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לתש"פ 814371 "אופטיקה ישומית"ב מתווה מטלה/בחינה מחליפת בחינת בגרות חיצוניתהנדון:   

 
הבגרות  בחינתעקב משבר הקורונה,  החיצוניות  החלטת משרד החינוך לצמצם את היקף בחינות הבגרות בעקבות 

. כדי ליצור קו אחיד ואיכותי, המורים מתבקשים ליצור מטלה/בחינה מסכמת תפנימיהשנה  היה תבאופטיקה יישומית 
  הבאים: הפורמטים משני  אחדאשר תהווה תחליף פנימי לבחינה על פי 

 
-פורמט א'  בחינה עיונית    

 

 

 הערות מרכיב 

היקף (מתוכם  רחבותשאלות  שתי חלק א' 
) העוסקות באחד אחתיבחר התלמיד 

מנושאי הבסיס של השפה הקולנועית 
ותולדות הקולנוע  

 
לדוגמה: הבנת נקודת מבט קולנועית 

ויישום, אפיון סוגות קולנועיות, 
מבנה סצנה דרמטית וכו'   

ויזואליים ומשימות (כתיבת ניתן לשלב תכנים 
שוטינג, פלור פלן וכו')  

שאלות מצומצמות (מתוכן יבחר  שש חלק ב'
)ארבעהתלמיד   

העוסקות בשני הנושאים:  
 

- שפה הקולנועית (סגנון עריכה, 
סוגות בקולנוע, ניתוח מיזנסצנה של 

הפריים וכו')  
 

- היבטים טכניים (שימוש 
במיקרופונים, החלטות בבחירת ציוד 

תאורה וכו')  

 סיפורי מקרה השאלות הטכניות יהיו בדגש על 
מעולם ההפקות ואופן ההתמודדות  

 

מושגים טכניים להגדרה  שישה חלק ג'
) ארבעה(מתוכם יבחר התלמיד   

 



 
-פורמט ב'  מטלה  משולבת    

 

 

 הערות מרכיב 

שיחת וידאו צ'אט אישית  חלק א' 
פרונטלית בנושא טכנולוגיות 

(יש להקל בהפקות  
 

נושאים שניאפשרות בחירת   
 ,(קול, צילום ארבעהמתוך  

.עריכה)ותאורה   
אורך השיחה כ  דקות. 8-

יש להשתמש סיפור מקרה מעולם ההפקות 
בבחינה בסגנון השאלות שהופיעו  המעשיות
.אחרונותבשנים ה החיצונית  

 
לדוגמה:  

 
במסגרת הצילומים של סצנה דרמטית המתרחשת 

 לבן זוגה נערה, עליך להקליט ויכוח בין מקלט סגורב
. ברקע אזעקות  

 
א. ציין באילו מיקרופונים תשתמש להקלטת הדיאלוג 

מהחזרות גלי הקול הימנע כך שניתן יהיה ל בני הזוגבין 
בתשובתך התייחס גם לחיבור . בסביבה המהדהדת

ולהתאמת  המיקרופונים לערוצי המיקסר השונים
. הסביבה להקלטה נקייה  

 
ב. ציין מה תקליט עוד (מלבד הדיאלוג) באתר 

הצילומים לצורך עריכת הסרט בהמשך  
 

 

אישית בשפת  ה עיוניתמטלה חלק ב'
.עמודים 3	הקולנוע בהיקף של   

 
לדוגמה: ניתוח ז'אנר ו/או במאי 

לפי בחירת התלמיד מסוים  
 

העבודה תכלול ניתוח של דוגמאות מסרטים 
 והסתמכות על מקורות ביבליוגרפיים

 
 

לצורך בקרת הפיקוח ואפשרות ערעור על מרכיב הציון. את הבחינה יש להקליט ו/או לשמור  
בינוני ונמוך.בחינות המשקפות מנעד ציונים: גבוה,  3כל בית ספר מתבקש להעביר אל הפיקוח עותקים של   

 
בריאות טובה והצלחה לכולנו  

 
מנהל תחום דעת  

 
 
 
 
 

 
 


