומקת ,גי דעות בעלי דעה מגובשתיסביבם ובהפיכתם למנה

הכולל  כליםארגז המסלול יעניק לתלמידים  . כמוכן,טכנולוגיות התקשורת החדשניות ביותר

עקרונות טכניים בניהול, הקמת ועיצוב אתר אינטרנט, ושימוש באמצעים חינמיים רבים הקיימים 

 ברשת לצורך עריכת התוכן, פרסומו והפצתו. 

 ובעבודת, עיתונאיים אירועים של שוטף בכיסוי זו מגמה תעסוק האחרים התקשורת למסלולי בדומה

 .העבודה תהליך את המתאר הפקה וספר, מופקים תוצרים הכולל נושא אתר הגשת הכוללת גמר

, מתוך מטרה לאפשר לכל תהיה שונה מדיה כל של הלמידה תרזולוציי, בניגוד למגמות קולנוע או רדיו

תלמיד להתנסות ביצירת כל סוגי התכנים, ומתוך הבנה כי במציאות התקשורתית הנוכחית ישנה 

 . י שאפשר להשיג על פני כמות אינסופית של מתחריםחשיבות רבה לקצב הפרסום ולכל יתרון יחס

נדרשים ליצירת תוכן דרגתיות את כל הידע והמיומנויות ההתכנית בנויה כך שהיא מספקת בה

 , והתוצרים בה הינם פרי של העבודה השוטפת לאורך כל שנות הלימוד.אינטרנטי

ים המסורתיים שמילאה  דיאנו משלמים את המהפך ההיסטורי בתפק עם הפעלת ההתמחות החדשה,

וקביעת סדר היום הציבורי בידי מעטים והפצתה  המדיה עד כה. לא עוד ריכוז העוצמה התקשורתית

להמונים ללא תיווך ,תוך השפעה -להמונים אלא ההפך: הפצת התכנים התקשורתיים מההמון

ולכת משמעותית על קביעת סדר היום המתפרסם בכלי התקשורת המסורתיים. מציאות חיינו ה

ונרקמת אל מול עיננו: כל אדם הנושא מכשיר "סמארטפון" מחזיק ומפעיל בפוטנציה תחנת שידור 

אחוז המשתמשים בישראל  ,על פי הנתונים שהתפרסמו לאחרונה עצמאית המשדרת לכל העולם!

!! ומגמה זו הולכת ומתרחבת עוד יותר ובקצב  1101ב  57%ל 1101ב 15%עלה מ "סמארטפון"ב

 מדהים!
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 תמחות נו מדיהקווים לדמותו של בוגר ה

 

 :אדם  זו יהיה התמחותבוגר 

בעל ערכים של אקטיביזם חברתי, רצון להשפיע ולעצב את סביבתו תוך כיבוד דעתו של האחר 

 והשונה ושמירה על החוקים ועקרונות המשטר הדמוקרטי.

לו להפוך, במידה ויחפוץ בכך, מגוון כלים מקצועיים, תוכניים, עיתונאיים וטכניים, שיאפשרו ב השולט

, בעל יכולת להעביר בצורה מיטבית וממוקדת תכנים באתר אישי, וברשתות לאיש תקשורת עצמאי

 החברתיות בהן הוא מנוי. 

 .שונות במסגרות ולהשתלב, עצמאית תשתית גבי על בתחום ולעסוק להמשיך יוכל
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 מבנה התכנית
 

 פירוט הנושאים בתכנית

 

חלק משמעותי בכניסת התלמידים למסלול, הכולל היכרות התנסותית  :מדיהמבוא לכלי ניו  .א

 מה, ו"מדיה ניו" במושג" חדש"ה משמעותלצד ההבנה של עם עולם הניו מדיה. ועיונית עם 

 על נלמד, צריכתה ובצורת המונים תקשורת הפקת באמצעי האחרונים בעשורים השתנה

, ונפתח המסורתית המודפסת מהעיתונות והשוני הדמיון קווי ועל, לאינטרנט תוכן כתיבת

 אצל התלמידים יסודות לחשיבה והערכה ביקורתית של התקשורת מהדור החדש.

 

הפיכת התלמידים ליצרני תוכן ויזואלי בעל אופי עיתונאי. הקניית כלים  השפה הצילומית: .ב

 לייצור נכון של תוכן סטילס ווידאו, וכלים להפצתם.

 

השלבים להקמת אתר תוכן באינטרנט, ולתחזוקו ועדכונו מכל מקום  :עיתונאות דיגיטלית .ג

באמצעות מכשיר נייד: מחשב, טלפון חכם או טאבלט. תתקיים הדרכה בתפעול אתר 

האינטרנט של המגמה והעלאת התכנים אליו. עקרונות וכללי עשה ואל תעשה בכתיבה 

תיאומים לוגיסטיים לפני  כמו כן ילמדו עקרונות ההפקה, תחקיר מוקדם וביצועעיתונאית. 

 היציאה לאייטם, במהלכו ואחריו.

 

לרבות קהילות של קהלי יעד רלוונטי, והפצה , פלטפורמות בשלל התכנים מינוף :הפצהכלי  .ד

ברשתות חברתיות ובאתרים שונים. אינטראקציה עם קהל היעד בתוך האתר באמצעות 

 השונים. הציבוריים ( ובפרסומים Talkbacksתגובות )

 

שילוב שידורי וידאו ואודיו חי שיפור מיומנויות והתמקצעות בשלל תחומים:  שיעורים מתקדמים:

לשדרוג טכני  חינמיות ותוכנות בכלים שיעורים וסדנאות משלימות על שימושבאתר, סדנאות עברית, ו

 של התכנים המועלים לאתר. 

 

 )לפי ש"ש( פריסת שעות שנתיות

 

 כיתת הלימוד
 מקצוע הלימוד

 יב' יא' י'

   1 מבוא לכלי ניו מדיה

 0 0 0 השפה הצילומית

 0 1 0 עיתונאות דיגיטלית

 1 1 0 כלי הפצה

 5 5 5 

 

שעות.חלוקת השעות  054היקף שעות הלימוד לאורך שלוש השנים מכיתה י' עד י"ב הוא 

שעות שנתיות)ש"ש(  5ך חובה להקפיד על הקצאת א המפורטת בתוכנית היא בגדר המלצה,

  לפחות כל שנה ובמשך שלוש שנים.



 7עמוד  תכנית לימודים בהתמחות ניו מדיה

 

 מערך המטלות והבחינות לתלמידי ההתמחות
 

לאורך שנות הלימוד התלמידים יתפקדו כמערכת עיתונאית שבאחריותה להפיק תוצרים באופן שוטף 

מדי  לפרסםלאתר המגמה. ממחצית כיתה י' ועד לתחילת העבודה על הפרויקטון, על התלמידים 

התלמידים יקבלו תחומי סיקור משלהם, ותתקיים רוטציה בין לפחות.  מילים 051כתבה של  שבוע

ויזואלי -תפקידי המפתח הכיתתיים שיפורטו בהמשך: עורך, מפיק, אחראי שיווק, אחראי תוכן אודיו

 וכתב.

 כיתה י'

כיתה י' מוקדשת להיכרות עם תחום הניו מדיה ולהיכרות טכנית עם המערכות ליצירת תוכן והפצתו. 

שנה זו יקבלו התלמידים את הרקע והכלים הבסיסיים לייצור תוכן תוך הפעלת אתר במהלך 

השנה תתחיל בעבודה חווייתית הכוללת היכרות ראשונית עם הציוד, צילום  האינטרנט של המגמה.

התכנית כוללת מערך של תרגילים כיתתיים והפקת תוצרים והקלטה, פרסום באתר והפצת התכנים. 

 הפחות טקסט ותמונות סטילס.לאתר הכוללים לכל 

-244בנושא מקומי / בית ספרי בת טקסט וסטילס בסיום השנה יגיש כל תלמיד כתבה משולבת 

 . , יינתן בונוס על שימוש בקטע וידאו קצר, הכוללת ציטוטים וצילומים של מושאי הכתבהמילים 544

 

 כיתה יא'

כיתה יא' כוללת העמקת הידע בתחומי הניו מדיה השונים, תוך העצמת הידע העיתונאי ושימוש בו 

להפקת כתבות מקוריות, הכוללות תחקיר מוקדם, הפקה ובחירת תמהיל המדיה הנכון כדי להעביר 

את המסר בצורה הטובה ביותר. במהלך השנה יועמק ויושרש הידע בהעלאת כתבות וידאו ואודיו, 

 ש בכל הכלים העומדים לרשות התלמידים. ושימו

 5-ל 1, כתבה מסכמת הכוללת סיקור של בין פרויקטון יפיק כל תלמידמתוך התוצרים השונים 

את הכתבה יפתח אתר המגמה לאורך השנתיים החולפות. בהם לקח חלק ופורסמו באייטמים שונים 

והערכת לביצוע  מורחבות הנחיות)התלמיד בסיכום ביניים של מסקנות ולקחים מתהליך הלמידה. 

 .(0פרויקטון, נספח 

 הכתבה צריכה לכלול התייחסות ממשית לכל אחת מהשאלות הבאות:

  'הקדמה אישית -חלק א 

  'מסקנות ביניים מתהליך הלמידה -חלק ב 

  'תקשורת ודמוקרטיה -חלק ג 

  'בהן התלמיד היה מעורב לאורך תקופת הלימודעבודות בולטות  1-5פירוט  -חלק ד 
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 כיתה יב'

בכיתה יב', לצד הקניית הידע המשלים להפקת תכנים ברשת והעבודה השוטפת, מרבית שעות 

, עליו נבחנים התלמידים. העקרונות המנחים לאתר הגמר יורחבו אתר הגמרהלימוד יוקדשו להכנה ל

 בהמשך, ומבוססים על הסעיפים הבאים:

 נושא לאתר הגמר. בחירת .א

 הקמת האתר ועיצובו תוך פירוט השיקולים שלפיהם נבחר מראהו. .ב

 בחירת סדר הכתבות המופיעות באתר. .ג

תוכן הכתבות, גיוון במדיות המפורסמות בו, התאמת כל מדיה לנושא הכתבה והסיבות  .ד

 לבחירתה.

 לאתר ולתכנים ספציפיים בו. Trafficשימוש בכלי אינטראקציה שונים על מנת לייצר  .ה

 והשיקולים שנעשו.הסבר על הבחירות לצד הגשת תיק הפקות המתאר את תהליך העבודה,  .ו

 , לפי החלוקה הבאה: חמישה תלמידיםיוגש על ידי  אתר הגמר

 באתר. סוגי המדיהעורך הכתבה ואחראי על תיאום בין כל עורך התוכן:  .0

 ם באתר. אחראי על כתיבת הטקסטי כתב / כתב תחום: .1

צלם וידאו / סטילס, מקליט ועורך פודקאסטים, בהתאם  :ויזואלי-ראי תוכן אודיואח .1

 להנחיות העורך, ביחד או בנפרד עם הכתב בהתאם לסוג העבודה.

 אמון על מערכת האתר, מראהו ועימודו, וכן אמון על העלאת התכנים.  אחראי הפקתי: .4

קדת של התכנים באתר זה, והבאת אחראי על הפצה רחבה וממו אחראי שיווק והפצה: .5

Traffic .נכנס לאתר ולשלוחותיו ברשתות החברתיות 

 

 שיטת ההערכה:

 ציון שנתי מורכב:

 , לרבות הפרק שלו בתיק ההפקותציון אישי, כל תלמיד על ביצועיו במסגרת אחריותו 41%

 הגנה קבוצתית על עבודת הגמר  41%

 על כל פרקיו תיק הפקות 11%
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 שנתיותחלוקת שעות 
 

 כיתה יב' כיתה יא' כיתה י' מקצוע הלימוד
 ה ע ה ע ה ע עיוני / התנסותי

     0 0 מבוא לכלי ניו מדיה

 0   0  0 השפה הצילומית

 0  0 0 0  עיתונאות דיגיטלית

 1  0 0 0  כלי הפצה
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 כיתה י'

 

 ראשי פרקים מס"ד

 : מבוא לכלי ניו מדיה 1

 תכנים אודיו ויזואליים ופרסומם ברשת התנסות חווייתית בהפקת 0.0

 היכרות עם מערכות קוד פתוח 0.1

 איפיון אתר המגמה 0.1

 היכרות עם אתר המגמה הקיים 0.4

 היכרות עם מערכת הניהול ותרגול 0.5

 מתן הרשאות אישיות לאתר 0.6

 שימוש בתמונות ברישיון חופשי 0.7

 המסורתית והבדליםמהי ניו מדיה? סקירת התקשורת  0.8

 יתרונות וחסרונות הניו מדיה 0.9

 סוגי המדיה בה ניתן להשתמש בכתבה 0.01

 אוריינות, צריכה ביקורתית של ניו מדיה, אמת בפרסום 0.00

  

 : עיתונאות דיגיטלית 2

 היכרות עם חמשת המ"מים.  1.0
 .ניסוח כתבה לחלקיה 1.1
 סוגי כתבות הטקסט השונות 1.1
 דרכים להשגת ידיעה עיתונאית, היכרות עם מקורות תוכן, ציטוט וייחוס. 1.4
 חוקי עיתונאות 1.5
 זכויות יוצרים באינטרנט 1.6
 הלשון העברית 1.7
 עריכת כתבות, פרסומם באתר וקבלת משובים בכיתה. 1.8
  

 : השפה הצילומית 3

 , זווית צילום ונקודת מבטבניית תמונה 1.0
 קומפוזיציה 1.1
 לאתר והתאמתה הניידת הסטילס במצלמת שימוש 1.1

 Gimp עריכת תמונה באמצעות תוכנת העריכה החינמית 1.4

 פורמט ייצוא תמונות לאתר 1.5
 Instagramהעלאת התמונות לרשת החברתית  1.6
 צילום במצלמת הוידאו הניידת 1.7
  

 שעות 25: הפצה כלי 0

 יצירת עמוד לאתר בפייסבוק וקבלת גישות ניהול 4.0
 כתיבת סטטוסים ועדכונים בעמוד זה המקדמים את התוכן 4.1
4.1 Twitter :תמצות המסר והוצאת הכותרת 
 פרסום והפצת התכנים ברשתות חברתיות נוספות 4.4
 הגדרת קהל הליבה של התכנים, ופרסום נקודתי 4.5
 ניהול טוקבקים 4.6
 השלמות, עבודה שוטפת והכנת פרויקט סוף שנה 
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 כיתה יא'

 

 ראשי פרקים מס"ד

 : השפה הצילומית 1

 שדרוג השימוש במצלמה והפקת תוצאות טובות בתנאי תאורה שונים. 0.0
 ז'אנרים בצילום 0.1
 המרת פורמטים שונים לצורך עריכה. 0.1
 החינמית. Movie Makerעריכת וידאו לאתר באמצעות תוכנת  0.4
 חיתוכים, הדבקת מוזיקת רקע, הוספת כתוביות. 0.5
 שמירה וייצוא בפורמט המותאם לאתר. 0.6
של המגמה ושיתופו באתר וברשתות  YouTube-העלאת הוידיאו לערוץ ה 0.7

 החברתיות.
  

 : עיתונאות דיגיטלית 2

 הכנה לראיון 1.0

 עריכת תחקיר 1.1

 צילומי סטילס בראיון 1.1

 הכרות עם עולם התוכן של הפודקאסטים. 1.4
 הקלטת ועריכת תכנית מוזיקה הכוללת קריינות קטעי קישור. 1.5
 הקלטת ראיון ואינסרטים באמצעות הטלפון הסלולארי. 1.6
 .Audacity עריכת התכנים באמצעות תוכנת העריכה החינמית 1.7
 וייצוא באתרי פודקאסטים ברשת. Audioשימוש בפורמטים לשמירת  1.8

שמירה על זכויות יוצרים: הכנת רשימות שירים מלאות לתכנים ושמירתם בספר  1.9
 ההפקה.

. ניתן בונוס: הכנת רדיו אינטרנט המשדר מוזיקה ברצף בעריכת התלמידים 1.01
 להקים תחנות לאתרי הגמר.

 כיסוי של אירוע עבור אתר האינטרנט של המגמה. 1.00
 קבלת פרטים מקדימים על האירוע ותיאום כניסת עיתונאי. 1.01
 צילום וידאו, סטילס, ו/או הקלטת אודיו מתוך האירוע. 1.01
 עריכה והעלאה של התוכן לאתר בסמיכות למועד האירוע. 1.04
  

 : כלי הפצה 3

 הפעלה תחזוק דף מעריצים בפייסבוק לאתר המגמה. 1.0
שימוש בכלים הסטטיסטים לצורך פילוח צרכני התוכן, ואיתור סוגי התוכן  1.1

 הרלוונטים ביותר לקהל הגולים.
 הקמת דף מעריצים לכיתה והעלאת הכתבות שלה לתוכו באופן שוטף. 1.1

 

 

  

http://yaniv.tv/audacity/
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 לכיתות לימוד אשי הפרקים במקצוע בחלוקה ר
 

 כיתה י'

בשנת הלימודים הראשונה יכיר התלמיד את המדיה החדשה לסוגיה, וילמד כיצד  הרציונאל:

 התנסות חווייתית ובהמשך באמצעות להפוך ליצרן תוכן בעצמו. תחילה באמצעות   

 אתר יתבצע באמצעות פרסומים בפרקטי התפעול . הבחינה תיאורטית של התחום  

 קושי  נה תוקדש לתרגילים בסיסיים ברמת . השמשוב עליהם בכיתה , וקבלתהמגמה  

 עולה, מהעלאת עדכון קצר לאתר )דיווח(, דרך העלאת כתבות המלוות  

 נכנס לתכנים. Trafficבצילומי סטילס וכלה בהפצת התכנים הללו ברשת ויצור   

ך השנה במהלך השנה תתקיים "טעימה" מתחום צילומי הוידאו, והיא תורחב במהל  

 השנייה.  

 חלוקת שעות מומלצת

 

 תוצר סוף שנה     כיתה

 י'
מבוא לכלי ניו 

 מדיה
עיתונאות 
 דיגיטלית

השפה 
 הצילומית

 כתבה משולבת כלי הפצה

שעות 
 שנתיות

 001סה"כ:  15 15 15 15

 

 פירוט נושאי הלימוד:

 מבוא לכלי ניו מדיה .0

התנסות חווייתית בצילום, הקלטה והסרטה של שיעור או אירוע בית ספרי, העלאת  .0.0

 התוכן לרשת והפצתו. 

 (CMSהיכרות עם מערכות קוד פתוח להרמה ופרסום של אתרי אינטרנט ) .0.1

 אפיון אתר המגמה )והקמתו במידה ואינו קיים(. .0.1

, עמוד הבית, תמונת נושא לכתבה -היכרות עם אתר האינטרנט של המגמה  .0.4

 קטגוריות וסדר הפרסום.

עדכון רשומה / פוסט, עדכון עמוד וההבדלים  -היכרות עם מערכת הניהול של האתר  .0.5

 SEOביניהם, העלאת מדיה ופרסומה, חלוקה קטגורית, תיוג והתאמות 

 מתן הרשאות אישיות לאתר .0.6

 שימוש בתמונות ברישיון חופשי באתר. .0.7

 ליםמהי ניו מדיה? סקירת התקשורת המסורתית וההבד .0.8

 יתרונות וחסרונות הניו מדיה .0.9

 בה ניתן להשתמש בכתבההמדיה סוגי  .0.01

 אוריינות, צריכה ביקורתית של ניו מדיה, אמת בפרסום .0.00

 

 

 עיתונאות דיגיטלית .1

 היכרות עם חמשת המ"מים.  .1.0

 ניסוח כתבה לחלקיה: כותרת, כותרת משנה / תקציר, פתיח וגוף הידיעה. .1.1
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מילים, כתבה  0111מילים, כתבה עד  111דיווח עד  -סוגי כתבות הטקסט השונות  .1.1

 מילים. 1111מורחבת עד 

 דרכים להשגת ידיעה עיתונאית, היכרות עם מקורות תוכן, ציטוט וייחוס. .1.4

 )צנזורה, חוק נוער וכו'(, אתיקה, צנעת הפרט, לשון הרע. -חוקי עיתונאות  .1.5

בלבד או הפצת תכנים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים  -זכויות יוצרים באינטרנט  .1.6

  (.2הרלוונטיים )טופס קבלת אישור מצורף כנספח באישור הגורמים 

הלשון העברית: הימנעות משגיאות נפוצות, לימוד כללי של נושאים כמו תאריכים  .1.7

 ושם המספר.

 עריכת כתבות, פרסומם באתר וקבלת משובים בכיתה. .1.8

 

 

 השפה הצילומית .1

 זווית צילום ונקודת מבט - בניית תמונה .1.0

 קומפוזיציה, מיחבר נדרש לתכנון נכון של צילום .1.1

שימוש במצלמת הסטילס הניידת: צילומים מיטביים באמצעות טלפון סלולארי /  .1.1

התאמת התמונה  טאבלט. עקרונות תאורה בצילום, צילום בלילה, צילום מרחוק.

 יקים. , סיבוב, התאמה למימדים מדולאתר: חיתוך

תיקון צבעים, תיקון חדות,  - Gimp החינמית עריכת תמונה באמצעות תוכנת העריכה .1.4

 יישור תמונה שצולמה בזווית, חיתוך, טשטוש פנים.

 לתמונות שקופות. PNGואיכויות דחיסה,  JPGייצוא התמונות לאתר בפורמט הנכון,  .1.5

התמונות , שימוש בפילטרים, תיוג Instagramהעלאת התמונות לרשת החברתית  .1.6

 לצורך הרחבת הפצתן.

צילום במצלמת הוידאו הניידת: בחירת זוויות, ייצוב תמונה, תאורה אופטימלית,  .1.7

 העלאת קטע וידאו ללא עריכה לרשת והפצתו.

 

 כלי הפצה .4

 .יצירת עמוד לאתר בפייסבוק וקבלת גישות ניהול .4.0

 כתיבת סטטוסים ועדכונים בעמוד זה המקדמים את התוכן. .4.1

המגבילה כל  Twitterתמצות המסר והוצאת הכותרת, ניסוח הפניות לכתבה ברשת  .4.1

 אותיות. 041-פרסום ל

 ,Twitter, Google Plusפרסום והפצת התכנים ברשתות חברתיות נוספות:  .4.4

Instagram .ועוד 

הגדרת קהל הליבה של התכנים, ופרסום נקודתי באתרים ובקבוצות דיון הרלוונטיות  .4.5

 לו.

 קים.ניהול טוקב .4.6
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 כיתה יא'

בשנת הלימודים השנייה יתוגבר המימד העיתונאי, באמצעותו יהפוך התלמיד ליצרן  הרציונאל:

 ואירועים תוכן מקורי, הכולל תיאום וביצוע ראיונות, סיקור עצמאי של נושאים   

 חדשותיים, וכל זאת תוך שימוש בכל כלי המדיה הקיימים, לרבות וידאו ואודיו.   

 שנה התלמידים יתרגלו את החומר הנלמד באמצעות ייצור תוכן ומשוב לאורך ה  

 עליו. כתבה מסכמת של התוצרים השוטפים תשמש כציון המגן האישי של התלמיד.   

החלק השני של הפרויקטון יכלול כתבה משותפת עם שלושה תלמידים נוספים תוך   

 שימוש בכלל המדיות שנלמדו.   

 חלוקת שעות מומלצת

 תוצר סוף שנה    כיתה

 כלי הפצה עיתונאות דיגיטלית השפה הצילומית 'יא
 פרויקטון

 )מיני בגרות(

שעות 
 שנתיות

 77סה"כ:  5 47 15

 

 פירוט נושאי הלימוד:

 השפה הצילומית .1

 במצלמה והפקת תוצאות טובות בתנאי תאורה שונים. שדרוג השימוש .0.0

 ז'אנרים בצילום. .0.1

 .המרת פורמטים שונים לצורך עריכה .0.1

 החינמית. Movie Makerעריכת וידאו לאתר באמצעות תוכנת  .0.4

 חיתוכים, הדבקת מוזיקת רקע, הוספת כתוביות. .0.5

 שמירה וייצוא בפורמט המותאם לאתר. .0.6

של המגמה ושיתופו באתר וברשתות  YouTube-לערוץ ה הוידיאוהעלאת  .0.7

 החברתיות.

 

 עיתונאות דיגיטלית .2

המדיה המתאימה והכנת המרואיין  הכנה לראיון, הפקה ותיאום המרואיין, בחירת .1.0

 לפיה.

 עריכת תחקיר, כתיבת שאלות, כללי המותר והאסור בראיון. .1.1

 צילומי סטילס בראיון, הקלטתו או הסרטת ראיון ועריכתו לאתר. .1.1

 הכרות עם עולם התוכן של הפודקאסטים. .1.4

 הקלטת ועריכת תכנית מוזיקה הכוללת קריינות קטעי קישור. .1.5

 אמצעות הטלפון הסלולארי.הקלטת ראיון ואינסרטים ב .1.6

 .Audacity עריכת התכנים באמצעות תוכנת העריכה החינמית .1.7

 וייצוא באתרי פודקאסטים ברשת. Audioשימוש בפורמטים לשמירת  .1.8

שמירה על זכויות יוצרים: הכנת רשימות שירים מלאות לתכנים ושמירתם בספר  .1.9

 ההפקה.

הכנת רדיו אינטרנט המשדר מוזיקה ברצף בעריכת התלמידים. ניתן להקים  בונוס: .1.01

 תחנות לאתרי הגמר.

 כיסוי של אירוע עבור אתר האינטרנט של המגמה. .1.00

 קבלת פרטים מקדימים על האירוע ותיאום כניסת עיתונאי. .1.01

http://yaniv.tv/audacity/
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 צילום וידאו, סטילס, ו/או הקלטת אודיו מתוך האירוע. .1.01

 בסמיכות למועד האירוע.עריכה והעלאה של התוכן לאתר  .1.04

 

 כלי הפצה .3

 הפעלה תחזוק דף מעריצים בפייסבוק לאתר המגמה. .1.0

שימוש בכלים הסטטיסטים לצורך פילוח צרכני התוכן, ואיתור סוגי התוכן הרלוונטים ביותר  .1.1

 לקהל הגולים.

 הקמת דף מעריצים לכיתה והעלאת הכתבות שלה לתוכו באופן שוטף. .1.1
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 כיתה יב'

שנת הלימודים השלישית תתמקד במעבר לפעילות קבוצתית לקראת הפקת תוצר  הרציונאל:

הגמר, לצד פעילויות ושיעורי הרחבה והעשרה בנושאים שונים. כמו כן יילמד לעומק   

   נושא תיק ההפקות על מנת להשלים את המוכנות להגשת מטלת הסיום.  

 חלוקת שעות מומלצת

 תוצר סוף שנה      כיתה

 'יב
אתר הקמת 

 בגרות
ספר 

 ותהפק
סדנאות 
 הרחבה

משובים 
 כיתתיים

הפצה 
 נקודתית

 אתר גמר,
 ספר הפקה

שעות 
 שנתיות

 001סה"כ:  01 11 11 11 11

 

 פירוט נושאי הלימוד:

 הקמת אתר בגרות .1

 הקמת אתר לכל קבוצה .0.0

 .עיצובו ותכנותו בהתאם לנושא שבו הוא יעסוק .0.1

לאתר, הכולל לכל הפחות עמוד מעריצים בפייסבוק, ונוכחות  Trafficהקמת מערך  .0.1

 באתר. Facebookביצוע היזון חוזר באמצעות תיבת  .ברשת חברתית נוספת

 העלאת עמודי "אודות", "יצירת קשר", וקישורים חיצוניים לקריאה נוספת. .0.4

 

 

 ספר הפקות .2

 הכרות עם מבנה ספר ההפקה. .1.0

 דוגמאות לספרי הפקה משנים קודמות. .1.1

 השלמת פרקי המבוא וההקדמה בכיתה. .1.1

 העלאת ספר ההפקה בסיום העבודה כעמוד לאתר. .1.4

 

 סדנאות הרחבה .3

 שידור רדיו חי והטמעתו באתר. .1.0

 שידור וידאו חי והטמעתו באתר. .1.1

 היכרות עם תוכנות ואפליקציות חינמיות המאפשרות עריכה טובה יותר של התכנים.  .1.1
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  תפקידי מפתח כיתתיים
 

לצד קבוצות הפעילות לבגרות ימונו בכל כיתה מספר בעלי תפקידים שייבחנו על עבודתם בתחומם. 

התלמידים יתנסו בתפקידים בכיתה י"א עד למחצית השנה, ואז יתקבעו על התפקידים עד לסיום 

 כיתה י"ב. 

 

 עורך ראשי

של המגמה, לתקן  תפקידו של העורך הראשי יהיה לקבל את כל התכנים המיועדים לאתר האינטרנט

ולשכתב את הנדרש, ולדרוש תיקונים או תוספות מהכותבים ככל שיידרשו כדי לעמוד באמות המידה 

העיתונאיות והמקצועיות הנדרשות בעבודה מסוג זה. באחריות העורך לעקוב אחרי תקינות העברית 

והתקינות בכתבות, קצב פרסום התכנים, סדר הכתבות באתר, אופייה של הכתבה הראשית בו, 

הטכנית של כל התכנים המפורסמים. כמו כן העורך ינסח את הכותרות וכותרות המשנה )תקצירים( 

לעורך תינתן גישה להודעות לעיתונות ויהיה עליו ליזום יצירת כתבות בנושאים  -של הכתבות. בנוסף 

 השונים. 

 ידי על ייחפףוך כדי שיכנס לתפקידו במחצית כיתה יא' ויטפל בחומרים של הכיתה שלו, ת העורך

 . 'יבכיתה  של הראשי העורך

מסודר, המפרט את פעילותו באתר, החלטות  תיק הפקהעל העורך הראשי לנהל לאורך עבודתו 

תיק הפקה ושיקולים שקיבל, והעתקי משובים שהעביר בדואר האלקטרוני לכותבים ולצוות ההוראה. 

 זה ישמש כעבודת הגמר שלו.

 

 מפיק ראשי

הינו לוודא כי האתר עומד בסטנדרט טכני נדרש, וכי כל האייטמים בו המפיק הראשי תפקידו של 

יעמוד לרשות העורך והכותבים, יעמד  המפיק הראשיבנויים בצורה המקצועית ביותר האפשרית. 

ויעצב את הכתבות, ויוודא כי כלל התכנים החיצוניים באתר, לרבות תמונות, קטעי אודיו ווידאו, 

יעמוד לרשות הכותבים למשימות מיוחדות, כדוגמת כותרות גרפיות, המפיק הראשי מעו כהלכה. הוט

 תמונות קולאז', עיצוב באנרים ועוד.

בקשר עם כל קבוצות העבודה ויסייע בהקמת אתרי הגמר בעיצובם, המפיק הראשי בכיתה יב' יעמוד 

 ובשיפור המבנה שלהם.

וכולל , באתר פעילותו את המפרט, מסודרק הפקה תי עבודתו לאורך לנהלהמפיק הראשי  על

תיו הטכניות של האתר. ותדפיסים ורישומים של יוזמות ועבודות מיוחדות ששיפרו את מראהו ואת יכול

תיק . ההוראה ולצוות לכותבים האלקטרוני בדואר שהעבירתכתובות  העתקיכמו כן יופיעו ביומן זה 

 .שלו הגמר כעבודת ישמש זה הפקה
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 / כתב תחוםכתב 

כתב / כתב התחום אחראי על העברת הפרטים והאינפורמציה שבידיו, ופרסומם באתר. לאורך 

תקופת הלימוד יהיו מספר כתבים בכיתה שיעלו כתבות באופן שוטף. במחצית כיתה י' יקבלו הכתבים 

או תחומי סיקור, עליהם יהיו מופקדים במשך שנה )עם אפשרות להחלפה במידה של חוסר התאמה 

עייפות החומר(. בין התחומים האפשריים: כתב בית ספרי, חדשות מקומיות, תרבות, ספורט, 

 מחשבים ואינטרנט, טכנולוגיה ועוד. 

 

 אחראי על תכנים אודיו ויזואליים

האחראים על כך בכיתה יתמחו בצילום, בעריכת וידאו, בהקלטת אודיו ועריכתו לפודקאסטים. הנ"ל 

על מנת לסקר אירועים שונים, וכן יצוותו לתיעוד והסרטה של אירועים שונים יעבדו ביחד עם הכתבים 

 לפי הזמנת בית הספר, משלב הסיקור ועד הכיסוי באתר.

 

 אחראי שיווק

התלמיד האחראי על שיווק בכיתה ישמש כשגריר של אתר המגמה מול הגורמים החיצוניים, ויפעל 

תר. על אחראי השיווק לתעד את פעילותו בספר הפקה גדול יו Trafficלמיסוד שיתופי פעולה שיניבו 

מיוחד, הכולל תיאור של הפעולות שיזם, רעיונות שהעלה ודרכי הביצוע שלהם, לרבות: שמירה על 

קשר שוטף עם בית הספר ורכזי המגמות השונות, פניה לכלי תקשורת ארציים, הפצה רחבה של 

 תכנים בתיאום עם הכתבים השונים, ועוד.
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מקצועות הלימוד והשעות בחלוקה פירוט 

 לכיתות לימוד

 

 שעות 104 -כיתה י' 
 

 ראשי פרקים

 שעות 15: מבוא לכלי ניו מדיה

 שעות 15: עיתונאות דיגיטלית

 שעות 15: השפה הצילומית

 שעות 15: כלי הפצה

 

 מטרות אופרטיביות:

 הכרות עם עולם הניו מדיה מהזווית העיתונאית והחברתית.  .א

 מצריכת תוכן לצריכה ביקורתית.מעבר  .ב

 מצרכן ליצרן: הפיכת התלמידים ליצרני תכנים במגוון נושאים. .ג

 שיפור וחיזוק יכולות צילום הסטילס ועריכתו, והיכרות עם עולם הוידאו. .ד

 הפיכת התלמידים לאנשי שיווק והפצה של תכניהם במגוון דרכים. .ה

 

 שעות 35: מבוא לכלי ניו מדיה. 1

 חוויתיתהתנסות  1.1

 תפעול בסיסי של הטאבלטים, צילום, צילום וידאו, הקלטה מפגש היכרות. 0.0.0

קבוצות, כל קבוצה  5-הכיתה תתחלק ל תרגיל: הקלטה וצילום של רגעים בית ספריים. 0.0.1

שניות. בשיעור  01תצויד בטאבלט ותצא לרחבי בית הספר לצילומי סטילס ווידאו של עד 

טובים ביותר מטעמה ותציג אותם ליתר הכיתה. הצילומים ה 5הבא כל קבוצה תבחר את 

 תתקיים תחרות בה כל תלמיד יבחר את העבודה המוצלחת. 

יצלם תלמיד אחר שיציג את כל תלמיד תרגיל: הכנת סרט היכרות עם הכיתה החדשה.  0.0.1

עצמו בכמה משפטים. הצילום יתבצע במיקום המשרת את המסר, לדוגמה: תלמיד המשחק 

יערוך המורה את התוצרים יחד עם התלמידים כדורגל. בשיעור הבא כדורגל יצולם במגרש ה

ויפיץ את הסרטון באתרים השונים. המורה יבקש  YouTube-לכדי סרטון אחד, יעלה אותו ל

מהתלמידים להפיץ את הסרטון גם בחשבונות הפייסבוק שלהם, וינוהל מעקב אחרי כמות 

 הצפיות.

התלמידים על המחשבים והטאבלטים, ויפיצו  במהלך השיעור ישבו הפצה כיתתית. תרגיל: 0.0.4

את תכניהם מתחילת השנה בשלל מקומות ברשת, תוך שימוש בעמוד הפייסבוק של המגמה 

ועוד. במהלך השיעור יפתחו התלמידים חשבונות  ובית הספר, בעמודי הפייסבוק האישיים,

 טוויטר לעצמם וילמדו כיצד להשתמש בהם.
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 CMSהיכרות עם מערכות קוד פתוח  2.1

היכרות עם עולם הקוד הפתוח, והשימוש היומיומי שלנו בו בתוכנות רבות, אותן נלמד במהלך  0.1.0

 (הרחבה מויקיפדיההשנים הקרובות. )

(: מערכות ניהול התוכן CMSוח פוגש את עולם מערכות ניהול התוכן ברשת )כשהקוד הפת 0.1.1

בקוד פתוח והבשורה שהן הביאו לעולמנו. כיצד נראה האינטרנט לפני קיומן של מערכות 

 .Google Sites-ו Wixבה נתמקד, ובנוסף  Wordpressכאלה. על סוגי המערכות השונות: 

 (על מערכות ניהול תוכן)

 

 איפיון אתר המגמה 1.3

האתר: אלו תכנים אנחנו רוצים שיהיו בו? מה מתוכו מתעדכן באופן  הגדרת פעולת איפיון 0.1.0

שוטף ורצוי שיובלט בראש האתר? אילו תכנים קבועים צריכים להיות בו? אילו קטגוריות / 

 (הרחבהמדורים אנחנו רוצים לבנות? )

 מבנה איפיון אתר מגמה גנרי:

  עמוד הבית צריך לכלול לוגו ושם לאתר, לוגו של בית הספר, תפריט ניווט עמודים, כותרת

ראשית הכוללת כותרת, תקציר ותמונה, שורה של כותרות משניות הכוללות כותרת, תמונה 

 בצד האתר.מוקטנת ותקציר, ושורה של עזרים )ווידג'טים( 

  ,עמודים סטטיים )עמודים קבועים שהשינוי בהם הוא לא תכוף(: דף הבית, אודות המגמה

תלמידי המגמה, עמוד טופס יצירת קשר. כמו כן יופיעו בתפריט: קישור לעמוד הפייסבוק של 

 .,קישור לאתר המגמה של משרד החינוך המגמה, קישור לאתר בית הספר

 ות באתר לשורה של קטגוריות בהתאם לתחומים פוסטים / רשומות: חלוקת הכתב

המסוקרים, כדוגמת: חדשות מבית הספר, חדשות מקומיות, ספורט, טכנולוגיה וגאדג'טים, 

 דיעות ועוד.

  :ווידג'טים: רכיבים המופיעים בצד האתר, כדוגמתLike Box  של פייסבוק, קישורים לערוצים

 ואחרות. Twitter, Youtubeהרשמיים של המגמה ברשתות נוספות כמו 

  ביטויים פופולאריים לכל פוסט שיסייעו לו להימצא בחיפושים ברשת. 1-5תגים: בין 

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://www.blondseo.com/%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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 תרשים הדגמה לאיפיון אתר מגמה. התרשים מבוסס על תבנית שניתנת להורדה בחינם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היכרות עם אתר האינטרנט של המגמה 1.0

השונים: עמוד, פוסט, קטגוריה, וכיצד הם נראים באתר. מהי  שיעור היכרות עם סוגי התכנים 0.4.0

 תמונת הנושא באתר ואיפה היא מוצגת. כיצד מסודרות הכתבות באתר הבית. 

במהלך השיעור התלמידים יתבקשו לקרוא כתבות קיימות שיעור היכרות עם תכני האתר:  0.4.1

 הכתבה, ומה הוא למד ממנה.באתר של השכבות הבולטות יותר ולתאר בכיתה מה היה נושא 

 

 היכרות עם מערכת הניהול של האתר 1.5

 שיעור היכרות כללי, הכולל את תיאור מבנה מערכת הניהול, ואת עדכון התכנים בו.  0.5.0

 כתיבת פוסט לדוגמה: המורה יעלה פוסט לאתר, הכולל את סרטון ההיכרות הכיתתי.  0.5.1
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ן את עמוד "חברי המגמה" בשמות התלמידים החדשים. כתיבת עמוד לדוגמה: המורה יעדכ 0.5.1

התלמידים יוסיפו פרטים כדוגמת קישור לכתובת הדוא"ל ולעמוד הפייסבוק שלהם. כל תלמיד 

 יבצע את העדכון ממחשב המורה כשהתלמידים האחרים צופים בתהליך.

, יצירת שמות מתן הרשאות כתיבה לתלמידי הכיתה: פתיחת כתובות דוא"ל למעוניינים בכך 0.5.1

משתמש וסיסמה לכל אנשי הצוות בכיתה, וביצוע בדיקה כיתתית שכל התלמידים מצליחים 

 להתחבר.

במסגרת התרגיל יתבקש כל תלמיד להתחבר לאתר ולהעלות  סרטון הוידאו שלי: :תרגיל 0.5.4

בנוסף לפרסום הקישור יתבקש התלמיד להכין . Youtubeאליו סרטון וידאו אהוב עליו מרשת 

משפטים של הצגה עצמית ושל הסיבה שבגללה בחר דווקא בסרטון  1-1-כותרת, תקציר, ו

הזה. התלמיד יקפיד על שיוך קטגורי נכון ועל תיוג מדויק. כמו כן הוא יצמיד תמונת פוסט 

המורה. בשיעור הבא מתוך הסרטון. עם סיום העבודה יגיש התלמיד את הפוסט שלו לאישור 

 המורה יעבור על הפוסטים עם התלמידים ויתן להם משוב תוכני וטכני.

 דגשים לתרגיל:

 –יש לבחור קליפ ולא שיר שצמודה אליו תמונה סטטית. במידה ונבחר קליפ לא רשמי  .0

 לתקן לרשמי ולעמוד על ההבדלים במראה, באיכות ובכמות הצפיות.

 כותרת קצרה ועניינית. .1

נו חוזר על הכותרת, לא יותר ממשפט וחצי. התקציר חייב לכלול את שם תקציר שאי .1

 התלמיד, וטיזר שמזמין את הגולש לקרוא על בחירתו והסיבות לה.

 שיוך קטגורי לקטגוריה שתוקם עבור תרגיל זה. .4

 תגים הכוללים את שם הכותב, שם הקליפ ונגזרות נוספות. 1-5תגים:  .5

 מהסרטון עצמו, על ידי הקלדת הכתובת: תמונת פוסט: ניתן לגזור את התמונה .6

http://img.youtube.com/vi/CODE/0.jpg . את המילהCODE   יש להחליף בקוד הסרטון

 שנמצא בכתובתו ברשת. 

קוד הסרטון הינו  http://www.youtube.com/watch?v=aF0zBbPHckEלדוגמה: בוידאו  .7

aF0zBbPHckE. 

 .http://img.youtube.com/vi/aF0zBbPHckE/0.jpg לכן התמונה תימצא בכתובת .8

 

 שימוש בתמונות ברישיון חופשי 7.1

היכרות עם עולם רישיונות התוכן. מדוע אסור להעתיק תמונות מגוגל תמונות? מאיפה כן ניתן  0.7.0

 להעתיק ובאילו תנאים?

והיכרות עם התמונות בו. צפיה בתמונות  /http://www.sxc.huפתיחת שם משתמש באתר  17.0.

 שונות באתר ויקיפדיה והכרות עם התנאים השונים לפרסומם, לדוגמה:

 אסורה תמונה של יוסי בנאי 

 מותרת עם קרדיט לצלם תמונה של קיפולי אוריגמי 

המציע בידוד של תוצאות החיפוש לפי  Yahooכמו כן חיפוש תמונות במנוע החיפוש של  

 תמונות הניתנות להפצה.

 

  

http://www.sxc.hu/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Leat.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Origmi07.jpg
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 מהי ניו מדיה? 8.1

היכרות עם תחום הניו מדיה, ההיסטוריה של התחום, והבשורה שמהווה את ה"חדש" שיעור  0.8.0

במדיה החדשה. כמו כן סקירה היסטורית של המדיה במאה האחרונה, וההבדלים המהותיים 

הרחבה ) בין הניו מדיה לאמצעי תקשורת ההמונים ששלטו בתחום זה עד העשור הקודם.

 (בויקיפדיה

מגוף צעיר תחת ידיעות אחרונות  ynetהיכרות עם כלי תקשורת פעילים בניו מדיה: לדוגמה,  0.8.1

למעצמת תקשורת עם אחיזה של ממש, לצד שליטה בתחום העיתונות הכתובה ברשת, 

ברשת. על ההבדל בין אתרי אינטרנט לבלוגים, היכרות  VOD-בתחומי הרדיו, הטלויזיה וה

 עם אתרי האינטרנט והבלוגים הבולטים בתחום החדשות. 

 

 מדיה הניו וחסרונות יתרונות .9.1

סקירה של היתרונות בניו מדיה, לעומת הנחת התשתית לקריאה הביקורתית של תכניה. מי  0.9.0

החדשות, בבלוג או ברשת החברתית? האם עומד מאחורי התוכן אותו אנחנו קוראים באתר 

 המידע מהימן? דיון

  

 בכתבה להשתמש ניתן בה המדיה סוגי .1.14

כולל תרגול בסיסי של צילום היכרות עם כל סוגי התוכן האפשריים וכלי העבודה שלנו.  0.01.0

, הקלטת קול והעלאתו YouTube-, צילום וידאו והעלאתו לInstagramתמונה ושיתופה ברשת 

 , ושיתוף התכנים הנ"ל בכתבה. SoundCloudאו  iCast-ל

קבוצות עם  5-תרגול: יציאה להפסקה: במהלך תרגיל זה יצאו התלמידים בהפסקה ב 0.01.1

שניות, וקטע וידאו באורך  01וילכדו תמונה, קטע קול קצר של  , סמארטפוניםהטאבלטים

דומה. התלמידים יחזרו לכיתה, יעלו את התוצרים ויפרסמו אותם בכתבה באתר. במשוב 

 הכיתתי על התוצרים תוכרז הקבוצה המנצחת והיא תזכה בבונוס.

 

 בפרסום אמת, מדיה ניו של ביקורתית צריכה, אוריינות .1.11

ות בפרסום: כיצד אותו נושא יסוקר בשלושה כלי תקשורת שונים, בהם אתרי מגמתי 0.00.0

האינטרנט של העיתונות הכתובה, אתרי חדשות פובליציסטיים כדוגמת "עניין מרכזי" ובלוגים 

 שונים.

עולם הסקופים ברשת: על ההבדלים בין מבזק חדשותי באתר חדשות מוכר לבין פרסום  0.00.1

ירות לעומת אחריות בפרסום, תוכן גולשים לעומת תוכן של כתבים מיידי באתר סקופים. מה

 ודוברים רשמיים מטעם הגוף המסוקר.

פרסומים מגמתיים ברשת: כיצד תמונות ויראליות ברשת יכולות לקבל פרשנות שונה  0.00.1

 בהתאם למקום בו פורסמו, וכיצד הן מעוותות את המציאות. 

שלהם באמצעות הודעות הודעות הדובר: כיצד גופים שונים מקדמים את האינטרס  0.00.4

לעיתונות, כיצד לזהות הודעה לעיתונות ברשת, וכיצד לזהות כתבות ממומנות המפורסמות 

 באתרי חדשות מוכרים.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94


 24עמוד  תכנית לימודים בהתמחות ניו מדיה

 

 תרגול 1.12

י עומד איתור האינטרס: קריאת כתבות בתחומים שונים ואיתור האינטרס, מ -עבודת בית  0.01.0

 מפרסום זה ועוד.או עלול להיפגע מאחורי כתבה זו, מי יפיק תועלת מפרסומה, מי נפגע 

ניתוח הודעות לעיתונות: קריאת הודעות לעיתונות ברשת, מתיבת הדואר האלקטרוני של  0.01.1

תר הודעות מהיממה האחרונה. במסגרת , בו ניתן לאסקופרהעורך הראשי או מאתר 

התרגיל תנותח ההודעה ויתקיים דיון האם הנושא מעניין, לאיזה קהל יעד היא רלוונטית, 

ובאילו כלי תקשורת היא עשויה להתפרסם. כמו כן ההודעה תיערך מחדש, ללא מסרים 

 .פרסומיים, ועם מידע רלוונטי בלבד

: חיפוש הודעה לעיתונות הרלוונטית לקהל היעד של פרסום הודעה לעיתונות באתר המגמה 0.01.1

האתר, עריכת ההודעה והוצאת העיקר ממנה, והוספת תוכן מקורי, כדוגמת ציטוט או צילום 

של אחד מתלמידי המגמה, שמאשר או סותר את הדברים המפורסמים בהודעה. קבלת 

 משוב על העבודה בפורום כיתתי.

תרגיל כתיבה: חלוקת הכיתה לצוותי כתיבה לפי תחומים שונים, כשבאחריות כל צוות  0.01.4

מילים לאתר בכל שבועיים לכל הפחות. מינוי עורך ומפיק  051קצרה של להעלות כתבה 

כיתתי שיקבלו גישות פרסומיות ויעלו את התכנים אחרי שעברו את בקרת האיכות שלהם. 

 ביצוע משובים כיתתיים. 

 

 שעות 25נאות דיגיטלית: . עיתו2

 מים"המ חמשת עם היכרות 1.2

מעניין, ניסוח -חשוב-שיעור הכולל את עקרונות הכתבה העיתונאית. שיפוט כתבה לפי חדש 1.0.0

 כתבה בצורה שעונה על חמשת המ"מים. מתן מענה מיידי לרוב השאלות בכותרת ובתקציר.

 

 לחלקיה כתבה ניסוח 2.2

מבנה כתבה, מהכותרת, דרך התקציר ו/או כותרת המשנה )בחלק גדול מהאתרים התקציר  1.1.0

 הינו כותרת המשנה(, ועד לרמת הכתיבה עצמה: רישא, גוף הכתבה, סיפא. 

בהתאם לכללים תרגיל ניסוח ידיעה: קבלת טקסט לא ערוך והעלאתו לאתר כשהוא מסודר  1.1.1

 שנלמדו בשיעור.

 

 השונות הטקסט כתבות סוגי 3.2

על ההבדלים בין ידיעה, כתבה, כתבת צבע, כתבת תחקיר, סיקור מיוחד ועוד. כולל הצגת  1.1.0

 דוגמאות.

 

 

 

http://www.scooper.co.il/pr/search
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 .וייחוס ציטוט, תוכן מקורות עם היכרות, עיתונאית ידיעה להשגת דרכים 0.2

על תפקידם של הדוברים ואנשי יחסי הציבור, על אנשי הקשר בזירה הבית ספרית  1.4.0

והמקומית שיכולים להעביר מידע מהימן בתחומם, על עבודה עם מקורות, והצגתם בכתבה 

 לפי כללי הציטוט והייחוס. 

 

 עיתונאות חוקי 5.2

 צנעת, אתיקה, נוערה חוק, צנזורההיכרות עם מערכת החוקים בה כל איש תוכן חייב לעמוד:  1.5.0

 .הרע לשון, הפרט

 

 באינטרנט יוצרים זכויות 6.2

העלאת תכנים המותרים לפרסום ולהפצה בלבד, ואינם מהווים קניין רוחני של אדם אחר.  1.6.0

 קבלת אישורים בכתב מבעלי זכויות יוצרים על הפצת תכניהם.  -לחילופין 

 

  העברית הלשון 7.2

התייחסות לכללי כתיבת עברית תקינה באינטרנט: נשתדל להימנע מלכתוב מספרים במילים  1.7.0

" במקום "תשעה" וכו'. הימנעות משגיאות כתיב נפוצות: 9כדי לא לטעות בשם המספר: "

 כולל דוגמאות מסטטוסי פייסבוק של התלמידים, ומכתבות טרם עריכתן. 

 

 .בכיתה יםמשוב וקבלת באתר פרסומם, כתבות עריכת 8.2

יישום הכללים שנלמדו בשיעורים תוך כדי עבודה עיתונאית שוטפת בכיתה. החלפת העורך  1.8.0

והמפיק הכיתתי לצורך קיום רוטציה, ריענון התחומים וחלוקה מחדש בהתאם לתוצרים 

 ולמשובים של התלמידים.

 

 שעות 25: . השפה הצילומית3

 , זווית צילום ונקודת מבטתמונה בניית 1.3

 מבוא:

 מהי זווית צילום? 

 זווית הצילום של הצלם אל עבר הנושא. ;זווית הצילום היא היחס בין גובה הנושא ובין גובה המצלמה

ממנו הצלם בוחר לצלם: בישיבה, בעמידה, בגובה העיניים, בשכיבה, שזווית הצילום היא המקום 

 וכדומה. מקרוב, מרחוק, מלמעלה, מלמטה, מעבר לכתפו של אדם, מבעד לחלון

 :שלוש זוויות צילום עיקריות

 .על או מנקודה גבוהה-התבוננות ממבט –המצלמה נמצאת מעל הנושא  :זווית צילום גבוהה .0

 הצלם ניצב נמוך מהנושא  :זווית צילום נמוכה .1

 צמית מכוונת אל עבר מפתח הלב.והצלם נמצא בגובה המצולם כשהע צילום בגובה העיניים: .1
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 :הצילום כדרך להעברת מסרהמשמעות של זווית 

 ראש קצרות, רגליים) גופו את מעוותת ולעיתים כוחו את מפחית :עליונה מזווית אדם צילום .0

 הנושא על עליונות של היא התחושה. הדמות את ומקטין מחליש, קרחת כמו פגמים חושף ,(גדול

 .המצולם

 .וכבוד אנושיות, שוויון של יחס יוצר העיניים בגובה אדם צילום .1

, מפאר ומעצים את האדם )האדם מסתכל עלינו מלמעלה(. מאדירצילום אדם מזווית נמוכה  .1

. לעיתים ניתן להשתמש בזווית במקרים מסוימים )תלוי במצולם( הוא יכול ליצור תחושה מאיימת

 הדגשת פגמים כמו שומן, סנטר כפול ועוד.צרכים שליליים: זו ל

 :זווית הצילום כביטוי לראייה לא שגרתית

כאשר הצלם מצלם מזוויות לא שגרתיות ושאינן רגילות לבני האדם, למשל מגובה מאוד נמוך גובה 

 הרצפה

  :השפעת זווית הצילום על הפרספקטיבה ותחושת העומק בתמונה

 לדוגמה: צילום מזווית גבוהה יוצר השטחה לעומת צילום מזווית נמוכה שמקנה תחושת עומק.

 

 :מטרות אופרטיביות

 .ר להבין כיצד משמעות הצילום משתנה ביחס לזווית הצילוםהתלמיד אמו .0

 .התלמיד ילמד באיזו זווית לבחור לצלם, כדי להציג נושא מסוים .1

 

 :נקודת מבט

 מהי נקודת מבט?

ובוחר מה לצלם.  בה הצלם בוחר לעמוד ולהתבונן על ההתרחשותשנקודת המבט היא הנקודה 

החשיבות היא לא רק לזווית הצילום, אלא גם מה הצלם בוחר להכניס או לא להכניס למסגרת 

לא  , אבלשזווית הצילום היא אחת האפשרויות לנקיטת עמדה בצילום בהירחשוב לההתמונה. 

 היחידה.

 .נקודת המבט והשפעתה על המשמעות והמסר של התמונה .0

 ו הפוליטית והחברתית של הצלם.מגדירה את עמדתכנקודת המבט  .1

 הוא מייצגשומשקפת את עמדת הצלם או את העיתון  ,נקודת המבט היא תמיד סובייקטיבית .1

 )במקרה של צלם עתונות(.

 .נקודת מבט ביקורתית ושליליתאו  נקודת מבט תומכתשתי נקודות מבט עיקריות:  .4

 

 :מטרות אופרטיביות

משפיעה על מסר התמונה וכיצד היא מגדירה את עמדתו של על התלמיד להבין כיצד נקודת המבט 

 הצלם.

התלמיד ילמד את הקשר בין נקודת המבט לזווית הצילום תוך הכרה שלא רק זווית הצילום משפיעה 

על המסר, אלא גם מה הצלם בוחר לצלם ומה הוא בוחר שלא לצלם, והאופן שהוא בוחר למקם 

 במסגרת התמונה את האירוע הספציפי .



 27עמוד  תכנית לימודים בהתמחות ניו מדיה

 

 גילים:תר

לפחות זווית לא  , כוללזוויות צילום שונות 5-דמות או נושא כלשהו בהתלמידים יצלמו  1.0.0

הם יצטרכו לתאר  להמחשת ההשפעה שיש לזווית על היחס אל הדמות.שגרתית אחת 

 בכיתה מה מהזוויות מייצרת נקודת מבט תומכת.

ולראות כיצד משמעות התמונה משתנה. לצלם נושא בו זמנית משלוש נקודות מבט שונות   1.0.1

לצורך צילום זה יש לחלק את התרגיל לשלושה תלמידים שכל אחד מצלם את אותו אירוע 

 ממקום אחר ושונה בו זמנית.

 

 קומפוזיציה 3.2

 :מבוא

 מסדרים, מעמידים שבו האופן .סידור משמעהבעברית,  מיחבר, (Composition) קומפוזיציה

, חזק בסיסי מבנה דורש טוב תצלום. אחד תצלום המרכיבים הוויזואליים האובייקטים את ומארגנים

 או הצלם, האמן. אחר ביטוי וכל ציור, בניינים, סימפוניה, שיר כמו אמנותית יצירה בכל שנדרש כפי

 את מארגן הוא אופן ובאיזה בחוץ להשאיר מה ואת היצירה לתוך להכניס מה להחליט צריך היוצר

 .התמונה במסגרת הפרטים

 

 הנושאים הנלמדים:

, הקומפוזיציה חשיבות, בזמן קומפוזיציה ובין במרחב קומפוזיציה בין ההבדל, קומפוזיציה מהי

, וסטטית( מרכזית) סימטרית, מאוזנת קומפוזיציה, מאוזנת לא וקומפוזיציה מאוזנת קומפוזיציה

 – אנכי וצילום אופקי צילום, (הזהב וחתך השלישים חוק) ודינמית סימטרית-א, מאוזנת קומפוזיציה

 יחסי, התמונה של התחתון לחלק העליון החלק בין הכוחות יחסי, ההתבוננות על משפיעהוא  כיצדו

 אופקיים, אנכיים קווים) הקומפוזיציה על קווים השפעת, השמאלי החלק ובין הימני החלק בין כוחותה

 ונקודת מתכנסת קומפוזיציה, לכאורה אובייקטיבית שהיא תחושה להשיג ניתן דצכי, (ואלכסונים

 משקל כבעלי נראים כהים צבעים: לדוגמה ויזואלי משקל להפחית או להוסיף הנוטות תכונות, מגוז

 .פתוחה וקומפוזיציה סגורה קומפוזיציה, בהירים לצבעים יחסית יותר כבד

 

 :אופרטיביות מטרות

 .נחוצה היא מה ולשם קומפוזיציה מהי ילמד התלמיד .0

-א מאוזנת וקומפוזיציה סימטרית מאוזנת קומפוזיציה להשיג ניתן כיצד ילמד התלמיד .1

 .סימטרית

 .בזמן קומפוזיציה ובין במרחב קומפוזיציה בין ההבדל את ילמד התלמיד .1

 .הרצוי ולמסר לנושא הקומפוזיציה את להתאים ילמד התלמיד .4

 .לכך הנלוות המשמעויות הבנת תוך ופתוחה סגורה קומפוזיציה לבנות כיצד ילמד התלמיד .5

 יצירת לשם'( וכו אלכסונים, עמודים, בנינים) במרחב בקווים להיעזר ניתן כיצד ילמד התלמיד .6

 .הקומפוזיציה

 יחסי ועל  במרחב  הקיימים השונים הגופים של הגדלים, הגוונים השפעת את ילמד התלמיד .7

 .הקומפוזיציה על המשפיעים הכוחות

 שמאל, ימין, למטה, למעלה) התמונה בחלקי האובייקט מיקום משמעות את ילמד התלמיד .8

 .האמירה על משפיעה מיקום כל וכיצד( ומרכז
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 :תרגילים

. בהמשך סימטרית-א ובקומפוזיציה מרכזית בקומפוזיציה דמות לצלםהתלמידים יתבקשו  1.1.0

 . מאוזנת לא ובקומפוזיציה מאוזנת בקומפוזיציה נושא אותו את לצלםיתבקשו 

 את להציג מטרה מתוך שונים ממרחקים דיוקן לצלםתרגיל דיוקנים: התלמידים יתבקשו  1.1.1

. מהסביבה הדמות את שמפריד צילום ובין  הסביבה עם יחד דמות של צילום בין ההבדלים

 הפריים של העליון בחלק פעם הדמות את ממקמים כאשר דיוקן לצלםבהמשך יתבקשו 

 .התחתון בחלק ופעם

 ובקומפוזיציה פתוחה בקומפוזיציה תמונה לצלםתרגול קומפוזיציות: התלמידים יתבקשו  1.1.1

 מרכזית סטטית וקומפוזיציה אלכסונים עם דינמית קומפוזיציה בעלת תמונה לצלם, סגורה

 אותו את לצלם, ואנכית ובצורה אופקית בצורה נושא אותו את לצלם, אופקיים קווים ועם

 מנקודת ופעם, אובייקטיבית לכאורה שהיא התבוננות ליצור המטרה כאשר אחת פעם נושא

 .סובייקטיבית מבט

: כל נושא הקומפוזציה מכוסה ובהרחבה באתר המגמה"עושים תקשורת" בספר: אומנות המבע ותהער
 בתכ"ל שאלות ותרגילים להתנסות. 7.כמוכן ראה נספח הצילומי

 והתאמתה לאתר הניידת הסטילס במצלמת שימוש 3.3

 הכרות עם כל פונקציות המצלמה האפשריות, עבודה במצב חצי אוטומטי, תרגול בכיתה. 1.1.0

תרגיל צילום יצירתי: התלמידים יקבלו מהמורה עצם כלשהוא )תפוח, לדוגמה( ויתבקשו  1.1.1

 אופנים שונים. הם יוכלו לבחור את הלוקיישן, הזווית, ולשנות כל פרמטר 1-לצלם אותו ב

שיבחרו בהגדרות המצלמה. בחצי השעה האחרונה של השיעור התלמידים יציגו את שלוש 

 התמונות ויסבירו מדוע בחרו לצלם את העצם בצורה הנ"ל.

התמונות המצולמות במכשיר הנייד מגיעות בגדלים רבים, אך כדי שיופיעו באתר בצורה  1.1.1

המיטבית, עליהן להיחתך לממדים מדויקים. את חיתוך התמונה ניתן לבצע באמצעות 

 צייר במחשב.לאנדרויד או  Photo Editorאפליקציית 

 

 Gimp החינמית העריכה תוכנת באמצעות תמונה עריכת 0.3

 נדרש, באלה וכיוצא מיוחדים אפקטים ליצור או תמונות לעצמו לעצב שרצה מי, שנים פרמס לפני עד

 המדף תוכנות של כבודן. למדי שונה המצב יום. כלהפעלה ומסובכות יקרות תכנות לרכוש או להוריד

 חלופות כיום קיימות אבל, מתקדמות תמונה עיצוב עבודות או מקצועיים למשתמשים שמור עדיין

 המשימות למרבית סביר פתרון המציעות ולסלולרי למחשב זולות או חינמיות אפליקציות או חינמיות

 רוב את העושה, פתוח קוד תכנת, Gimp בתכנת תמונות לעבד כיצד ונלמד נכיר זה בפרק. הנפוצות

 .ביותר ומקצועית טובה בצורה לעשות יכולה שפוטושופ הדברים

.  /http://www.gimp.org, הורדה והתקנה מאתר Gimpשיעור היכרות עם מבנה תוכנת  0.4.1

התפריטים, שכבות, עזרים, כלי בחירה ועוד. ביצוע פעולות עריכה לתמונות היכרות עם 

לצורך התאמה  שצולמו בטלפונים סלולאריים וטאבלטים, לרבות חיתוך ושינוי המימדים

לאתר האינטרנט, שינוי צבעים, סיבוב חופשי, הוספת כיתוב, שילוב שתי תמונות אחת לצד 

 השניה ועוד. תרגול בכיתה.

 

http://www.gimp.org/
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, להעבירה למחשב ובאמצעות התוכנה לתקן תמונההתלמידים יתבקשו לצלם  :Gimp תרגיל 1.4.1

לל תיאור כתוב לכל . בסיום יעלו את התמונות לפוסט באתר המגמה הכוולהתאימה לאתר

 אחת מהתמונות.

 

 הפקת עבור כמו, הוידאו הפקת עבור חיוני הוא בשכבות השימוש: Gimp-עבודה בשכבות ב 1.4.1

 עם לעבוד איך, בשכבות לעבוד איך :ילמדו התלמידים זה בשיעור .אינטרנט לאתר סליידר

 את להפוך איך, האינטרנט עבור לתמונה השכבות עם לעבוד איך, הפילטרים תפריט

התלמידים יתרגלו שימוש בשכבות ובפילטרים,  .וידאו \ אנימציה עבור לתמונות השכבות

 וייצאו תמונה בשכבות לצורך עריכה בתוכנת וידאו.

 

: התלמידים יתחלקו לקבוצות ויקבלו תמונה של עצם כלשהוא Gimp-תרגול עריכת תמונה ב 1.4.4

ת התמונה כאוות נפשם ולהגיע לתוצאה בכיתת הלימוד. כל התלמידים יתבקשו לערוך א

 היצירתית והיפה ביותר. את התמונה יש ליישר ולחתוך למידות המדויקות.

 

 לאתר תמונות ייצוא פורמט 5.3

 Jpgלתמונות במספר מצומצם של גוונים,  Gifעל ההבדלים בין פורמטי הגרפיקה ברשת:  1.5.0

כפורמט המוביל לגרפיקה,  Png-כפורמט פופולארי, על איכויות הדחיסה השונות שלו, ו

 ובמיוחד במקרים בהם נדרש רקע שקוף.

 

 

 Instagram החברתית לרשת התמונות העלאת 6.3

חלוקה לצוותי צילום, ויציאה לצילום ושיוכה לחשבון המגמה.  Instagramהתקנת האפליקציה  1.6.0

בית הספר. שימוש בפילטרים לחידוד הצבעים וליצירת אפקטים שונים, תמונות נוף של 

 על מנת למקסם את חשיפת התמונות. Hash Tags-משחקי פוקוס וחידוד צבעים. שימוש ב

 הניידת הוידאו במצלמת צילום 7.3

שיעור היכרות עם תכונות צילום הוידאו החשובות: הקפדה על צילום רוחב ולא אורך, שמירה  1.7.0

 יציבות התמונה, היכרות עם האפשרויות המתקדמות שהמצלמה שבטאבלט מציעה. על

תרגול צילום וידאו: כל קבוצה תצלם אירוע בית ספרי, כדוגמת טקס, שיעור יוצא דופן, משרד  1.7.1

ועליו להיות מעניין ככל הניתן.  One Shot-המנהל, חדר מורים ועוד. הצילום יתבצע כולו ב

 ה שתציג בכיתה את הצילום האיכותי והמעניין ביותר.בונוס יינתן לקבוצ

לצורך מציאת Magisto החינמית  וידאוהייצוא וידאו לאתר: שימוש באפליקציות עריכת  1.7.1

, ומשם היכרות YouTubeנקודות התחלה וסוף, שיפור איכות הצבעים, העלאת הוידאו לאתר 

 וב התמונה ועוד.ייצעם אפשרויות העריכה, הדבקת המוזיקה והכתוביות, 
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 שעות 25: . כלי הפצה4

 בפייסבוק המגמה לאתר עמוד יצירת 1.0

לאתר המגמה והעברת גישות ניהול לתלמידים על מנת שיוכלו לעדכן  Facebook Pageיצירת  4.0.0

לקבוצה  Pageמוד פייסבוק, וההבדלים בין עמוד את העמוד. היכרות עם השלבים לפתיחת ע

Group. 

 

 התוכן את המקדמים זה בעמוד ועדכונים סטטוסים כתיבת 2.0

תרגיל כיתתי: כל תלמיד יציע סטטוסים שעשויים למשוך קוראים לאחת הכתבות האחרונות  4.1.0

באתר המגמה. התלמידים יתבקשו לפרסם את הסטטוסים בהפרש של כמה שעות אחד 

 מהשני, וישתפו את המורה בשיעור שאחרי בתגובות ובלייקים שקיבלו.

 

3.0 Twitter :הכותרת והוצאת המסר תמצות 

4.1.0 Micro Blogging  כקונספט, על רשת הטוויטר והצלחתה בשנים האחרונות, על יתרונותיה ועל

ההבדל בינה  לבין פייסבוק. דיון על חווית הטוויטר של התלמידים שמשתמשים ברשת, 

" מובילים בארץ ובעולם. . מעקב אחרי "צייצניםFavorite-ו Retweetהיכרות עם המושגים 

גיוס עוקבים לטוויטר של המגמה באמצעות שיתוף החשבון בחשבונות הפייסבוק של 

 התלמידים.

אותיות,  041על ניסוח ציוץ בטוויטר: סדנה כיתתית, בה יציעו התלמידים ציוצים של עד  4.1.1

ל כללי הכוללים "טיזר" קצר המזמין את הגולש לקרוא את הכתבה המלאה תוך שמירה ע

הידוק והוצאת העיקר. בסדנה נלמד גם על כלי קיצור הכתובות, שיאפשר לנו למקסם את 

 . http://bit.lyמרחב הכתיבה שלנו, כלי לדוגמה: 

 

 נוספות חברתיות ברשתות התכנים והפצת פרסום 0.0

, Tumblr ,Pinterestתכנים, כדוגמת היכרות עם רשתות חברתיות נוספות לפרסום וקידום  4.0.4

Delicious ,Google Plus .ועוד 

ברשתות החברתיות, תוך קבלת משוב בכיתה.  תחווייתיתרגיל: פתיחת חשבונות והתנסות  4.4.1

 פרסום והפצה של קישורים וכתבות נבחרות ברשתות הנ"ל.

 

 נקודתי ופרסום, התכנים של הליבה קהל הגדרת 5.0

דיון כיתתי על מציאת קהלי היעד המתאימים והדרכים להגיע אליהם. איתור נושאי כתבה  4.4.0

עיונות להפצת התכנים במקומות בהם קהלי היעד הנ"ל ופילוח קהלי היעד שלהם, העלאת ר

 גולשים, וביצוע קידום שכזה לתכנים.

תרגיל: חלוקה לקבוצות, הפצת תכנים בולטים מאתר המגמה בפילוח ממוקד, מציאת  4.4.1

המקומות המתאימים לפרסום נקודתי, וניהול רישום של התהליך, כמתבקש בפרויקטי סוף 

יום דיון בו כל קבוצה לומדת על הישגי הקבוצה השניה כדי להגיע יא' ויב'. קבלת משוב וק

 לתוצאה הטובה ביותר.

http://bit.ly/
https://www.tumblr.com/
http://pinterest.com/
https://delicious.com/
https://delicious.com/
http://plus.google.com/
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 טוקבקים ניהול 6.0

ושמירה על האתר ללא התמודדות עם טוקבקים הכוללים שפה גסה, הגדרות לשון הרע  4.6.0

מענה לטוקבקים, הפרדה בין טוקבקים מציאותיים עריכת טוקבקים, טוקבקים שכאלה, 

 "דואר זבל", טוקבקים אוטומטיים, שמטרתם לפרסם קישורים לאתרים חיצוניים. לטוקבקי

 

 תמונת היעד של תלמיד המסלול בסיום שנה זו

 

תלמיד המסיים את כיתה י' יקבל את תמונת הידע הנדרשת להיכרות עם עולם הניו מדיה, ליצירת 

תוכן והפצתו, ויהיה בעל שליטה בסיסית לפחות ביצירת תוכן טקסט, סטילס ווידאו, העלאתו לאתר 

 המגמה, עריכתו, פרסומו והפצתו. ידע זה יפותח בהרחבה בשנים הבאות. 

ו מדיה ויכיר ביתרונותיו, בחסרונותיו ובשינויים שהביא למפת התלמיד ישלוט בעולם הני .0

 התקשורת.

התלמיד יתחיל לפתח ידע בצריכה ביקורתית של תכנים המתפרסמים בעולם הניו מדיה,  .1

 ויפיק שורה של תוצרים ראשוניים בעצמו.

( Wordpressלתלמיד אמור להיות ידע טכני בשימוש במערכת ניהול התוכן שבאתר )כדוגמת  .1

יבוא לידי ביטוי בפרסום כתבות פרי עטו ומצלמתו ללא התערבות המורה. תפקיד המורה ש

בסוף השנה אמור להיות עריכה ומשוב בלבד לפי עקרונות עיתונאיים, שיפורי הניסוח, ותיקון 

 ויזואלים. -תקלות טכניות שנבעו מהזנה לא נכונה של התכנים האודיו

במחשב לפני פרסומו. התלמיד ידע לצלם וידאו  התלמיד ידע לצלם סטילס, לרבות עריכתו .4

 ולהעלותו לרשת ללא עריכה. 

התלמיד ימנף את הידע שלו ברשתות חברתיות ואת הידע הנלמד בכיתה על מנת לייצר  .5

 תנועה נכנסת לתכנים שכתב. 
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 שעות 104 -' אכיתה י
 

 ראשי פרקים

 שעות 15: השפה הצילומית

 שעות 47: עיתונאות דיגיטלית

 שעות 5: כלי הפצה

 

 מטרות אופרטיביות:

 הכרות עם עולם הניו מדיה מהזווית העיתונאית והחברתית.  .א

 ( ליצרן תוכן עצמאיFollow Upהפיכת התלמיד מעוקב וממחזר תוכן ) .ב

הקניית שליטה מלאה בכל האספקטים של ניו מדיה, לרבות וידאו, אודיו וסטילס, ומתן חירות  .ג

 תמהיל נכון לכל אחד מהאייטמים אותם הוא יוזם. הבחירה לתלמיד לזהות איזה

 השלמת כל הידע העיוני והבאתו לכדי ביצוע בפרויקטון. .ד

 

 שעות 25: השפה הצילומית. 1

 שונים תאורה בתנאי טובות תוצאות והפקת במצלמה השימוש שדרוג 1.1

החבויות  והמצלמה החצי אוטומטית. הכרת הפונקציות הכרות עם המצלמה הסלולארית  0.0.0

 לתנאי תאורה שונים. בתפריט, צילום באור יום לעומת צילום בחושך, התאמת זווית הצילום בהתאם 

 

 ז'אנרים בצילום 1.2

 :הקדמה

. הצילום בשפת קודים ולימוד תהוויזואלי החשיבה פיתוח הן זה פרק של העיקריות המטרות

, מלחמה צילום ,מבוים צילום, תיעודי וצילום רנליזם'פוטוז) השונים הז'אנרים בין יתחלקו השיעורים

 תולדות ובין( המורחבת והמשפחה פורטרטים ,ומעובד מודרניסטי-פוסט צילום ,ונוף טבע צילום

 במהלך שנרכש והתיאורטי הטכני הידע את להפנים בכדי תרגול מחייבים השיעורים .הצילום

 . עבודות וביקורת חוץ לצילומי יציאות, פרונטאלי לימוד סביב בנויים השיעורים. השיעורים

 

 :אופרטיביות מטרות

 בתהליך התומכים, השונים בקורסים שנרכש והמעשי התיאורטי הידע את משלב הקורס .א

 .תמונה ועיבוד טכנולוגיה כגון ,התמונה יצירת

 העידן עד אובסקורה מהקמרה הצילום בתולדות הרלוונטיים האירועים את יכיר התלמיד .ב

 .הדיגיטלי

 ויחקרו יוצגו הקורס במהלך .הצילום שפת להפנמת בסיס מהווה השונים אנרים'הז הבנת .ג

 תיעודי בצילום :לדוגמה .אובייקטיביות מול בסובייקטיביות נעסוק. שונים יוצרים של עבודות

 או ,לגביה עמדה והבעת המציאות של ורעיונית חזותית לחקירה ככלי משמשת המצלמה

 המרחבים הטבעית הסביבה ונוף טבע בצילומי .תמונהה באמצעות( מדומה) מציאות יצירת

 .    חוץ לצילומי השראה יהוו הפתוחים
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 נושאים בלימוד הז'אנרים:

 – דגרטייף, ימינו עד מהרנסנס  -אובסקורה קמרה :הצילום המצאת, ראשוניות תגליות .0

 ואנו הכפתור על לוחץ אתה Eastman Kodak, נגטיבים תחילת -טלבוטייף, ראשונים צילומים

 וז צילום האם -הגדול הויכוח, 09-ה המאה במחצית האמריקאי צילום, ההשאר כל את עושים

 ?אמנות

 

 צילום - "נראה ואינו רואה" מהצד הצופה הצלם, הצייד הצלם :רחוב וצלמי רנליזםו'פוטוז .1

 ,Henri Cartier Bresson "המכריע הרגע" -, ללא התערבות, בימוי, בקשת רשות יום יום של

 .(ליבק אלכס) ישראלי צילום, הברית בארצות עיתונאות וצילום רחוב צלמי

 

 תיעודי צילום, Lewis Hine, Jacob Riss: חברה לתקן ושאפו ניסו אשר צלמים :תיעודי צילום .1

 .F.S.A צלמי. Bruce Davidson,  Larry, Towell :אישי כפרויקט

 

, Julia Cameron, Cindy Sherman. ענק להפקות עד הראשונים מהפורטרטים :מבוים צילום .4

Gregory Crewdson ,גירש פסי, נס עדי. 

 

 בקו ולהיות מלחמות לתעד הצורך, ימינו עד קרים ממלחמת כללית סקירה :מלחמה צילום .5

 .Robert Capa, הראשון

 

 .יםיעכשוו צלמים, כאמנות רלוונטי צילום: סקירה :מודרני-ופוסט מודרני צילום .6

 

 כנושא המשפחה. Annie Lebovitz עד  August Sanders-מ:משפחה וצילומי פורטרטים .7

 בועז, Sally Mann, Tina Barney: מבחוץ שמגיע צלם או מהמשפחה כחלק הצלם: לצילום

 .טל

 

-F קבוצת, Andreas Gursky, הפרוע המערב את מגלים אמריקאים צלמים :ונוף טבע צילום .8

64. 

 

 תרגיל:

 

הכיתה תתחלק לקבוצות, כל קבוצה תבחר שני ז'אנרים ותצלם תמונות המתאימות לאותו  0.1.0

 ז'אנר. בסיום השיעור יציגו התלמידים את התמונות ויסבירו כיצד הן משתייכות לז'אנר הנ"ל.  

: כל נושא הקומפוזציה מכוסה ובהרחבה באתר המגמה"עושים תקשורת" בספר: אומנות המבע ותהער
 בתכ"ל שאלות ותרגילים להתנסות. 7ן ראה נספח .כמוכהצילומי

 

 :נטיםורלו אתרים

0. Photojournalismlinks photojournalismlinks.com 

1. Documentary Photography   

1. What is postmodern photography 

4. Portrait Photography 

http://photojournalismlinks.com/
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 עריכה לצורך שונים פורמטים המרת 1.3

 שיעור היכרות עם פורמטים של וידאו:  0.1.0

 AVI) Audio Video Interleave) -  פורמט איכותי ללא דחיסה, מבית מייקרוסופט, המפיק את

 ביותר. הקבצים הגדולים 

 MOV -  הפורמט המתחרה שלApple  .הנפוץ במכשירים שפותחו על ידה 

 WMV) Windows Media Video) - הפורמט מיקרוסופטוידאו דחוס, גם הוא מבית  פורמט .

  MPEGהעיקרי איתו נעבוד בעריכת וידאו ובייצואו לרשת.  

 MPEG -  פורמט היצוא הפופולארי של סרטים הדחוסים באיכות גבוהה כוללHD  לנגניDVD .

משמש כפורמט  MPEG-4הוא הפופולארי לצורך זה.  MPEG-2מבין שלל גרסאותיו, פורמט  

 ה הפופולארי של טלפונים ניידים וטאבלטים, והוא נפוץ ברשת. הדחיס 

לכל מכשיר המשמש לצילום וידאו אפשרות בחירה באיכות הוידאו המצולם, ולה השפעה על  

גודל הקובץ הסופי. את הקבצים המועברים למחשב ניתן לרוב להעלות לאתרי שיתוף  

וך אותם לפני הפרסום, נידרש להמיר הסרטונים ללא המרה, אך במידה ונהיה מעוניינים לער 

 את הסרטון.  

משמעותה לרוב שמירה מלאה על איכות הוידאו, אך היא עלולה לייצר קבצים  AVI-המרה ל 

ענקיים שימלאו את הדיסק הקשיח ושתוכנות העריכה יתקשו לעבוד עימם. לכן אנחנו  

 באיכות גבוהה.  WMVממליצים על המרת הקבצים לפורמט  

 אותה ניתן להוריד בחינם מהרשת. Format Factoryאת ההמרה נבצע באמצעות תוכנת  

. יש לבצע הדרכה והדגמה בשיעור. תוצרי בקישור הזהמדריך לשימוש בתוכנה ניתן למצוא  

 הוידאו המומרים ישמשו אותנו בשיעורים הבאים. 

 

 החינמית Movie Maker תוכנת באמצעות לאתר וידאו עריכת 1.0

 ם, חיתוך התחלה וסוף., יבוא קבצישיעור היכרות עם התוכנה 0.4.0

הכיתה תתחלק לקבוצות, ותצא לצלם מספר שוטים ברחבי בית  - עריכת וידאותרגיל:  0.4.1

דקות של צילומים יתבקשו חברי הקבוצה להגיע למחשב, להמיר את  01-הספר. בתום כ 

 הקבצים ולערוך אותם לסרטון אחד, אותו הם יציגו בסוף השיעור.  

 וידאו, הכרת פונקציות עריכה מתקדמות בתוכנה.מעברים בין קטעי  0.4.1

 של וידאו מסרטוני קטעים מספר לחבר ותתבקש, לקבוצות תתחלק הכיתה - קליפ: תרגיל 0.4.4

 .שניות 11-61 בן קצר לקליפ חבריה 

 

 כתוביות הוספת, רקע מוזיקת הדבקת, חיתוכים 1.5

שיעור תרגול: ייבוא קבצי קול והדבקתם ברקע. תרגול ביצוע חיתוכים על גבי הקצב של  0.5.0

 המוזיקה. הוספת כתוביות בתחילת הסרטון, בגוף הסרטון וקרדיטים בסיום.  

: התלמידים יחולקו לקבוצות כשכל קבוצה תקבל מהמורה שיר. צילום מוזיקליתרגיל:  0.5.1

עי וידאו קצרים )ללא קול( ולערוך אותם לצלילי בהתאם לשיר הכיתה תתבקש לצלם קט 

http://download.cnet.com/FormatFactory/3001-2194_4-10968547.html?spi=896580a7c26f671330e67b8d3222f025&part=dl-
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4380447,00.html
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המוזיקה. ינתן בונוס על שימוש נכון במינון נכון במעברים ובכתוביות. תוצרי התרגיל יוצגו  

בראשית השיעור הבא והיוצרים יענו לשאלות המורה והתלמידים כדי להסביר את הבחירות  

 שביצעו בצילום ובעריכה. 

 

 החברתיות וברשתות באתרהפצת הסרט  1.7+  וייצוא שמירה 1.6

-והעלאתו לערוץ ה MPEGאו  AVIדחיסת הוידאו בצורה מיטבית לפורמט המתאים,  0.6.0

 YouTube  .הרשמי של המגמה 

באמצעות הטמעתו בכתבה מסכמת שתתפרסם באתר, קידום הסרטון תרגול: הפצת הוידאו  0.7.0

במסגרת התרגיל תתקיים גם היכרות  ברשתות החברתיות ומעקב אחרי כמות הצופים בו. 

 . MetaCafe-ו Vimeoעם פלטפורמות נוספות להפצת סרטונים, כגון  

 

 

 שעות 44: עיתונאות דיגיטלית. 2

 לראיון הכנה 2.1

הראיון העיתונאי, מבוא: שיעור הכולל חומר עיוני על תרבות הראיון כולל דוגמאות של  1.0.0

בשיעור יוסברו גם כללי גג וברדיו בשנים האחרונות.  הראיונות בולטים ששודרו בטלוויזי 

לראיון, כדוגמת אזכור מלא של שם ותפקיד המרואיין בתחילת הראיון ובסופו, שאילת שאלות  

קצרות, התייחסות לדברי המרואיין על מנת לאתר שאלות המשך שלא נכתבו מראש, אי  

איין ענה עליה מוקדם יותר, חזרה על תשובות המרואיין, הימנעות משאילת שאלה שהמרו 

 ושינוי בזמן אמת של ניסוח של השאלה במידה והמרואיין לא הבין אותה.  

כל תלמיד בכיתה יתבקש לציין מרואיין, דמות מוכרת מפרי דמיונו )שר  תרגול, ראיון דמיוני: 1.0.1

י של האוצר, מאמן מכבי ת"א, בר רפאלי, וכו'( ולהציע שאלות שישאל בראיון. בחצי השנ 

השיעור יתקיים דיון כיתתי בו כל תלמיד יציג את הראיון שלו, ויתר התלמידים יציעו שאלות  

 נוספות שיכולות להישאל. 

 

 תחקיר עריכת 2.2

בו ישתמשו כהכנה לכתבת נושא ולראיונות מתבקשים התלמידים לערוך תחקיר מוקדם,  1.1.0

ות נוספות. את התחקיר יידרשו בכתיבת השאלות, בראיון עצמו בשאלות המשך, ובנקוד 

התלמידים להציג בתיקי ההפקה שלהם. עבודת התחקיר הינה עבודה קבוצתית הכוללת  

העמקת ההיכרות עם הנושא, וקריאת מידע רחב עליו בספרות מקצועית ו/או באתרי  

אינטרנט מוסמכים )אתר רשמי שקשור לנושא, אתר של גוף ציבורי או פרטי, ומאגרי מידע  

ועיים. ויקיפדיה אינו יכול להיות המקור היחיד לתחקיר(. על עקרונות התחקיר, מקורות מקצ 

תוכן, והעמקת הידע הנדרשת בשיעור הדוגמה. המורה יבחר עם התלמידים נושא ומרואיין  

 ויציג את הדרך המיטבית לאתר מידע מהימן. כמו כן ימלא המורה טופס תחקיר לדוגמה. 

התלמידים יתבקשו לבחור בקבוצות נושא שישמש אותם לכתבה  א:תרגול, תחקיר נוש 1.1.1

לאתר המגמה. במהלך השיעור יתבקשו ללמוד את הנושא לעומק ולמלא עליו טופס תחקיר  

הכולל סקירה ולמידה של מספר מקורות מידע. התלמידים יתבקשו להציע גם הצעות  
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רונה יציגו הקבוצות את לשלושה מרואיינים לכתבה שיפיקו בנושא. במחצית השעה האח 

 מסקנותיהם מהתחקיר ויענו לשאלות של המורה ויתר הכיתה, שיבחנו את בקיאותם בנושא. 

תחקיר לקראת ראיון הקשור כל קבוצת תלמידים תתבקש לקיים  תרגול, תחקיר מרואיין: 1.1.1

לנושא הכתבה הבא שלהם. במהלך השיעור יעמיקו את הידע על המרואיין וינסו לבנות טופס  

תחקיר מקיף ככל הניתן, הנשען על מקורות מידע רבים. כמו כן יכתבו שאלות לראיון.  

במחצית השעה האחרונה יציגו הקבוצות את מסקנותיהם מהתחקיר ויענו לשאלות של  

בקיאותם בנושא. כמו כן במסגרת המשוב כל קבוצה תקבל  המורה ויתר הכיתה, שיבחנו את 

 הצעות לשאלות נוספות, ומהן תשלים את ההכנה לראיון. 
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 תרגול 2.3

הקבוצות יבצעו מספר ראיונות, יקליטו ו/או יצלמו אותם, יערכו ויעלו לאתר האינטרנט של  1.1.0

רת שיעור משוב כיתתי. שלושה שיעורים יציגו התלמידים את תוצריהם במסגהמגמה. בתום  

 התלמידים יתבקשו ליישם את מסקנות המשוב בתרגילי ההמשך. 

 

 בראיון סטילס צילומי 2.0

בראיונות אודיו ווידאו, יש לצלם תמונת נושא שיעור הרחבה: על מנת להשלים את התמונה  1.4.0

צילום של המרואיין שתופיע בדף הבית ובראש הכתבה. בתרגיל יוצעו שימושים בזוויות  

 ובלוקיישנים מיוחדים על מנת לייצר תמונה בעלת אמירה.  

   

 הפודקאסטים של התוכן עולם עם הכרות 2.0

הכולל עשרות  iCastההיסטוריה של הפודקאסט, ותמונת מצב עכשווית: היכרות עם אתר  1.4.0

אלפי תכניות רדיו מעולמות שונים, ועם סיפורי הצלחה שצמחו באתר. היכרות עם עולם  

הרדיו האינטרנטי והתחנות הישראליות והבינלאומיות הבולטות. בולטות ונראות בתוך מגוון  

אינסופי של תכנים. במסגרת השיעור תתקיים האזנה לחלק מהתכנים באתר, וצפייה במספר  

 .קטעי וידאו רלוונטים 

 

 קישור קטעי קריינות הכוללת מוזיקה תכנית ועריכת הקלטת 2.5

. התלמידים יקליטו mp3לשיעור זה כל תלמיד יתבקש להביא עימו שיר לבקשתו בקובץ  1.5.0

במחשב קטע הגשת שיר קצר. במהלך השיעור תתבצע היכרות ראשונית עם תוכנת העריכה  

ייבוא כל קבצי הקריינות והמוזיקה ועריכתם ביחד לקובץ , המאפשרת Audacityהחינמית  

 אחד. יתבצע תרגול בכיתה. 

בקש להצמיד קטע קריינות בהגשתו לשיר אותו הוא כל תלמיד ית תרגיל, פודקאסט אישי: 1.5.1

יציג, לערוך את השניים לקובץ אחד ולהעלות אותו לרשת. בסיום השיעור תתקיים שמיעה  

 כיתתית של התוצרים. 

 1-5הכיתה תתחלק לקבוצות וכל קבוצה תתבקש להכין תכנית בת  תרגיל, תכנית נושא: 1.5.1

קטעי קישור המדברים על הנושא ומציגים את שירים בנושא לבחירתה. הקבוצה תכין  

השירים. כל חברי הקבוצה יקליטו את עצמם, יערכו את התכנית ויעלו אותה לרשת. בשיעור  

 שאחרי תתקיים האזנה לתוצרים. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=yJKp-C1kwJ8&feature=youtu.be
http://yaniv.tv/audacity


 38עמוד  תכנית לימודים בהתמחות ניו מדיה

 

 הסלולארי הטלפון באמצעות ואינסרטים ראיון הקלטת 2.6

הניתנת להורדה בסמארטפונים ובטאבלטים,  RecForgeהיכרות עם אפליקציית ההקלטה  01.6.

יציאה לשטח להקלטת קולות. ת לאיכות הקלטה מיטבית, וראשוניו התאמת הגדרות  

 במסגרת התרגיל הכיתתי ייאספו כל הקולות ויושמעו בסוף השיעור לכיתה כולה. 

 

 Audacity החינמית העריכה תוכנת באמצעות התכנים עריכת 2.7

, לרבות ביצוע חיתוכים, עריכת גמגומים היכרות עם פונקציות העריכה המתקדמות  1.7.0

 תרגול בכיתה.. לפסוסים(, שיפור איכות הסאונד, הצמדות ופיצולים) 

הכיתה תתחלק לקבוצות, כשכל קבוצה תקבל טקסט מוקלט מראש  תרגיל, עריכת קריינות: 1.7.1

ועמוס בגמגומים )לפסוסים(. על הקבוצות יהיה לסיים את העריכה בצורה המיטבית ביותר,  

בץ. ביתר זמן השיעור תתבקש כל קבוצה לערוך את ולסגור את הקולנקות את כל הטעויות,  

 הקריינות מחדש תוך שימוש בכלל האפקטים הקיימים בתוכנה. 

במסגרת התרגיל תכין כל קבוצה קטע קצר המגדיר שם  תרגיל, הכנת ג'ינגל קבוצתי: 1.7.1

לקבוצה ומציג את חבריה. את הג'ינגל יקליטו ויערכו חברי הקבוצה בכיתה, תוך שימוש  

בקטעים מוזיקליים לבחירתם. על הג'ינגל להיות ערוך היטב מבחינה טכנית, באפקטים ו 

 שניות. התוצרים יוצגו בכיתה.  11-לא יותר מ -יצירתי וקצר  

 ברשת פודקאסטים באתרי וייצוא Audio לשמירת בפורמטים שימוש 2.8

 היכרות עם פורמטי אודיו פופולאריים: 1.8.0

 WAV - .פורמט אודיו לא דחוס מבית מייקרוסופט, המציע איכות גבוהה בגודל קובץ גדול 

 MP3 -  ,ומשמש כפורמט ההפצה העיקרי. טובההמציע איכות פורמט אודיו דחוס פופולארי 

 WMA - פורמט המקביל ל-MP3 .מבית מייקרוסופט, פורמט הפצה משני 

 OGG - פורמט דחיסת אודיו איכותי, המציע איכות מיטבית תמורת גודל קובץ דומה ל-MP3  .

 עם זאת הוא עדיין נפוץ פחות. 

, ועל אתרי הייצוא MP3, על תיוג קבצי Saveלעומת  Exportבשיעור נלמד על ייצוא הקבצים,  

לקטעי אודיו  Soundcloudלתכניות שלמות )פודקאסטים(,  Mixcloud-ו iCastהפופולאריים:  

 לשיתוף קטעי מוזיקה לזמן קצר. Zippyshareקצרים,  

 

 יוצרים זכויות על שמירה 2.9

על פי הכללים: מהו ר"ש, מה מטרתו, כיצד למלא אותו? מילוי ר"ש לפודקאסטים  הכנת ר"ש 1.9.0

 שהוקלטו, והנחיות כיצד למלא אותו לפודקאסטים עתידיים תוך שמירת תיעוד בתיק ההפקה.  

 

 התלמידים בעריכת ברצף מוזיקה המשדר אינטרנט רדיו הכנת: בונוס 2.14

תחנת רדיו שתשדר באתר המגמה. לצד השירים התלמידים יבחרו את השירים וירימו  1.01.0

 יושמעו הג'ינגלים שהתלמידים ערכו.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=dje073.android.audiorecorderlite&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImRqZTA3My5hbmRyb2lkLmF1ZGlvcmVjb3JkZXJsaXRlIl0.
http://icast.co.il/
http://mixcloud.com/
http://soundcloud.com/
http://zippyshare.com/
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 המגמה של האינטרנט אתר עבור אירוע של כיסוי 2.11

שיעור תכנון וחלוקה לקבוצות. כל קבוצה תתבקש להתכונן לכיסוי אירוע בית ספרי או עירוני  1.00.0

יצירת קשר לתיאומים, ביצוע תחקיר שצפוי להתקיים בשבוע הקרוב. התכנון צריך לכלול 

 ראשוני, קבלת אישור כניסת תקשורת במידה ונדרש, ואישור לצלם / להקליט במקום.

כל קבוצה תציג את ההתקדמות שלה, את התחקיר שקיימה, ורשימה של מרואיינים  1.00.1

 פוטנציאלים לקראת ובמהלך האירוע. יתקיים סיעור מוחות כיתתי והמשך עבודת הכנה.

מפגש ראשון אחרי האירוע יכלול העברת רשמים, והצעה כיצד לערוך ולפרסם את התוצרים.  1.00.1

במידה ויש צורך בראיונות או צילומים משלימים הם יתבצעו בשיעור זה. כמו כן תתחיל 

 כתיבה ועריכה של התכנים המוקלטים והמצולמים.

 , והמשך עבודה בקבוצות.מפגש ביניים בו תציג כל קבוצה את ההתקדמות שלה 1.00.4

 מפגש פרסום והפצה, צפיה משותפת בתוצרים והפצתם ברשת מתוך אתר המגמה. 1.00.5

 המשך תרגול.  1.00.6

   

 שעות 5. כלי הפצה: 3

 המגמה לאתר בפייסבוק מעריצים דף חזוקיתו הפעלה 13.

של אתר המגמה. פילוח כמויות   שיעור מעקב אחרי קצב פרסום הפוסטים בעמוד הפייסבוק 1.0.0

הלייקים והתגובות בהתאם לסוגי התוכן השונים, וקיום דיון על דרכים לחזק את הפעילות 

 האינטרנטית לקידום תכני המגמה.

 

 התוכן צרכני פילוח לצורך הסטטיסטים בכלים שימוש 23.

, עם סוגי הנתונים המופיעים Google Analytics-ו Facebook Insightsהיכרות עם כלי הניתוח  1.1.0

 לשיפור התנועה.שם ועם מסקנות שאפשר להסיק 

 

 שוטף באופן לתוכו שלה הכתבות והעלאת לכיתה מעריצים דף הקמת 33.

פייסבוק כיתתי הכולל תוצרים מהשנה החולפת. יצירת קשר תרגול מעשי: יצירת עמוד שיעור  1.1.0

 פנימיים ביניהם. בין העמודים באמצעות לייקים

 

 פרויקטון והכנת שוטפת עבודה, השלמות 03.
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 תמונת היעד של תלמיד המסלול בסיום שנה זו

 

תלמיד המסיים את כיתה יא' ירחיב משמעותית את הידע והניסיון שלו בתחומי היצירה והפצת התוכן, 

והיכרות עם יצירת תכני אודיו שונים המשרתים את כתבותיו. תוך למידה מעמיקה של המבע הצילומי, 

בזכות הלמידה התיאורטית והמעשית בכיתה והמשך העלאת תכנים לאתר, יפיק התלמיד תוצרים 

 ברמה גבוהה יותר, שישרתו את הפרויקטון אותו הוא יגיש בסוף השנה. 

רשת. באחריותו לבחור התלמיד ישלוט בצורה מלאה ומוחלטת בנושא אודיו, וידאו וסטילס ב .0

בכל כתבה באיזו מהפלטפורמות העומדות לרשותו ישתמש על מנת לשרת בצורה הטובה 

 ביותר את התוכן )אחת או כמה(.

התלמיד יהיה חבר צוות ויקבל תחום לעבודתו השוטפת עבור אתר המגמה. בתחום זה  .1

 יותר. יתמחה ובאמצעות עבודה קבוצתית יאפשר יכולות תכניות וטכניות גבוהות
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 שעות 76 -' בכיתה י
 

 ראשי פרקים

 שעות 11: בגרות אתר הקמת

 שעות 11: הפקות ספר

 שעות 6: הרחבה סדנאות

 שעות 11: כיתתיים משובים

 שעות 01: נקודתית הפצה

 

 מטרות אופרטיביות:

 המשך התמקצעות בייצור תכנים באתר המגמה והפצתם תוך קבלת משוב שוטף בשיעורים. .א

 התמקצעות ממוקדת של כל תלמיד בתחומו: כתיבה, צילום / הקלטה, עריכה, הפקה ושיווק. .ב

הקמת אתר קבוצתי בו יציג כל תלמיד את תוצרי הקבוצה אליה הוא שייך, תוך שילוב כל  .ג

 היכולות שנרכשו בשנתיים האחרונות.

 השלמת פרויקט הבגרות במהלך שנת הלימודים והרחבת הידע לאורך השנה. .ד

 

 קמת אתר בגרותה. 1

במהלך השיעורים תקים כל קבוצה אתר שישמש אותה להצגת פרויקט הבגרות. התלמידים  0.0

יתבקשו להקים אתר וורדפרס חדש, לאפיין אותו ולעצב אותו בהתאם לנושא אותו הם בחרו 

 לכסות.

שבחרו, יבחרו התלמידים ערכת עיצוב רלוונטית. הערכה צריכה לכלול  תוך שימוש באיפיון 0.1

עימוד המשרת את התוכן )אתר חדשות, בלוג או אתר תדמית(. יש לשנות את צבעי הרקע 

ותמונת הכותרת בהתאם לנושא הנבחר. על המפיק הקבוצתי לעסוק בשדרוג מראהו 

 הראשי.  ויכולותיו של האתר תוך תיאום ועבודה משותפת עם המפיק

לאתר, הכולל לכל הפחות עמוד מעריצים בפייסבוק, ונוכחות ברשת  Trafficהקמת מערך  0.1

על אחראי השיווק בכל  באתר. Facebookחברתית נוספת. ביצוע היזון חוזר באמצעות תיבת 

קבוצה אחריות לגיוס קהל קוראים לאתר הבגרות, המבוסס על הפצה קבוצתית ונקודתית, 

ה מוכנה ופרסום טיזרים לקראת פרסום הכתבות הבאות. כמו כן ניתן לקבל קידום כל כתב

 באמצעותו חוות דעת שונות מגולשים ולנסות ליישמם בהמשך הטיפול באתר.

עמודים אלה הינם  העלאת עמודי "אודות", "יצירת קשר", וקישורים חיצוניים לקריאה נוספת. 0.4

דע על חברי הקבוצה ופעילותם במסלול חלק בלתי נפרד מאתר הגמר ואמורים לכלול מי

 לאורך שנות הלימוד.
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 . ספר הפקות2

היכרות עם המבנה והדרישות של ספר ההפקה, מתן הסבר כללי על הדרך למילוי הספר  1.0

 ומעקב שוטף אחרי כתיבתו. 

ניתן ואף רצוי לקדם את כתיבת ספר ההפקה באתר הבגרות, תוך השוואת הספרים  1.1

לדוגמאות מוצלחות קיימות. השלמת פרקי המבוא וההקדמה, חלוקת עבודה לפרקים 

 קבוצתיים ופרקים אישיים ועוד. 

 

 סדנאות הרחבה .3

כדי  listen2myradioשידור רדיו חי והטמעתו באתר: שימוש בשירות רדיו חינמי כדוגמת  1.0

להפיק תכנית רדיו בשידור חי. את התכנית ניתן לשדר מאירוע הקשור לאתר הבגרות, 

 ובהמשך להעלות הקלטה של השידור לרשת ולהטמיעה באתר. 

או  uStreamשידור וידאו חי והטמעתו באתר: שימוש בשירות וידאו חינמי כדוגמת  1.1

LiveStream  כדי לשדר שידור חי ברשת של אירוע הקשור לאתר הבגרות. את השידור החי

ניתן להזרים באמצעות מצלמת רשת המחוברת למחשב נייד, או ישירות מהטאבלט / טלפון 

 רשת וניתנת לשיתוף ולהטמעה באתר.סלולארי. הקלטת השידור עולה ל

שימוש בכלים הקיימים במגמה לצורך שדרוג איכות התכנים: שימוש במצלמות מקצועיות,  1.1

 באולפנים, בציוד תאורה ועוד.

, תוכנות Photoshopסדנאות על תוכנות מקצועיות לשיפור התכנים, לרבות תוכנות גרפיקה  3.4

 עריכת סאונד ווידאו, ועוד.

 

 היעד של תלמיד המסלול בסיום שנה זותמונת 

 

יהיה בעל ידע מוחלט ושליטה בתחומי הניו מדיה. לכל תלמיד תהיה ' בתלמיד המסיים את כיתה י

התמחות, אם בתוכן הכתוב או המצולם, אם בהקלטה ועריכה של תכני אודיו, אם בשיווק התוכן 

והפצתו, ואם בעבודה הטכנית הקשורה בהקמת אתר אינטרנט, עיצובו וביצוע התאמות טכניות 

 שישרתו את התוכן. 

התלמיד את הידע שלו ובאמצעות שורה של משובים כיתתיים ונקודתיים יפיק את לאורך השנה יעמיק 

כי יצירת תוכן בעולם הניו מדיה היא  -תוצר הבגרות, שאמור להיות רק סופו של הפרק הראשון עבורו 

 לווה אותו ואותנו לאורך כל חיינו כאנשי תקשורת. תדבר ש

 

  

http://listen2myradio.com/
http://ustream.tv/
http://new.livestream.com/
http://new.livestream.com/
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 התשתיות הנדרשות להקמת המסלול
 

, ובה המכשור Open Spaceמסלול ניו מדיה יש צורך בכיתת לימוד הבנויה בחלל פתוח  לצורך הפעלת

 הבא:

 ריהוט

 כסאות. 1-עמדות מחשב צמודות קיר, הכוללות שולחן ו .0

 שולחן ישיבות גדול במרכז החדר .1

 עמדת מרצה הכוללת שולחן מחשב וכיסא .1

 

 מכשור נייח

, מקלדת, עכבר, מפצל עדכנית י בקונפיגורציהעמדות מחשב הכוללות מחשב סטנדרט 4 .0

 זוגות אזניות ומיקרופון.  1אזניות, 

עמדת מחשב מורה הכוללת מחשב סטנדרט, מקלדת, עכבר, כרטיס מסך המאפשר יציאה  .1

 זוגות אזניות.  1לשני מסכים, מיקרופון, מפצל אזניות, 

וכרטיס  חזק, נפח זיכרון ודיסק קשיח מוגדל, כרטיס קול מחשבעמדת מחשב עריכה הכוללת  .1

ומיקרופון  אזניות זוגות 1זוג רמקולים מקצועיים, מפצל אזניות, , עכבר, מקלדת, גרפי

 .להקלטת קריינות מקצועית USBקונדנסר 

ומערכת רמקולים גדול,  LCDמסך / מסך -עמדת הקרנה למחשב המרצה הכוללת מקרן .4

 לחיבור טלפון חכם או טאבלט.  HDMIחזקה. אפשרות כניסת 

 

 מכשור נייד

, ואפליקציות עריכת אודיו, 06-11GB, כרטיס זיכרון 8MPמכשירי טאבלט הכוללים מצלמה  5 .0

 וידאו וסטילס. 

 הכולל מיקרופון דינאמי.  USBרשמקול  .1

 , הכוללת כניסת מיקרופון דינאמי. USBמצלמת וידאו  .1

 מיקרופון דינאמי + כבל ארוך לחיבור למצלמה  .4

 

 .₪אלף  51-עלות הציוד כ 

 

 וצאות שוטפותהות ותוכנ

0. Windows + Office 

1. Google Apps ברישיון כיתתי לתקשורת פנימית 

 לשנה( ₪ 0111-כ עבור הטאבלטים ) WiFiחיבור אינטרנט כיתתי כולל גישת  .1

 -כ1111המתאימה לעריכה משולבת ) Vegasתוכנת עריכת אודיו/וידאו מקצועית, כדוגמת  .4

)₪ 

 לשנה(₪  0111-כ) JetServer.co.ilשירות אחסון אתרי וורדפרס, כדוגמת  .5

 לשנה(₪  1411-כ) SAM Vibeשירות הקמת רדיו אינטרנט כיתתי, כדוגמת  .6

 ₪( 1111-כ) Photoshopתוכנת עריכת תמונה מקצועית, כדוגמת  .7

 ₪(011-כ. )TapeMachineאפליקציית הקלטה ועריכת סאונד לאנדרויד, כדוגמת  .8
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 : הנחיות לביצוע פרויקטון1נספח 
 

תהליך הלימוד אותו חוו תלמידי כיתה יא' יציגו את פירות עבודתם ואת מסקנותיהם מ ציונל:הר

בשנתיים החולפות. יישור קו והכנה לפרויקט הגמר של יב'. הפרויקטון יוכיח את שליטת התלמידים 

 במיטב הכלים העומדים לרשותם.

 'הפרויקט הינו הכנה מצוינת ונכונה לקראת פרויקט הגמר בכיתה יב. 

 

  .הבחינה הינה פנימית ואחראי לה רכז המגמה 

 

  .המורה הבוחן יקרא את הכתבה המסכמת של כל תלמיד ואז ישוחח איתו על אופי העבודה 

 

 .בסיום התהליך יעביר המורה לפיקוח קישורים לפרויקטונים כפי שפורסמו באתר המגמה 

פרויקט הגמר של כיתה י"א הינו פרויקט אישי המסכם את פעילותו של כל תלמיד במסלול הניו 

מדיה. הפרויקטון צריך להיות מוגש ככתבה אישית באתר המגמה. הכתבה צריכה לכלול התייחסות 

 ממשית לכל אחת מהשאלות הבאות:

 הקדמה אישית -חלק א' 

עניין על עצמך, ועל תפקידך במסלול ספר לקוראים מי אתה, תוך שאתה מוסיף משהו מ .0

 הניו מדיה.

 באיזה נושא או תחום התמחית בחלק הארי של השנתיים האחרונות?  .1

 מסקנות ביניים מתהליך הלמידה -חלק ב' 

 מהן המסקנות העיקריות אותן למדת משיעורי הניו מדיה במסלול? .0

 כיצד אתה רואה את עצמך כפעיל בתחום הניו מדיה בעתיד?  .1

ברים שלמדת בשיעור יישמת בפעילות האישית שלך ברשת וברשתות אילו מהד .1

 החברתיות?

 תקשורת ודמוקרטיה -חלק ג' 

ים בהם עסקת? בחר שני נושאים מתוך הנושאים שיוצגו בנושא יש ציבורי עניין איזה .0

 .הנושא את הציבור לידיעת להביא חשוב למהבהמשך. הסבר 

 ?אותן פתרת ואיך התוכנית הכנת בזמן עיתונאית אתיקה או חוקיות בבעיות נתקלת האם .1

 ?זאת עושה היא וכיצד ,מהו, התקשורת מתפקידי אחד את ממלאת התוכנית האם .1

 עבודות בולטות בהן התלמיד היה מעורב לאורך תקופת הלימוד 3-5פירוט  -חלק ד' 

מסכמת  בחלק זה יציג התלמיד תוצרים מכתבות בולטות בהן השתתף. התוצר יכול להיות פסקה

של הכתבה, קטע וידאו או אודיו, או צילום סטילס מתוך כל כתבה. הוא יוסיף טקסט המתאר את 

נושא הכתבה, תגובות שקיבל עליה ומסקנות שהסיק אחרי כתיבתה. כמו כן הוא יצמיד קישור 

 לכתבה המלאה לעיון נוסף.
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 הנחיות להערכת הפרויקטון:

אופן הגשת  0
 הכתבה

עימוד טוב, בחירת כותרת נכונה, סידור עריכה נכונה, 
 הכתבה לפי כותרות משנה, הוספת קישורים

11 

מענה מלא ומקיף על חלק א', ינתן בונוס על כתיבה יצירתית  הקדמה אישית 1
 המעידה על חשיבה מחוץ לקופסה

01 

מסקנות ביניים  1
 מתהליך הלמידה

 01 מענה מלא ומקיף על שאלות חלק ב'

תקשורת  4
 ודמוקרטיה

 01 מענה מלא ומקיף על שאלות חלק ג'

הצגה מסודרת של העבודות בהם התלמיד היה מעורב, ינתן  הצגת האייטמים 5
המסכם גם את מה  Follow Up-בונוס על ניסוח הפסקה כ

 שקרה בנושא זה אחרי פרסום הכתבה. 

11 

התרשמות המורה משיחת הסיכום שקיים עם התלמיד,  רושם אישי 6
 להשקעתו, רצינותו, והבנתו את התחום. באשר

06 

   011 
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 : טופס קבלת אישור שימוש בקניין רוחני2נספח 
 

 תאריך: _______________

 

 במסגרת מסלול ניו מדיה נותכנים באתרפרסום הסכם הנדון: 

 

 :לכבוד

 _____________________  שם ו/או חברה:

 )להלן "היוצר"(

 ___________________________ כתובת:

 

 ____________________________ טלפון:

 

היוצר מאשר בזאת כי אתר האינטרנט של מסלול הניו מדיה בבית הספר __________________ רשאי 

  להשתמש ביצירות הבאות:

0_________________________________ . 

1 ._________________________________ 

1 ._________________________________ 

 .היוצר מצהיר כי ברשותו זכויות היוצרים המלאות עבור כל התכנים שהעביר לאתר .0

 היוצר מאשר כי אין ולא יהיו לו כל דרישות כספיות או אחרות בעבור השימוש ביצירותיו. .1

התכנים ברשתות היוצר מודע לכך כי האתר מפרסם את תכניו בשורה של אתרי משנה, וכן מקדם את  .1

 החברתיות, וכי כל אחת מהיצירות יכולה להתפרסם גם שם.

 היוצר מודע לכך שהאישור ניתן עבור גוף חינוכי, ושלא ייעשה כל שימוש ביצירות למטרת הפקת רווח.  .4

 במידה והיוצר מעוניין בקרדיט יש לציינו כאן: _______________________________ .5

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 להסכם זה תוקף משפטי והוא מהווה תנאי לפעילות המשותפת באתר.  .6

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

________________________   ________________________ 

 וצר )שם:__________________(יה               : __________(המגמה )שם נציג אתר            
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 נהלים ולוח זמנים בהגשת פרויקט גמר: 3נספח 
 

צוותים ) הפקה לצוותי התלמידים חלוקת תסתיים אוקטובר וראשית ספטמבר חודש במהלך .0

 בחודשי הקיץ(.שהתגבשו בכיתה יא' יוכלו להמשיך באותה מתכונת וכך להתחיל לעבוד כבר 

 

, הצוותים חלוקת את סופית יאשרו פרויקטה על האחראי והמורה( מרכז להלן) המגמה מרכז .1

 .הפרויקט נושאיואת , תפקידיהם את

 

את חלוקת התפקידים בין תלמידי הכיתה ורשימת  המרכז יעביר אוקטובר חודש סוף עד .1

 הנושאים לבגרות לאישור הפיקוח.

 

 להרגיש התלמידים על. המרכז עם ובתיאום התלמידים ידי על יבחרו הפרויקטים נושאי .4

 את יאשר המגמה רכז. רמתו להעלאת לתרום כךבו ,לפרויקט ומקצועית רגשית מחויבים

באחריות הרכז גם  .צרולהיו שעלולות ומשפטיות אתיות לבעיות מודע ויהיה הפרויקטים

לקבל את אישור הנהלת בית הספר לנושאים שנבחרו, ולוודאי כי נושא זכויות היוצרים 

 והקניין הרוחני הוסדר כהלכה. 

 

ישלימו התלמידים את הקמת שלד האתר, פרקי המבוא בתיק עד מחצית חודש נובמבר  .5

 ההפקה, ורשימת הכתבות והאייטמים לביצוע.

 

ו התלמידים את מטלותיהם, לרבות יציאה לאייטמים, צילומים, ינואר ישלימ-במהלך דצמבר .6

 הקלטות, וכל מטלות איסוף החומר.

 

מרץ ישלימו התלמידים את עריכת החומרים באתר, תוך שהם מעלים כל -במהלך פברואר .7

כתבה מוכנה לאתר המגמה לצורך קבלת משוב מהמורה, ואז לאתר הבגרות אותו הם 

 מקימים. 

 

יקדישו התלמידים לנושא השיווק, השלמת עריכת התכנים, שיפור מראהו את חודש אפריל  .8

ומבנהו של האתר, וריכוז כל החומרים לתיקי ההפקה. כל אחד מהתלמידים ימלא את הפרק 

 הקשור לעבודתו.

 

 כשבוע השנתי הציון את ידעו התלמידים. הבגרות לפני שבועות שלושה תיערך המגן בחינת .9

 .לערער רשאים ויהיו הבחינה מועד לפני

 

 למרכז ימסרו הכתובים הנימוקים. הפרויקט לציון נימוקיו ואת הערכתו את בכתב יפרט הבוחן .01

 ומעבירםממלא הבוחן ע"ג הטופס המתאים  הבגרות בחינת ציוני את. לפיקוח ישלח והעתק

 .הספר בבית בחינות ת/לאחראי במעטפה

 

 לימודיו בשנות התלמיד שרכש המקצועית והמיומנות הידע את לשקף נועד הגמר פרויקט .00

 תלמיד להגיש שלא ישקול המרכז .חובה ולא זכות היא גמר לפרויקט תלמיד הגשת. במגמה

 של מינימאלית רמה להבטיח מסוגל אינו( זלזולים, היעדרות) שונות שמסיבות לפרויקט

 ,המחנכים עם שיחות ,להורים מכתבים) מתועד שהנימוק בתנאי זאת .הגמר פרויקט איכות

 .(וכו'
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 גמר לפרויקט הנחיות: 0נספח 
 

עורך, כתב / כתב תחום, אחראי תכנים ) המרכזיים התפקידים מן אחד לפחות ימלא תלמיד כל .א

 ויזואלים, אחראי הפקה, אחראי שיווק(.-אודיו

 

 במקרים כתבות. 05כתבות מרכזיות, ניתן לפרסם בו עד  5אתר המגמה חייב להכיל לפחות  .ב

 לחרוג אישור לקבלת המגמה על למפקח לפנות רשאי הספר-בבית המגמה מרכז, מיוחדים

 .וז ממתכונת

 

את רשימת הנושאים בהם יעסקו אתרי  המגמה על המפקח לאישור יביא הספר בית מרכז .ג

 , ואת קבוצת בעלי התפקידים הכיתתיים. תפקידיהם את, הצוותים חברי שמות אתהבגרות, 

 

 גמר לסרט להיחשב כדי לפחות המינימלית ברמה וטכנית כניתות באיכות להיות חייב הגמראתר  .ד

רף המינימום כולל הצגת אתר הכולל חמש כתבות שהועלו לפי הסטנדרטים  .לבחינה הראוי

 שנלמדו בכיתה, חלוקה נכונה של עמודים, תגים וקטגוריות, ועמוד המוקדש לתיק ההפקה. 

 

יכלול רישום של כל תיאור שלבי העבודה, האישורים, תכתובות ותקשורת עם  ההפקה תיק .ה

מרואיינים, רשימה של היצירות בהן נעשה שימוש באתר והסכמים עם היוצרים, מקורות מידע 

וסיכום קבוצתי. כל אחד  ותחקירים שנעשו לקראת ראיונות, רשימת השאלות המלאה למרואיינים,

בוא אישי לפי ההנחיות של הפרויקטון, ובו תיאור של עבודות מהתלמידים יתבקש למלא פרק מ

בולטות שלו לאורך שנות הלימוד, וכן פרק המתאר את חלקו ופעילותו במסגרת תפקידו בתוך 

 הקבוצה. 

 

 הבחינה מועד .מאי חודש סוף עד הפרויקטים את לבחון ויוזמן ההפקה לצוותי יסייע המנחה .ו

 .המגמה על המפקח עם יתואם

 

ישמש כאחראי הקבוצתי על הגשה שלמה של הפרויקט, לרבות שליחת האתר לבוחן  העורך .ז

בדואר האלקטרוני כשהוא מוכן ובנוי היטב, ושכל חלקיו לרבות כל חלקי תיק ההפקה מלאים 

ומופיעים בו. נושא זכויות היוצרים יופקד אף הוא על העורך, שיוודא כי כל יצירה שמתפרסמת 

נה, שיר או קטע וידאו קיבלו את אישור היוצרים או שייכים למאגר באתר, לרבות גרפיקה, תמו

 חופשי לשימוש.

 

 51%הינו מחולק לפי ציון קבוצתי במשקל : הציון של כל תלמיד גמר פרויקט להערכת עקרונות .ח

 כדי על חלקו בהצלחת הפרויקט ועל הפרק שבאחריותו בתיק ההפקות. 51%ורכיב אישי במשקל 

 ההערכה בטופס המפורטות באמות להשתמש מתבקש הבוחן, הקבוצתי הרכיב את להעריך

 טוב ציון יקבל התפקידים ממלאי מארבעת ואחד נמוך הקבוצתי הציון שבו חריג במקרה בהמשך.

 ממלא של האישי הציון את להחשיב המגמה על למפקח בקשה המגמה מרכז יגיש, ומעלה מאוד

 . קבוצתי כציון גם התפקיד

 

 .הצוות אנשי של ראיון תכלול ההפקה בחינת .ט
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 גמר פרויקטטופס בקשה להפקת : 5נספח 
 

 . תקשורת טכנולוגיות מגמת מפקח לאישורזה טופס יש להעביר את 

 :האתר פרטי

 ____________________________________________________________האתר:  שם

 ___________________________________________________________נושא האתר: 

 

 בעלי התפקידים המרכזיים:

)במידה  מרכזיים תפקידים בעלי חמישהל ניתן, הסרט של הכולל מהציון %51 המהווה, האישי הציון

 :ותלמיד ממלא יותר מתפקיד אחד יש לרשום את שמו בכל התפקידים(

 ________________________________________________________ עורכ/ת:

 ________________________________________________ אחראי/ת תוכן אודיו ויזואלי:

 _______________________________________________________ אחראי/ת הפקה:

 _________________________________________________________ כתב/ת תחום:

 ________________________________________________________  :אחראי/ת שיווק

 . 

 פירוט כללי של הנושאים בהם יעסוק האתר, רעיונות לאייטמים שיפורסמו בו:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 :המגמה על המפקח

 הסרט הפקת מאשר לא □     הסרט הפקת מאשר □

: הערות

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 __________________________: חתימה            _______________________:מלא שם
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 גמר פרויקטטופס הערכת : 6נספח 
 

 תיעשה תקשורת טכנולוגיות מגמות על המפקח ידי על שאושר בוחן בידי הגמר פרויקט בחינת

 הטופס של עותק. הבחינה במהלך נוספות לנקודות להתייחס רשאי הבוחן. זה טופס באמצעות

 המגמה מרכז ידי על וחתום מלא כשהוא שנה בכל ביולי 34 עד החינוך במשרד למפקח יישלח

 .הספר בבית

 

 :האתר פרטי

 ____________________________________________________________האתר:  שם

 ___________________________________________________________נושא האתר: 

 

 בעלי התפקידים המרכזיים:

 ________________________________________________________ עורכ/ת:

 ________________________________________________ אחראי/ת תוכן אודיו ויזואלי:

 _______________________________________________________ אחראי/ת הפקה:

 _________________________________________________________ כתב/ת תחום:

 ________________________________________________________  :אחראי/ת שיווק

 

  מקוון הפקה תיק

 הבוחן, וכך יוכל הפרויקט התקדמות כדי תוך אונליין יעודכןש מקוון הפקה תיק יתלווה הגמר לפרויקט

 בעלי חמשתמ אחד כל של התיעוד את יכלול ההפקה תיק .הפרויקט מצב את שלב בכל לראות יוכל

, כשכל אחד יתבקש לתאר ולתעד את מהלך העבודה שלו, ולהסביר את המרכזיים התפקידים

 השיקולים שעמדו מאחורי כל אחת מההחלטות אותן הוא קיבל.

 

 הערכת העבודה

 .הפרויקט ציון את בכתב וינמק, ב"המצ גמר פרויקט הערכת טופס י"עפ הפרויקט את יבחן הבוחן

 .הבוחן עם מראש בתיאום תהיה המורה נוכחות. הצוות אנשיעם  ראיוןכמו כן יקיים הבוחן 
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 טופס הערכת פרויקט גמר במסלול ניו מדיה

 ציון קבוצתי

הערכה כללית על האתר, מראהו, שלמותו הטכנית והתוכנית, חקר 
 סביבו.הנושא והצגת כתבות מעניינות ומקיפות 

15 

 

הערכה של תיק ההפקות: האם הוא עונה על כל הדרישות, האם הוא 
כולל תיעוד מלא של כל האלמנטים הנדרשים בתיק הזה. ההערכה 

 היא רק לחלק הכללי של התיק.
05 

 

    

 עורך

האם הפרויקט נערך היטב? האם הכתבות נקיות מטעויות, שגיאות או 
ומכסה את הנושא מזוויות שונות חזרות מיותרות? האם האתר מגוון 

 וחדשניות?
05  

  01 האם האתר בנוי ומסודר בצורה נכונה, כשהעיקר נמצא בראשו 

האם פרק העריכה בתיק ההפקה הכיל תיאור מקיף של עבודת 
 העורך, ומערך השיקולים שהנחה אותו בקבלת ההחלטות

15  

    

 כתב / תחום

  05 ציון על איכות הכתבות וטיבן

  01 האם עבודת הכתיבה עמדה בעקרונות העיתונאיים שנלמדו בכיתה?

האם פרק הכתבות בתיק ההפקה הכיל תיאור מקיף של עבודת 
 הכתב, ומערך השיקולים שהנחה אותו בקבלת ההחלטות

15  

    

-אחראי אודיו
 ויזואל

באתר, טיבם  ויזואלים-בחינה כמותית ואיכותית של התכנים האודיו
 ואיכותם המקצועית

05  

ויזואל משרתת את נושא האתר ומביאה זוויות -האם עבודת האודיו
 משלימות לטקסטים שבאתר?

01  
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ויזואל בתיק ההפקה הכיל תיאור מקיף של עבודת -האם פרק האודיו
 האחראי, ומערך השיקולים שהנחה אותו בקבלת ההחלטות

15  

    

אחראי 
 הפקה

האם האתר נבנה, עוצב וסודר בצורה שתשרת היטב את נושא 
הפרויקט ותוכנו? האם האתר כולל את כל העמודים, הפוסטים, 

 הקטגוריות, הקישורים והתגים בצורה נכונה? 
05  

האם נעשה שימוש נכון בתוספים ובכלים גרפיים על מנת לשדרג את 
 מראהו של האתר?

01  

הכיל תיאור מקיף של עבודת האם פרק ההפקה בתיק ההפקה 
 האחראי, ומערך השיקולים שהנחה אותו בקבלת ההחלטות

15  

   

 אחראי שיווק

האם עבודת השיווק וההפצה של התכנים בוצעה כהלכה? האם האתר 
מקודם בעמוד פייסבוק משלו? האם ישנה נוכחות ברשתות חברתיות 

 נוספות?
05  

באמצעות הפצה נקודתית האם האחראי קידם את תכני האתר 
 במקורות בהם נמצא קהל היעד?

01  

האם פרק השיווק בתיק ההפקה הכיל תיאור מקיף של עבודת 
האחראי, ומערך השיקולים שהנחה אותו בקבלת ההחלטות, לרבות 

פילוח קהל היעד, פירוט כל הפרסומים ותוצאות שהתקבלו 
 בעקבותיהם.

15  

 

 הערכה בכתב:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ציון סופי: 

 קבוצתי: ]____[

 : ]____[שיווק     : ]____[ויזואל-אודיו     : ]____[מפיק     : ]____[עורך    : ]____[כתב
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שאלות עיוניות לתלמידים בנושא זוויות : 7נספח 

 קומפוזיציהבצילום ו, ז'אנרים צילום
 ודני פילדס מאת: יורם וידל

 מבט ונקודת צילום זווית בנושאים שאלות

 .שונים מצבים שלושה ציין. צילום זווית מהי הסבר .0

 ?גבוהה מזווית אדם מצילום תצפה תחושה לאיזו .1

 ?נמוכה מזווית אדם מצילום תצפה בתמונה תחושה לאיזה .1

 ?שוויונית תחושה ליצור כדי אדם לצלם כדאי זווית באיזו .4

 ?הכוונה למה? בצילום מבט נקודת מהי .5

 .שלילית מבט מנקודת לצילום דוגמה תן .6

 ?פפרצי צלם של צילום ובין ציבור יחסי צלם של צילום בין ההבדל מה .7

 .דוגמאות תן? פוליטיים בנושאים הצופים על להשפיע יכול הצלם כיצד .8

 ?בצילום מבט נקודת ובין צילום זווית בין ההבדל מה .9

 

   שונים אנרים'ז בנושא שאלות

 .חברתי שינוי ליצור היין יסאלו של הצלחתו ואת עבודותיו את תאר .0

 .?F.S.A צלמי של עבודתם מטרת היית מה .1

 עד שהיה ממה שונה הוא וכמה התיעודי הצילום על קליין וויליאם פרנק רוברט השפיעו כיצד .1

 ?כה 

 .הצילומית בעבודתו הייחודאותו ומה  שטבע הצלם מי, המושג את הסבר - "המכריע הרגע" .4

 .עסק בהם הגדולים הפרויקטים היו מה וספר הצילומית עבודתו את אפיין מה - סמיט ין'יוג .5

? להקמתה המנעים היו ומה המקימים מי,  1-ה העולם מלחמת לאחר הוקמה מגנום סוכנות .6

 .גישתם את ותאר מגנום של המטריה מתחת שמצלמים עכשיווים צלמים 1 ציין 

 עם מתמודדת היא כיצד? ארבום דיאן של מתצלומיה העולה החברתית התפישה מהי .7

 וכיצד שלה הצילומית האסתטיקה על הסבר? קדומות ודעות מוסר, נורמטיביות של שאלות 

  המסר את משרתת היא 

 המצב על החברה על, הסביבה על ביקורת או כעס שמביע צילום, מחאה מתוך צילום .8

 צלמים לשלשה להתייחס נא.  הקיים את ונפץ לשבור רצון או לתקן ניסיון זה האם. האנושי 

 ?מהם אחד לכל ייחודי ומה, זו גישה שמשרתים יםיעכשוו 

 צלמי 1 ועוד,  משפחה בצילומי שמתמקדים 11 -ה מהמאה צלמים 1 של גישתם את לציין נא .9

 .תקופה מאותה מפורסמים פורטרטים 
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 קומפוזיציה בנושא שאלות

 .קומפוזיציה מהי בקצרה הסבר .0

 ?הצילום עוסק קומפוזיציה סוג באיזה .1

 ?חשובה הקומפוזיציה למה .1

 .דרכים שתי ציין? בקומפוזיציה איזון להשיג ניתן כיצד .4

 ?להשתמש כדאי חוק באיזה, סימטרית-א בקומפוזיציה תצלום לצלם כדי .5

 .זאת שממחיש באינטרנט תצלום מצא? הקומפוזיציה על אלכסונים משפיעים כיצד .6

 ?אובייקטיבי תיעודי רושם ליצור רוצים אם לצלם כדאי קומפוזיציה באיזו .7

 מבחינת תצלום של התחתון החלק ובין התצלום של העליון החלק בין ההבדל מה .8

 ? הצופה על וההשפעה הקומפוזיציה 

 הסבר? התצלום של שמאל צד ובין ימין צד בין הבדל קיים האם .9

 ליצור מעוניין אתה. חלשה אחת ודמות חזקה אחת דמות: אנשים שני לצלם ברצונך .01

 .מדוע הסבר(? שמאל וצד ימין צד) מהדמויות אחת כל תמקם צד באיזה. מאוזנת קומפוזיציה 

 . הסבר? מתכנסת קומפוזיציה ליצור כדי תצלם אובייקט איזה .00

 קומפוזיציה מתקבלת צילום זווית ומאיזו שטוחה קומפוזיציה מתקבלת צילום זווית מאיזו .01

 ?יותר עמוקה 

 ?אנכיים לקווים יחסית בתצלום אופקיים קווים יוצרים תחושה איזו .01

 ?שלו הוויזואלי המשקל על משפיע האובייקט גודל כיצד .04

 מהמשקל המפחיתות תכונות וארבע הוויזואלי למשקל המוסיפות תכונות ארבע ציין .05

 . הוויזואלי 

 .הסבר? פתוחה קומפוזיציה ובין סגורה קומפוזיציה בין ההבדל מה .06

 .שטח מבחינת פרטים הרבה בתצלום לכלול אפשר שבאמצעותן דרכים שתי ציין .07

 ?  הקומפוזיציה על בצילום( אובייקט או אדם של קיטוע) חיתוך משפיע כיצד .08

 

 


