
1 
 

 משרד החינוך

 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת

 

ט"תשעסיוןט"כשלישייום

2019יולי02

שלוםרב,

 814371באופטיקה ישומית בקולנוע  לתשפ"אהנדון: מיקוד נושאי הבחינה החיצונית 

עםהחלתהשלתכ"להחדשהבשנה"לתש"פלתלמידייולתלמידיי"א,הרינימפרסםמראשאת
לתלמידי י"א עליהםישלמקדאתההוראהוהלמידה,הממורקריםבצהוברשימתהנושאים

יבחנותלמידישנתוןזהעלפי,.תכניםאלהילמדובתש"פובתשפ"אובסוףשנהשנהזומתש"פ
מורקריםבצהוב.המרשימתהנושאים

.תלמידיבתכ"לתכניהלימודהמחייביםכמופרטבפרקיהחובה כלתלמידיי'בתש"פילמדואת
י"בבתש"פיהיוהמחזורהאחרוןלהיבחןבמתכונתתכ"להישנה.

 :הממורקרים בצהוב להלן מיקוד הנושאים לתלמידי י"א תש"פ

        70%פרק חובה –טכנולוגיות צילום 

 האור .1

 הנקב מצלמת .2

 קצר מבוא :העדשה .3

  לראייה אור בין הקשר .4

  דיגיטלי חיישן עם בסיסית היכרות .5

 העדשה של מפורט מבנה .6

 שדה עומק .7

 היפרפוקלי מרחק .8

 זום עדשת .9

 ורגישות תריס ,צמצם :החשיפה משולש .11

  בתנועה תמונה .11

  עלילתית בהפקה הצלם תפקיד .12

 ללבן איזון ,הצבע בקליטת שליטה .13

 ND ופילטר בווידיאו תריס מהירות .14

  מושגי יסוד בפרספקטיבה .15

  םצבעי יסוד וצבעים משלימי .16

  Rolling shutter-כרות עם תופעת היאופן פעולת החיישן הדיגיטלי וה .17

   דלי שבבופורמטים וג .11

  אויסוגי מצלמות ויד .19

   עקרונות תפריט המצלמה .21

  מושגים מתקדמים בתנועה קולנועית .21
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        70%פרק חובה – תאורהטכנולוגיות 

 האור של פיזיקה .1

 האור אופי .2

 תאורה בתכנון בסיסיות גישות .3

 בעבודה בטיחות .4

 ופנסים נורות .5

 וטלוויזיה לקולנוע תאורה .6

  אולפן לתאורת מבוא .7

 כחול /ירוק למסך תאורה .1

 

         70%פרק חובה – קולטכנולוגיות 

 לשמע קול והמרת קליטה יסוד, מושגי קול, גלי הקול: לתורת מבוא .1

 ומהדהדת סופגת סביבה פיזיקליות, הגדרות אקוסטיקה, טכני: מבוא .2

 וקיבולים דינמי ומבנה, מיקרופונים סוגי ומאפיינים: תכונות – מיקרופונים .3

 הקלטה אביזרי ההקלטה, מטרות פי על ההקלטה עקרונות .4

 ()מיקסרים קול מערבלי .5

 ואחזקה מונע טיפול תקלות, איתור .6

 וחסרונות יתרונות חיצונית: הקלטה .7

 

         70%פרק חובה – עריכהטכנולוגיות 

 העריכה מחשב מרכיבי עם היכרות .1

 העריכה תוכנת של העבודה סביבת .2

  נסווהסיקו הפרויקט .3

 העריכה כנתובת בסיסית עריכה .4

 הכלים וסרגל הטיימליין .5

 קול עם בסיסית עבודה .6

 ש"נעלמו" גלם חומרי מציאת פרויקט, מדיה, בציוק .7

 מוזיקה עם עריכה .1

 כותרות יצירת .9

 ייצוא .11

 מתח סצנת עריכת תרגיל: .11

 העריכה תוכנת של המשתמש ממשק עם מעמיקה היכרות .12
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 העריכה שלבי .13

 הפרויקט על העבודה התחלת .14

 Time lapse תרגיל: .15

 הכפתורים ומחסן הקיצור מקשי .16

 הבין .17

 ומיונם הגלם בחומרי היצפי .11

 הסרט עריכת .19

 אימה סצנת עריכת תרגיל: .21

 ומיקס קול עריכת .21

 הסרטים של ומיקס קול עריכת תרגיל: .22

 תמונהב אפקטים הוספת .23

 האפקטים מחלון האפקטים הפעלת .24

 נפוצים באפקטים שימוש .25

 בצבעים טיפול .26

  צבעים תיקוני תרגיל .27

 ייצוא .21

 פסקול לעריכת הפיזית העבודה סביבת .29

 קול עריכת על לעבודה בתוכנה העבודה סביבת ארגון .31

 בטיימליין הקול ערוצי של הממשק .31

 הקול בעוצמת לשליטה הדרכים כל .32

 המיקס .33

 (Audio Effects) קול בעריכת חיוניים אפקטים .34

 הפסקול ייצוא .35

 מסכם תרגיל .36

        70%פרק חובה –והשפה הקולנועית  תולדות הקולנוע

 ויזואלית-האודיו האוריינות חשיבות מבוא: .1

 צילום .2

 בימוי/מיזנסצנה .3

 עריכה .4

  היום של בקולנוע הקלאסית השפה :עומק ניתוח .5

 לימינו והרלוונטיות הקולנוע הולדת .6

 ההיסטורי וההקשר גרמני אקספרסיוניזם .7

 הגרמני האקספרסיוניזם השפעות .1
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 האיטלקי ריאליזם-הניאו .9

 ואוטריזם הוליווד היצ'קוק: .11

 מדיה-הניו בעידן הקולנוע .11

 הבורקס מסורת כבידור: ישראלי קולנוע .12

 

          70%פרק חובה – תסריטאות

 בקולנוע הדרמה מרכיבי .1

 הקונפליקט .2

  הקולנועית הסצנה .3

  הקולנועי הנרטיב מבנה .4

  הקלאסי המבנה תבנית .5

 סינופסיס .6

 ריטמנטט .7

 

 

 בהצלחה

 דוד בר יוסף

 

 דעת תחום ממונה

  

 

 

 

 

 


