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 מורה מגמה יקר/ה שלום וברכה,

 הערכות לקיום בחינות בגרות ופרוייקטי גמר בעת משבר "הקורונה"

 תקופה חסרת תקדים עוברת על כולנו. קשה לנסח זאת במילים מתאימות. שר ההיסטוריה אומר את
  דברו בכמה חזיתות בו זמנית. אלו ימים קשים לישראל, לאנושות ולעולם בכל אתר ואתר.

 לאורך ההיסטוריה, ימים קשים כגון אלה גם הצמיחו ענפי תקווה וצמיחה שהגיעו אחריהם. אנו
 נמצאים בליבן של ההתפתחויות הקשות. לעתים קשה לראות את האור, אבל אנו מתפללים שאכן

 הוא יזרח ובקרוב, באופן מפתיע ורווי רחמים.

 המחשבה שכל זה מוביל לבידוד, להסתגרות ולחוסר יכולת להיפגש - מטלטלת. נשמת אפו של שיח
 מלמד תלוייה בקיום שיח דיאלוגי עם תלמידנו והנה הדבר נמנע מאיתנו... ואף על פי כן חובתנו

 כאנשי חינוך לסייע לתלמידנו לצלוח את המשבר הקשה.

 לידנו נפלה זכות גדולה ללמד מקצועות, המספקים גם אמצעים תרפויטיים לשחרור לחצים ומתחים
 ועלינו לנצלם עד תום.

 צוות הפיקוח בכל התמחויותיו, התכנס לניסוח  הנחיות והצעות למען הידוק הקשר עם תלמידנו כדי
 שימשיכו ליצור, ללמוד ולהתכונן לקראת  ביצוע  והשלמת המטלות לבחינת הבגרות באופן שיאפשרו

 זאת התנאים .

 ההנחיות שיפורטו בהמשך, מתמקדות בבוגרי י"ב  אך הצורך והחובה כוללת גם  את אחריותנו
 להפעלת תלמידי י' ויא', במשימות כפי שיקבע על ידי כל אחד ואחת מכם. משימות אלה ישאו את

 חותמן ברוח הזמן והמשבר שבו אנו שרויים: בצילום סטילס, בסרטים, בסרטונים, בכתבות
 בקמפיינים וברדיו. הכל תוך הקפדה על קיום הנחיות משרדי הבריאות והחינוך, למען שמירת

 בריאותנו.

 הלימוד וההכנות לביצוע הבחינות החיצוניות בכתב

 בהנחה שהבחינות החיצוניות תתקיימנה כסדרן , החליט המשרד להקל על  תלמידי י"ב ולפרסם
 מיקוד נושאי הבחינה. הפיקוח על המגמה החליט לסייע בהגדרה מפורטת עוד יותר של הנושאים

 והמושגים שיופיעו בבחינות הבגרות. על המדריכות והמורים להתמקד אך ורק בנושאים אלה
 בהנחיית תלמידינו לקראת  בחינות הבגרות.
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 מיקוד לבחינה בכתב ב"תקשורת וחברה" 788381

 מיקוד לבחינה המתוקשבת ב"תקשורת וחברה" 788387

 מיקוד לבחינה ב"אופטיקה ישומית בצילום סטילס" 814381

 מיקוד לבחינה ב"אופטיקה ישומית בקולנוע" 814371

  כל המיקודים של השאלונים הנ"ל , יתפרסמו באתר אגף הבחינות.

  

 הלימוד וההכנות לביצוע  מטלת חובה ופרוייקטי הגמר

 בשלב זה איננו יודעים מתי יחודשו הלימודים הסדירים. עלינו כאמור לנצל את האמצעים  הטכנולוגיים
 הזמינים  לרשותנו ,כדי להמשיך ולהפעיל את תלמידנו במשימות מעשיות בתחומי ההפקה של

 המגמה .כל מורה יבחר  את האמצעים  להוראה מרחוק הנוחים והזמינים לו ולתלמידיו
 (דרייב,קלאסרום,זום ,אתר מלווה מקצוע וכ"ו). מורים שטרם נרשמו להשתלמות להפעלת אתר

 מלווה מקצוע מוזמנים לעשות כן באמצעות הקישור.

 כדי להפעיל את תלמידנו גם במקצוע ההפקה, כל מורה מתבקש להפעיל את תלמידיו בביצוע מטלת
 חובה כמפורט בהמשך, בכל אחד מהתחומים. אדגיש זוהי מטלת חובה, שהתלמיד יתבקש לסיימה

 עד תום חופשת הפסח. הציון למטלה יהווה מרכיב דומיננטי בציון השנתי לפרויקט הגמר. אם יתברר
 שלא ניתן יהיה לקיים שגרת לימודים בבתיה"ס לאחר חופשת הפסח יהווה ציון  המטלה כמפורט גם

 ציון הבחינה בפרוייקט הגמר.

 הנחיות לקיום פרוייקטי הגמר בצילום סטילס1.

 הנחיות לקיום פרוייקטי הגמר בטלויזיה וקולנוע,תקשורת אלקטרונית2.

 הנחיות לקיום פרוייקטי גמר בעיתונאות וניו מדיה3.

 הנחיות לקיום פרוייקטי גמר פרסום ויחסי ציבור4.

 הנחיות לקיום פרוייקטי גמר ברדיו5.

 כולנו, כל צוות הפיקוח ללא יוצא מן הכלל עומדים לרשותך, לסייע לך במילוי המשימה המורכבת
 והמאתגרת בעת הזו.
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https://drive.google.com/file/d/1l7Ktc70ns1upktzgeJy_Qk8Vtejsc7N_/view?usp=sharing
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