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ו"תשע,חשוןב"י

2015,אוקטובר25

לכבוד

מנהליבתיהספר



סובלנות ומניעת גזענותתוצרים בנושא  קול קורא לעיצוב:הנדון

 מבוא

בנושאציוןימילוח1תשע"ו/לחוזרמנכ"ליתמשרדהחינוךהאחרוןובהמשךהקיץאירועילאור

ומניעתבשנה"לתשע"ובסובלנותהאזרחיהלוחבימיהקשורותהפעילויותהאזרחיים,תתמקדנה

.גזענות

לכל בתי הספר  מזמן, ו"תשע בכסלו' ד ,16.11.2015 החל בתאריך הבינלאומי הסובלנות יום

להעמיק במשמעותה של הסובלנות, במהותה וביישומה בחיי  -זה ערך מרכזיסוק בילעמועד 

 היום יום. חשוב שנזכור ונזכיר, נבהיר ונתרגל את תלמידינו בהבנת ערכה וחשיבותה.

לקיום רבה חשיבות שנודעת הוא להעביר מבקשים שאנו המסר ב מעמיק תופעתדיון של השלכותיה

ןהיאבאהלידיביטויוהאמצעיםלמונעהבצדקידוםהתנהגויותהמקדמותהגזענותבכלל,הדרכיםבה

.סובלנותוקבלה

 לחזק במטרה בנושא העיסוק ואת הספר לבתי ופעיללולאפשר יצירתי חלק לקחת תלמידים

 ,סרטוני אנימציה דיגיטליתיצירת בפעילות שיא הכוללת  מזמיניםאתכםלהשתתףאנו,בתהליך

שישקפו ,טוני וידאו קצריםאו סרקצרים  סרטים וידגישו אתהמציאותהכוללתשלגזענותמחד,

המסרהחינוכישלערךהסובלנותומניעתגזענותמאידך.את

 שתועלנהעבודות  3ה תבחרנ  ,ידי בתי הספר-על  שתישלחנה יצירות הדיגיטליות השונותמבין ה

 או ליוטיוב./ו המשרד לאתרי



 לקידום סובלנות ומניעת גזענות  גיטלייםסרטונים די קול קורא לעיצוב

 והפיקוחעלחזותיתהפיקוחעלהוראתאמנות-בשיתוףעםאגףאמנויותהמטהלחינוךאזרחי

 וקולנוע תקשורת הוראת הפקת בתחרות חלק לקחת הספר בתי אתכם, סרטוניםמזמין

 רים()סרטוניאנימציהדיגיטלית,סרטיםקצריםאוסרטוניוידאוקצדיגיטליים

.לתפיסתנו,מרכיביםשוניםשלגזענותמקבליםביטויביחסלקבוצותרבותבחברההישראלית

,דת,מוצאאתני,ביטוייםשלאפליה,הדרהוגזענותעלרקע:צבעעוראנועדיםלעיתיםקרובותב

אקונומי,בריאותפיזיתונפשית,ועוד.-מעמדסוציו,מגדר,מין

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/9/9-4/hodaotvmeyda/k-2015-1-1-9-4-13.htm
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הדיגימטרת היצירות מסרטליות ולהעביר מחד, גזענות של הכוללת המציאות את לשקף היא

 .ומניעתגזענותסובלנותהמעודדחינוכי

 

 : התוצריםלהלן מספר דגשים בנוגע להכנת 

תופעתהגזענותסוגיותמרכזיותומגוונותככלהאפשרשלהסרטהקצר/הסרטוןישקף .1

.בישראל

ה .2 הקצר/הסרטוןעל סרט מחובר מנתלעולהיות על התלמידים/ות של הרלוונטי למם

המ להפנמת בדרך אישית, הזדהות הזהלעורר במובן הכולל. שה-סר עביריתוצררצוי

 מסר"חזק",אךלאכזההעלוללהיותפוגעניכלפיתלמידים/ות.

הקודםב .3 הסעיף של הסרט,הקשר עשוי כזההקצר/הסרטון חיובי, מסר להעביר גם

 ארקעלה"מצוי".המצביעעלה"רצוי"ול

 לוחהזמנים: .4

 30/12/2015 -לא יאוחר מ–העברתסקיצותלסרטהקצר/סרטון 

  אישור לאחר הקצר הסרט העברת שנבחרו, היצירות  -לא יאוחר מ-לגבי

1/2/2016 

 .ח מפורטנספפרטיםנוספיםמצוייםב .5
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 והגשתם תוצרים ליום הגזענותיצירת  –ח נספ

 ת?יש שאלו,  לוח זמנים, הנחיות להגשה, מחוון ,דגשים ,התוצר

 סרטון וידאו/אנימציהוצר: הת

שניות(.60)עדקצר שאורכו לא יעלה על דקה אחת  אנימציהאו  סרטון וידאו

הסרטוןיהיהבפורמטשניתןלצפותבומכלמחשב,ללאצורךבהתקנתתוכנותמיחדות!

 אחד לכל כאשר הדיגיטלי תכנותבעידן שפע למצוא ניתן ובאינטרנט הנייד, בטלפון ישמצלמה מאתנו

סרטונים ולעריכת מושן( )סטופ לאנימציה כיוםחינמיות זו מסיבה האנימציה. הצילום, מדיום עשוי

והעריכהלשמשככלילהפקתיצירותדיגיטליותבעלותמסריםחזקיםמבחינהחינוכיתוערכית.

זרהחל

 :וןקצר/סרט סרטדגשים ליצירת 

 ?סרטוןמהימטרתה-רציונל -

מסר/רעיוןברור-

אמירהתמציתית,קליטה,קלהלזכירהוְמַמָצה,שישבהרעיון.-

שימושבטקסטיםכתובים,תנועה,הומור,סאונדומוסיקהדמויותאנושיותאומצוירות-
המעביריםאתהמסר.

צבעיםמתאימים.-

מיקוםהדמותאוהעצםהמרכזייםוהפרטיםהנלוויםלהם-ארגוןגרפי-

אתתשומתלבהקהל,כדישהמסריעבורבדרךהטובהימשוךהסרטהקצר/הסרטוןכיצד-
ביותר?

 מיהוקהלהיעד? -

זרהלח

 :הסרטוןמחוון להערכת 

 ניקוד וןהקצר/הסרט סרטההקריטריון להערכת 

צגתמסרברורוחדמשמעיה

סאונד,מוסיקהשילובביןכתב,איור/תמונה

שימושבקודיםמוכרים

התאמהלקהליעדספציפי

 עיצובאסתטיומושךאתהעין

נק'40

נק'30

נק'10

נק'10

 נק'10

 נקודות  100 סה"כ
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 :סרטוןהנחיות להגשת 

 (מיילאראלקטרוני)בדוישלשלוחשלהסרטוןאתהקובץ .1

 ישצרףלסרטון: .2

 אתשםביתהספר,פרטיאישקשרבביתהספר,ושם/שמותיוצר/יהסרטון. .א

בנוסחהמצורף,כשהואחתוםעלידיהוריהתלמיד/תלמידיםאישור ההורים .ב
.)טופסחתוםוסרוק(היוצרים

ישלשלוחבפורמטפשוטשנפתחבכלמחשב .3

זרהלח



 לוח זמנים וכתובת למשלוח

  הקצר/סרטון לסרט סקיצות דואר - 30/12/2015 -לא יאוחר מ–העברת לתיבת

 danielaf@education.gov.ilאלקטרוני:

 20המוצ בורד"( )"סטורי הסקיצות את ששלחו יתבקשוהמועמדים ביותר לחות

 ולערוך להפיק לצייר/לצלם, ולהעביר בפועל הסרטון את המוגמרת היצירה לא -את

 1/2/2016 -יאוחר מ

 יבחרהסרטוןשיופץלכללבתיהספרשישלחואתהיצירותהמוגמרות,מביןהמועמדים

(.21/3/16לקראתיוםהמאבקהבינלאומיבגזענות)

הזרלח

 

 לשאלות והבהרות

על לפיקוח או וחייםמשותפים אזרחי לחינוך המטה אל לפנות ניתן התלבטות או שאלה בכל

הוראתהאמנותהחזותיתאולפיקוחעלהוראתתקשורתוקולנוע.

זרהלח



mailto:danielaf@education.gov.il
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 שנוצרה ע"י ילדיהם לבתי ספר  סרט קצר/סרטון אישור הורים לשליחת 

 

 ביה"ס:_________________________________שם 

    כיתה: 

 שם התלמיד/ה:______________________________

 מס' זהות של התלמיד/ה:_______________________

 שם ההורה:_________________________________

 

סרט הריני לאשר בחתימת ידי את הסכמתי ואישורי, לפרסום ה

 סובלנות ומניעת גזענותה  ע"י בני/בתי בנושא אשר נוצר הקצר/הסרטון 

 .משרד החינוךבית הספר ובאתרים ובערוצים של 

 

_____________________                       ____________________ 

 חתימה                                                       תאריך              


