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  :תכנון האתר .1

מטרת האתר היא להציג את הכתבות של הבגרות, לפרסם אותם ולאפשר  ?מהי מטרת האתר

 לאנשים לקרוא בהם .

המסר באתר הוא מסר חברתי מכיוון שכל אחת ואחת מהכתבות שבאתר עוסקת  מהו המסר?

 אותו נושא.בנושאים חברתיים שמטרתם לקדם או לעלות מודעות על 

יוצרי וכותבי האתר . לאחר מכן הבוחנת של הבגרות וצוות  –קודם כל זה אנחנו  ?מי קהל היעד

ואז האתר ייחשף לכל תלמידי תקשורת בבית הספר ולאחר מכן לכל מי שרוצה  מורה תקשורת .

 להיכנס לאתר .

 :נקודות שאסור שיחסרו באתר

אתר בגרות בהפקות בתקשורת ניו מדיה של בוגרי י'ב . מה שמאפיין : איפיון האתר -

 וא פונה לקהל של תלמידי תקשורת, בהווה ובעתיד. את האתר זה שה

מכיוון שזהו אתר שעוסק בספורט נמצאות בתוכו : ועיצוב אתרקונספט ויזואלי  -

  תמונות שקשורות לעולם הספורט .

בתכנון האתר שיהיה קל ונוח לקוראים. המטרה : תכנון ממשק )חווית( משתמש -

התפריט מסודר באופן ברור ככה שהגולש יוכל לנווט את הגלישה שלו לפי הנושאים 

 שהוא רוצה למצוא.

 : וורדפרס תאר והסבר איזו פלטפורמה נבחרה לאתר -

 מצורף נספח בסוף המסמך : מפת האתר -

 

  :תיאור העבודה על הכתבות .2

 

כל אחד מחברי הקבוצה עשה את  -מצולמת או כתובהתיאור אופן העבודה על כל כתבה וכתבה 

הכתבה שלו ודאג לשלוח לי אותה ואני זה שדאגתי להעלות את הכתבות לאתר ולבדוק שהכתבות 

 מסודרות מבחינה אסתטית וברמה עיתונאית מקצועית גבוהה .

התפקיד שלי היה לוודא  -תקציר על התחקיר שנעשה בכל כתבה. תיאור אופן איסוף החומרים 

שכל אחד ואחד בקבוצה עושה כתבה, עושה תחקיר, כותב בלי שגיאות כתיב, מסודר, כתבה תקנית 

 שאפשר לעלות לכתבה.

ודל תיאור התמונות שנבחרו לכל כתבה וכתבה, מדוע נבחרו, אופן התאמתם לאתר מבחינת ג

התמונות אשר הועלו לאתר הן תמונות  -ומשקל תמונה )עורך תוכן וויזואלי, מעצב ועורך תוכן(

מקוריות בחלקן ומטרתן לתאר את נושא הכתבה. מלבד מס' תמונות שנלקחו מהגוגל )ולידן נכתב 

 קרדיט(.  

צלם, עורך זה אופן? )אם כן, באיזו? ובאי ליקציה ו/או בתוכנת עריכת תמונות,האם נעזרתם באפ

  לא. -תוכן(



כל  – תיאור אופן הצילום והעריכה של כל אחת מכתבות הווידאו )עורך תוכן וידאו ועורך תוכן(

ידאו לתוכנת העריכה, והעלנו את הורטפונים האישיים שלנו, לאחר מכן הכתבות צולמו בסמא

 ולאחר העריכה הסרטונים הערוכים עלו לאתר. 

הסרטונים הם סרטוני ווידאו שצולמו  -סוגי סרטוני ווידאו הפקתם ומדוע תיאור והסבר, אילו

בסמארטפונים האישיים של כל אחד מאתנו. אלו סרטונים של ראיונות אישיים, במהלכם כל אחד 

 מאיתנו צילם ריאיון עם אדם שהוא בחר לראיין העוסק בנושא הכתבה שלו. 

 לא רלוונטי –עורך תוכן( תיאור אופן הכנת פודקאסט )עורך תוכן וידאו ו

 

 : האתר וקידום הפצה, שיווק .3

 בעיקר חברתיות ברשתות הפצה -השיווק אסטרטגית תוכנית פירוט

"  כמו חברתיות וברשתות ספר בית באתר משווק האתר? האתר ומקודם משווק אופן באיזה

 ,. אינסטגרם, ווצאפ, פיסבוק

 את להפיץ בחרתי ?עבודתך ואופן מטרותיך מהן? ומדוע להשתמש בחרת חברתיות רשתות באילו

. ווצצאפ, אינסטגרם", פייסבוק, " בהן ביותר הפופולאריות החברתיות ברשתות כולנו  של הכתבות

 שלי הקשר אנשי לכל קישור שלחתי ובווצאפ.  אלו לרשתות שלנו הכתבות של קישור את העליתי

 . כולנו של הכתבות את הפצתי ובכך

 לחשבונות נכנסתי . שלכם האתר את לקדם כדי החברתיות ברשתות השתמשת כיצד והסבר תאר

 כל את המכילה תפוצה רשימת עשיתי בווצאפ. בהם הכתבות את והפצתי החברתיות הרשתות של

 .השונות הכתבות את הפצתי וכך אליהם שלנו הכתבות את והעברתי שלי הקשר אנשי

 או רעיון כל או חברתית נדה'אג לקדם כדי החברתיות ברשתות השתמשת כיצד והסבר תאר

. להכרה זוכים לא אשר בנושאים שעוסקות הקבוצה חברי של הכתבות כל את לקחתי. אחר פרויקט

 הזה הענף את להפיץ היא עליו הכתבה מטרת אשר מכור לא ספורט בענף עוסקת שלי הכתבה למשל

 זוכים לא כן גם עסקו הן כי שלנו הכתבות שאר לכל בנוגע דבר אותו. הווירטואליים חבריי בקרב

,  שער כדור, בכדורגל נוער מחלקות שחקני קידום, נשים כדורגל)  נרחב תקשורתי ולסיקור להכרה

  (בשבת כדורגל משחקי קיום וסוגיית

 שיתוף, למשל) תרמו ובמה, בהם בחרת מדוע, אחרים אתרים עם שייצרתם פעולה שיתופי תיאור

 של באתר הללו הנושאים את להפיץ שנבחר הראוי מן כי הספר בית באתר בחרנו(. ספר בית באתר

 בקרב עבודותינו את מלשתף מהנה יותר דבר ואין הספר בית תלמידי שאנו מכיוון הספר בית

 .הספר בית ועובדי, מורי, הורי, תלמידי

 

 

 

 



 : עורך ראשי.    4

הקבוצה תרם את החלק שלו כל אחד מחברי –תפקוד של כל אחד מחברי הקבוצה. תאר את אופן ה

לעבודה .כל אחד הציע רעיונות ונתן את דעתו האישית לגבי איך האתר ייראה ובאיזו צורה הוא 

 יהיה בנוי .

בהתחלה כל אחד תרם לעבודה שלו מבחינה אישית. -במה תרמו ובמה לא תרמו לעבודה המשותפת.

ו יותר כל חברי הקבוצה ועזרנו לאחר מכן שהעבודה הייתה צריכה להיות יותר קבוצתית אז נפגשנ

 אחד לשני .

תאר את חלוקת התפקידים בתוך הקבוצה )כל אחד אחראי על תפקידו, אך נעזרו אחד בשני ושיתפו 

בתחילת שנה חילקנו את התפקידים בין כל חברי הקבוצה וכל אחד ידע מה פעולה לטובת הכלל(.

 התפקיד שלו והוא עשה אותו על הצד הטוב ביותר. 

הסבר מה היית משמר ומה היית משפר בחלוקת התפקידים, בעבודת הצוות ובעבודה פרט ו

,ושכל הייתי משמר בעבודת הצוות את העזרה של חברי הקבוצה אחד כלפי השני המשותפת, ומדוע. 

אחד מילא את התפקיד שלו על הצד הטוב ביותר למרות הקושי שלא כל חברי הקבוצה לומדים 

 להיפגש ביחד .באותה כיתה לכן היה קשה 

 

 : רפלקציה אישית   .5

 אופק מלכה: 

לפי דעתי יותר מועיל לעבוד  -.תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית

כעבודת צוות מכיוון שבעבודה בקבוצה כל אחד מחברי הקבוצה תורם מהידע שלו לבנייה של 

 העבודה ואיך שהיא תראה . 

תפקידיי באתר  -עבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודךבאתר. תאר את אופי הספר מה היה תפקידך 

, כמובן הם עורך ראשי ומעצב . אני בעצם הקמתי את האתר עצמו ותכננתי איך האתר ייראה

  . שנעזרתי בחבריי לקבוצה שהתייעצתי איתם והם עזרו לי מאוד

י למסר מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצע

אני רואה באתר  -אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך

כדורגל נשים –כאמצעי למסר חברתי שמטרתו לקדם את כל הנושאים שכתבנו עליהם באתר .כגון 

 אלו הם ענפי ספורט לא כל כך פופולאריים. –שער  ,כדור

וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי 

ההתמחות בניו מדיה -להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך מהתמחות זו. פרט מה תיקח ימך

תרמה לי באופן אישי בכך שלמדתי איך לכתוב כתבת מגזין ואיך היא צריכה להיראות בנויה .אני 

 קדם בתחום הזה שנקרא תקשורת .שהיא תעזור לי להתרואה אותה תורמת לי בעתיד בכך 

 

 



 רעות אליאסוב: 

אני אישית מעדיפה . ונמק פרט. אינדיווידואלית עבודה או בצוות עבודה מבחינת העדפתך את תאר

עבודה אינדיווידואלית כי בעבודה אישית אני לא צריכה לקבוע עם כולם מתי הם יכולים, אני 

שאני רוצה ואוהבת ואני לא צריכה לעשות כמו הולכת ועושה מתי שנוח לי, הכתבה תיראה כמו 

 שכולם רוצים כי זה יותר קשה כי כל אחד חושב אחרת, תמיד עבודה בקבוצה זה מקשה.

תפקידי היה . תפקודך לאופן משוב מתן תוך העבודה אופי את תאר. באתר תפקידך היה מה ספר

ין שגיאות כתיב בכתבות להיות הכתבת הראשית. הייתי צריכה לבדוק שכל הכתבות נמצאות, שא

 ל מוכן.וושהכ

 למסר אמצעי באתר רואה אתה האם? תקשורת כאיש שלך המוצא נקודת מהי

האתר בהחלט . מעבודתך דוגמא והבא נמק, פרט? מסחרי/בידורי/פוליטי/חברתי/אידיאולוגי

מעביר מסר חברתי, כל הכתבות שלנו באתר מעבירות מסר חברתי. למשל, הכתבה שלי באה 

להראות לחברה עד כמה יש עדיין אפליות בכדורגל בין נשים לגברים למרות שזה לא אמור להיות 

 כך.

 קיבלת מה ספר. בעתיד לי תורמת אותה רואה אני וכיצד אישי באופן לי תרמה זו התמחות במה

התמחות זו תרמה לי  .תשובתך נמק. לא ומה הדרך להמשך ימך תיקח מה פרט. זו מהתמחות

אישי בכך שבכתבה שלי לא הייתי מודעת מספיק לכמה המצב חמור בנושא של הכדורגל באופן 

נשים ועד כמה קשה יהיה לשנותו. התמחות זו יכולה לתרום לי בעתיד בכך שעכשיו שכשאני יקרא 

כתבה באינטרנט אני ידע איזה תהליך הכתב/ת עבר/ה כדי להגיע לתוצר הסופי שאותו אנו קוראים 

 בחמש דקות.

 שחר תרשיש: 

 אישי באופן אני: ונמק פרט. אינדיווידואלית עבודה או בצוות עבודה מבחינת העדפתך את תאר

 ביחד להיפגש להם התאים הקבוצה כל תמיד לא כי אישי באופן לעבוד מעדיף

עורך ראשי  :תפקודך לאופן משוב מתן תוך העבודה אופי את תאר. באתר תפקידך היה מה ספר

של תוכן ווידאו. תפקידי יה לוודא שכל חברי הקבוצה צילמו את הסרטונים, ולהעלות אותם לאתר 

 לאחר עריכה. 

 למסר אמצעי באתר רואה אתה האם? תקשורת כאיש שלך המוצא נקודת מהי

 מכיוון חברתי מסר: מעבודתך דוגמא והבא נמק, פרט? מסחרי/בידורי/פוליטי/חברתי/אידיאולוגי

 . כדורגל לקבוצות להצטרף נוער בני מעודד שזה

 קיבלת מה ספר. בעתיד לי תורמת אותה רואה אני וכיצד אישי באופן לי תרמה זו התמחות במה

 שאני מכיוון לי עזר זה: תשובתך נמק. לא ומה הדרך להמשך ימך תיקח מה פרט. זו מהתמחות

 . מאוד אותי ועניין המחשבים נושא את אוהב

 

 

 



 רז:עילאי 

אני אוהב שתי תאר את העדפתך מבחינת עבודה בצוות או עבודה אינדיווידואלית. פרט ונמק. 

הסוגים גם עבודת צוות וגם עבודה פרטנית. אוהב לעבוד במצוות מכיוון שאני בנאדם חברותי שאוה 

בליצור תקשורת עם אנשים ולהתחבר אליהם וכך גם להכיר אותם יורת טבו מחינת עבודה. לעומת 

את בעבודה אינדיבידואלית יותר קל לך לבטא את עצמך כי אתה עובד לבד ומביע את דעתך ועושה ז

הכול לפי ראות עיניי. למשל, כששיתי את הריאיון על הכדור שער רציתי לעבוד בצוות כי הייתי צריך 

להיעזר בצלם אבל רוב העבודה היא  הייתה אישית שלי התחקיר , כתיבת הכתבה עצמה בחירת 

רואיינת וכדומה. לסיכום אין ללי כל בעיה לעבוד בשתי הסוגים העבודות כל אחד מהסיבות המ

 מאוד לעשות את הכתבה שלי. נהניתישציינתי כאן. 

תפקידי באתר ספר מה היה תפקידך באתר. תאר את אופי העבודה תוך מתן משוב לאופן תפקודך. 

ישורי הכתבות השונות של האתר לרשתות היה אחראי שיווק והפצה. ביצעתי אותו על ידי העלאת ק

 . החברתיות השונות כמו למשל פייסבוק אינסטגרם, ווצאפ

מהי נקודת המוצא שלך כאיש תקשורת? האם אתה רואה באתר אמצעי למסר 

אני רואה באתר זה אידיאולוגי/חברתי/פוליטי/בידורי/מסחרי? פרט, נמק והבא דוגמא מעבודתך. 

אמצעי להפצת הענף המדהים הזה והלא מוכר כל כך לצערי . ומשום כך עשיתי את הכתבה עליו כדי 

 להעלות את ההכרה והמודעות שלו בקרב הציבור הרחב. 

במה התמחות זו תרמה לי באופן אישי וכיצד אני רואה אותה תורמת לי בעתיד. ספר מה קיבלת 

התמחות זו תרמה לי  ימך להמשך הדרך ומה לא. נמק תשובתך. מהתמחות זו. פרט מה תיקח 

לעתיד בכך שגיליתי שאי מאוד אוהב את תחום הכתיבה ואני אפילו טוב בזה ואני מקווה להמשיך 

אתו כתחביב בעתיד. וגם הכתבה שעשיתי גרמה לי לסיפוק רב מכיוון שאני עושה אותה למען קידום 

המשך את ההתעסקות בענף הכדור שער כשחקן בקבוצה של הענף שאני כל כך אוהב. אקח איתי ל

 באר שבע ואולי בעתיד כמאמן. ובכתיבה אולי בעתיד אמשיך לעשות זאת כתחביב בתחום הספורט. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


