
משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה

הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת

2021יולי
מתווה ההיבחנות במקצועות המגמה למועד קיץ תשפ"ב

שינוי מהותי.צילום סטילסאופטיקה יישומית,בשנים האחרונות עברה תכנית הלימודים ב
לתקופה: התלמידים לומדים על מצלמות וטכניקות צילוםעברו עדכון רלוונטילפן הטכני בצילוםהתכנים המתייחסים

שונות ומגוונות ולהבין את ההבדלים ביניהן ואת  היתרונותמתקדמות, נדרשים להכיר ולהשתמש בתוכנות עיבוד תמונה
והחסרונות של כל אחת מהן.

רשימת הצלמים והצילומים אותם יש להכיר שונתה והורחבה,עברו שינוי משמעותי:צילום ואמנותגם התכנים המתייחסים ל
גבוהה.היא דורשת עוד העמקה, דיון מפותח ויכולת ניתוח ברמהרשימת נושאי הלימוד עברה עדכון רלוונטי גם היא וכעת

המעודכנת לתקשורת האינטרנטית,  למדיה הדיגיטאלית ,שינוי משמעותי נוסף הוא התייחסותה של תכנית הלימודים
ועל האפשרויות המגוונות להצגת התוצרים.לרשתות החברתית השונות ולהשפעתן של כל אלה על שדה הצילום

עדכונים בהנחיות לבחינות השונות.שינויים מהותיים אלה בתכנית הלימודים החדשה מביאים איתם
ולהבדלים המשמעותיים  בדרישות ביןמערכות צילוםאנא שימו לב באופן מיוחד להנחיות המעודכנות במסלול המעשי

יח'.5למסלוליח'3מסלול
אתהם יוכלו להגיע למיצוי ולביטוי אישי באופן ההולם והמכבד, בואנא הקפידו לבחון את תלמידיכם במסלול הנכון להם

יכולותיהם.
(וכדאי)ניתןיחל').3או5(המסלוליםביןבבחירהצורךו/אומשמעותאיןיב'שנתשלא'מחציתאמצעעדלמעשה**

הקלהלאפשריב'בכיתההגמרפרוייקטעלהעבודהתהליךבמהלךורקיחל'10להמלאבמסלולהכיתהכלאתלהוביל
דבר.שלבסופויחל'8לכלומרבלבדמעשיותיחל'3לאותםולהגישלההזקוקיםהתלמידיםעבורבדרישות

להלן פירוט של תכנית הלימודים ומתווי ההיבחנות:

814580-ל'יח5יישומיתאופטיקה
תכנית הלימודים החדשה - חומרי הלימוד :

פרק החובה
פרק רשות והעשרה

מבנה המסלול :
והרחבהלפרטים-814283שאלון:סמל-פנימיתחלופיתהערכה-יא'כיתה30%
814381שאלון:סמל-קיץמועד,חיצונימלל""רבמבחן-יב'כיתה70%

מערכות צילום - מסלול מעשי

בהנחיותלעדכוניםלבשימו871589:ל'יח5צילוםמערכות

:רציונאל לפרוייקט גמר במסלול זה
שלושבמהלךרכשאותןהשונותהמיומנויותאתהתלמידיישםהזההנושאסביבבו.לעיסוקספציפינושאיבחרהתלמיד

שנות מגמה:
יעמיק את הבנתו וממנה יקבל השראה לצילום הפרוייקט.הוא יחקור וינתח את הנושא, יכתוב עבודה איכותית בעזרתה

בצילום סטודיו ובעיבוד ועריכת תמונה.בעת צילום הפרוייקט התלמיד יוכיח שליטה בצילום חוץ,
סטכלאשר)נפרדיםצילוםמועדי7(צילוםשלסטים7ויכלולרציפיםעבודהחודשי4מפחותלאיארךהעבודהתהליך

מגוונים.צילומים20מפחותלאיכיל
ת לפי בחירתו.לפלטפורמה אינטרנטיבעצמואת תהליך העבודה והתוצרים הסופיים יעלה התלמיד

יכלול:יחל'5במסלולסופיתוצר
הבאה:החלוקהלפי-סופייםצילומים12לפחות◄

צילומים.6לפחות-מודפסגמרפרוייקט◄
בסטודיויצולמוההשלמהצילומיארבעתחוץבצילוםמתאפייןהפרוייקטאם-צילומים4לפחות-משלימיםצילומים◄

המציגים את אותו סט צילום מזווית שונה.ולהפך. יש לדרוש חשיבה יצירתית וגיוון. לא יוגשו צילומים
להצגתם על מחשב במעמד הבחינה).(את צילומי ההשלמה אין צורך להדפיס. אך אז יש לדאוג

4לפחותמתוכםצילומים10לפחותהפרוייקטיכלולפנים,צילומיוגםחוץצילומיגםמראשכוללוהפרוייקטבמידה
צילומי סטודיו.

1

https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://drive.google.com/file/d/1x8b7ATrUpXQk_fNwXzDxp3jrwgmvlelD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15He_9b5XsSoO61gfbi_9go09QilPOAhM/view


התלמידפגשאותולצלם/צילום/נושא/רעיוןכמחווההכתובהלעבודהשיתלווצילומים2לפחות-מחווהצילומי◄
ישהמשלימים.מהצילומיםאוהמעשיהפרוייקטמןחלקאינםאלהצילומיםכילהדגישיש.העבודהכתיבתבמהלך
מחשבעללהצגתםלדאוגישאזאךלהדפיס.צורךאיןהמחווהצילומי(את.העבודהלעבודהכנספחאותםלהוסיף

במעמד הבחינה).

הקמת במה אינטרנטית להצגת תוצרים (תיק עבודות מורחב)◄
אינטרנטי.עבודותתיקבעצמםלהקיםמחוייביםצילוםבמערכותיח'5למסלולהניגשיםתלמידיםמתשפ"בהחל
google(אתרהקמת:שתבחרושיתופיאינטרנטיפורמטבכללהשתמשניתן sites, wix(,שימושבלוג,כתיבת

בפייסבוק, אינסטגרם וכיוצ'.

כל פורמט שייבחר יכלול בתוכו את התפריט הבא:
הצגה אישית של התלמיד"על עצמי"●
שנותמכלתוצריםלהוסיףוכדאישניתן(כמובןיב'שנתשלהשוניםהתוצריםאתהמכילעבודותתיק●

המגמה).
והזמנה לתגובות.קישורים והפניות למקורות ההשראה שלי"ההשראות שלי"●
צילומים ו"דף עמדה"פרוייקטון יא'●
הצגת התוצר הסופי ותיעוד תהליך העבודה כולו.פרוייקט גמר●

"ספר הפרוייקט"לכל אחד מן המרכיבים שלמתוך הסעיף "פרוייקט גמר"  יופיע תפריט משני, או הפניות
שלביכלשלתיעודכוללהואהתלמיד.שלהעבודהתהליךאתהמלווהיומןמעיןהואהפרוייקטספר

העבודה,
לנסיונות המוצלחים והפחות מוצלחים, למסקנות ולתובנותהתייחסות לצילומי ההשראה, להתלבטויות,

4(לפחותבוהתלמידהעמקתועלהתהליךמשךעלהפרוייקטספריעידבנוסףהסופי.לתוצרשהביאו
חודשי

).מגווניםצילומים20לפחותמייצרסטכלאשרלצילוםשונותסטים/יציאות7ורציפיםעבודה

קישוראו,מצגתבמסמךלהשתמשיכלוצילום,מערכותיחל'5למסלולשניגשותלמידיםתשפ"אעדלב:שימו**
מתיקאינטגראליחלקכאמורהואהפרוייקטספרמתשפ"בהחלהפרוייקט.ספרבנייתלשםדרייבלתיקיית

עבודות
שעל התלמיד לבנות בעצמו.אינטרנטי

הנחיותהמגמהמורייקבלוהקרובההלימודיםשנתבמהלךבאינסטגרם.שימושעלאואתרהקמתעלהיאהפיקוחהמלצת
שוב אפשרות לקישור לתוצרים בתיקיות דרייב,בכל מקרה לא תינתןודגשים לשימוש ייעודי באינסטגרם.

וכיוצ')באינסטגרםשימושבלוגים,הקמתאתרים,(בנייתתוצריםלהצגתאינטרנטיתבמהלהקיםממליציםאנוזובהזדמנות
כבר עם

תלמידי כיתה י'.

כתיבת בסיס מחקרי מלווה פרוייקט◄
.המבוקשפורמטהעבודה תענה על חוקי הכתיבה המחקרית התואמת את ה◄
המעשי בצילום.העבודה תתיחס, תחקור ותעמיק בנושא בו עוסק פרוייקט הגמר◄
תכתב לאחר צילום הפרוייקטלאאת התפתחותו והעבודה  תטרים את צילום הפרוייקט, תלווה אותו ותעמיק◄

כבדיעבד.
אותו פגש התלמיד במהלך כתיבת העבודהלעבודה יתווספו כנספח שני צילומי מחווה לצלם/צילום/נושא/רעיון◄

יח"ל5לבמרב"דלדיווחבמחווןהערכהמרכיבי

י'אפרויקטון1:10%מרכיב
הפרוייקט""ספראתגםהיתרביןהמכילהתוצריםלהצגתאינטרנטיתבמה2:25%מרכיב
כתובה)(עבודהפרוייקטמלווהמחקריבסיס3:20%מרכיב
מקצועיות4:20%מרכיב
סופיתוצרוגימוראיכות5:15%מרכיב
הבחינהמועדבעתהפרוייקטעלהתלמידהגנת6:10%מרכיב

.30/12לתאריךעד"כוונותהצהרתטופס"בשליחתמחוייבחל'5מעשילמסלולהניגשתלמיד
ורק לאחר פנייה ובקשה מנומקת של התלמיד הכוללת אתלאחר תאריך זה ניתן להחליף נושא לצילום רק באישור הפיקוח

החדש.הסיבות לשינוי הפרוייקט והצהרת כוונות מנומקת לגבי הפרוייקט
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https://docs.google.com/presentation/d/1PJIFGSEOzQIptrxsAnf4ZteTaPoGR9kTyX6HWlEnXwA/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/13P77qZv5L9yZ0BLQ5079Ri8LNl83XJ-D/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uKCzwwB1spLnOCI1H8vm1jpZJkIwFdOC/edit?usp=sharing&ouid=108385802999098034482&rtpof=true&sd=true


.יח"ל5ברמתגמרפרויקטאתלבחוןהאפשרותתינתןלא,הפיקוחע"יהמאושרזהחתוםמסמךללא

בהנחיותלעדכוניםלבשימו871387:ל'יח3צילוםמערכות
:רציונאל לפרוייקט גמר במסלול זה

יישם התלמיד את המיומנויות השונות אותן רכש במהלך שלושהתלמיד יבחר נושא ספציפי לעיסוק בו. סביב הנושא הזה
שנות מגמה:

ובעיבודהפרוייקט התלמיד יוכיח שליטה בצילום חוץ,  בצילום סטודיוהוא ירחיב על ז'אנר הצילום בו בחר לעסוק. בעת צילום
ועריכת תמונה.

סטכלאשר)נפרדיםצילוםמועדי5(צילוםשלסטים5ויכלולרציפיםעבודהחודשי3מפחותלאיארךהעבודהתהליך
מגוונים.צילומים20מפחותלאיכיל

פרוייקט"את תהליך העבודה והתוצרים הסופיים יסכם התלמיד ב"ספר

יכלול:יחל'3במסלולסופיתוצר
הבאה:החלוקהלפי-סופייםצילומים7לפחות◄

צילומים.5לפחות-מודפסגמרפרוייקט◄
בסטודיויצולמוההשלמהצילומישניחוץ,בצילוםמתאפייןהפרוייקטאם-צילומים2לפחות-משלימיםצילומים◄

ולהפך.
המציגים את אותו סט צילום מזווית שונה.יש לדרוש חשיבה יצירתית וגיוון. לא יוגשו שני צילומים

2לפחותמתוכםצילומים7לפחותהפרוייקטיכלולפנים,צילומיוגםחוץצילומיגםמראשכוללוהפרוייקטבמידה
צילומי סטודיו.

על מחשב במעמד הבחינה.את צילומי ההשלמה אין חובה להדפיס. אך אז יש לדאוג להצגתם

סעיף הרחבה המתייחס לז'אנר הצילום:◄
שלו ויכתוב סיכום שיכלול הגדרה, היסטוריה קצרה,התלמיד יזהה את ז'אנר הצילום אליו מתייחס פרוייקט הגמר

מאפיינים סגנוניים וטכניים ברורים. צלמים מובילים ועוד..
כיצד הפרוייקט מתכתב (או לא) עם מאפייני הז'אנרהתלמיד ירחיב גם על הקשר בין הנכתב לפרוייקט המעשי שלו:

וכיוצ'.
כפול.רווח12פונטA4כתוביםעמודיםכשלושהשלבהיקףלהיותהרחבהעל

יש להפנות לסיכום הנ"ל בקישור מתוך ספר הפרוייקט.

ספר פרוייקט◄
של התלמיד. הוא כולל תיעוד של כל שלבי העבודה,ספר הפרוייקט הוא מעין יומן המלווה את תהליך העבודה

והפחות מוצלחים, למסקנות ולתובנות שהביאוהתייחסות לצילומי ההשראה, להתלבטויות, לנסיונות המוצלחים
עבודהחודשי3לפחות-בוהתלמידהעמקתועלהתהליךמשךעלהפרוייקטספריעידבנוסףהסופי.לתוצר

.מגווניםצילומים20לפחותמייצרסטכלאשרלצילוםשונותסטים/יציאות5ורציפים
הסוגיות הבאות.לסיכום: ספר הפרוייקט יענה על כל

את ספר הפרוייקט שלהם בפלטפורמהבעצמםלהקיםלכוון את התלמידיםלכל רכזי המגמותממליציםאנו
wix(אתרכלשהי:אינטרנטית /google(,,וכ'..אינסטגרםבלוג

במהלך שנת הלימודים הקרובה יקבלו מורי המגמההמלצת הפיקוח היא על בניית אתר או על שימוש באינסטגרם.
הנחיות ודגשים לבניית ספר פרוייקט באינסטגרם.

אינטרנטיות (בניית אתרים, הקמת בלוגים, שימושובהזדמנות זו אנו ממליצים להתחיל לעבוד עם פלטפורמות
באינסטגרם) כבר עם תלמידי כיתה י'.

יח"ל3לבמרב"דלדיווחבמחווןהערכהמרכיבי

י'אפרויקטון1:15%מרכיב
עבודהותהליךפרויקטספר2:25%מרכיב
מקצועיות3:20%מרכיב
הרחבהסעיף4:15%מרכיב
סופיתוצרוגימוראיכות5:15%מרכיב
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https://docs.google.com/presentation/d/1PJIFGSEOzQIptrxsAnf4ZteTaPoGR9kTyX6HWlEnXwA/edit#slide=id.p


הבחינהמועדבעתהפרוייקטעלהתלמידהגנת6:10%מרכיב

יחל')3למסלוליחל'5מסלולביןהבדל(איןיא':פרוייקטון

גמר יב'.רעיון הפרוייקטון של כיתה יא' הוא להכין את התלמיד לפרוייקט
לזה של פרוייקט הגמר.יש לנסות ולדמות עד כמה שניתן את תהליך העבודה של הפרוייקטון

המשניים לפרוייקט הגמר  (צילומים משלימים, צילומיבמסגרת הפרוייקטון כדאי לבקש מהתלמידים להתנסות גם במרכיבים
התלמידים.מחווה, תיק הפקה וכ'...) יש להתאים את כל ההנחיות לרמת
יב'כדאי גם להעריך את הפרוייקטון באופן בו נעריך את פרוייקט

גמר יב'.בכך מובטח תהליך נכון יותר, מובנה ויעיל בעבודה על פרוייקט
הפרוייקט ב יב'.את ציון הפרויקטון, ידווח רכז המגמה לבוחן ביום בחינת

רכזע"יהניתןהפרויקטוןציוןהפרויקטון,ציוןלביןבי'בהגמרפרוייקטציוןביןנקודות20למעלפערשלבמקריםלב:שימו
זה.ברכיבנקודות55שלציוןיקבלוהתלמידיתבטלהמגמה

חובת ההבחנות:

היא:חובת ההיבחנות המינימלית במגמת הצילום (המאפשרת גם ת.טכנולוגית)
ביא'.פנימיתחלופיתהערכה30%-יישומיתאופטיקהמסלול
יחל'.3לבמסלולביב'גמרפרוייקט+יא'פרוייקטון-צילוםמערכותמסלול

התפיסה ואופן הערכת ציון פרויקט הגמר

בהפקהמדובררובפיעלכאחד.ולפיקוחלמוריםלתלמידים,עצוםאתגרמהווההתיכון,לימודיבמסגרתגמרפרוייקטצילום
בחייהם הבוגרים.חד פעמית של בוגרים, אשר לא יהפכו את הצילום לעיקר עיסוקם

מצליחיםאנחנותלמידינולכלולאבחירה,מתוךהצילוםאלמגיעיםתלמידינוכללאשבהמציאות,מולמתמודדיםאנו
ו/או אמנותי להבעת עמדה או ביטוי אישי.להקנות כלים מתאימים והולמים לשימוש בצילום ככלי טכני

גדולהואהבהמיומנויותכלים,לתלמידנולהעניקבבואנועצום,אתגרבפניהפיקוחוצוותהמוריםאותנו,מעמידהזועובדה
בבריאת עולם צילומי אישי ומדוייק.

הפרוייקט, איכותו ומקצועיותו.האתגר הבא, נעוץ ביכולתנו לגבש "סרגל" מדידה להערכת
המבטלנקודתוקשורהסובייקטיביתהיאאישיוביטוימופשטיםנושאיםהמבטאיםאמנותייםפרוייקטיםשהערכתהואנכון

מקלהאףאולימקלה,להערכהרביםבמקריםזוכיםהגמרשפרוייקטיסוד,זהאיןזאת,עםיחדהמתבונן.שלהנרטיבית
באופןציוניםמעניקיםעצמינואתמוצאיםאנוומאותגרתמאתגרתתלמידיםאוכלוסייתעםהמתמודדחינוכיכצוותמדי.

היעדרויותבעייתי,התנהגותסמךעלמאידךאולהצליחהעיקשוניסיונוהתמדתותלמיד,שלהתקדמותסמךעלסובייקטיבי
יותרהנ"להמרכיביםאתמעריכיםאנחנומדיקרובותלעיתיםהמגמה.מסלולעםשלוהפעולהשיתוףחוסראומרובות

מאשר אנו מעריכים את איכות הפרוייקט עצמו.
צרהבמחשבהלמשל:שונותבנגזרותביטוילידישבאמשווע,ב"חוסר"המתאפייניםבפרוייקטיםצופיםאנוקרובותלעיתים

עבודהחודשי3מהנמוךמדי,קצרזמןבמהלךצולםכולוהפרוייקטכי(ניכרהשקעהבחוסרלפרוייקט),נושאבאמת(אין
רציפים).

בצילום"תרגיל"סתםכמושנראיםפרוייקטים"משהו").לצלםבהפסקהיצאוכאילו(נראהידכלאחרשנעשיםפרוייקטים
על פרוייקט גמר.שאין בהם תהליך משמעותי ומתפתח האמור להתקיים בעבודה

במיומנותמנומקות.ובלתישיטחיותשגויות,וויזואליותטכניותהחלטותתוךמצלמיםמגמהשנותשלושלאחרתלמידים
לציון גבוהים יחסית.מקצועית דלה ולעיתים רשלנית ובכל זאת זוכים אותם פרוייקטים

רעננותבאמירותהמצטייניםפרוייקטיםהמוחלט.ההיפךעלהמעידיםגמרבפרוייקטילפגושלעתמעתזוכיםאנולעומתם
העצוםהפעראתכללמשקףואינולמדימצומצםהפרוייקטיםסוגישניביןהציוניםפעריכןפיעלואףמשובחות.ומקצועיות
לעמודחייביםשכולנומקצועייםבערכיםפוגעתשהיאמשוםמאוד,ובעייתיתנוחהלאתחושהיוצרתזועובדהשביניהם.

בהם.

מסמך זה נועד לתת מענה מקצועי ואחיד להערכת פרויקט הגמר.
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לשלושההנחלקהגמרפרויקטבאיכותברורההבחנהלבצעהבוחןיוכלזה,במסמךמפורטיםאשרהמפתחותבאמצעות
חלקים:
85-95ביןינועבוהציוניםטווחאשרמצטיין-גמרפרויקט
65-85ביןינועבוהציוניםטווחאשר-בינוניגמרפרויקט
55-65ביןינועבוהציוניםטווחאשר-חלשגמרפרויקט

ההבחנה בין פרוייקט גמר:   מצטיין, בינוני וחלש.

85-95ציונים:טווחמצטייןגמרלפרוייקטהבחנה
זה.)ציוןבמתןמאדלמעטיש-שינוישדורשקטןאחדדברולושאיןלפרוייקטיתייחס100(הציון

מאפיינים צורניים
התאורה, זוויות הצילום וכיוצ'איכות ויזואלית  - שימוש נכון בשפת הצילום – הקומפוזיציה,

ויבדוק את בקיאותוהבוחן ישאל וידון עם התלמיד בנושאים הללו במעמד הבחינה
.איכות טכנית - פרויקט הגמר חף מכשלים טכניים בצורה מוחלטת

שערך.יתר וכ'.. התלמיד יסביר לבוחן וינמק את ההחלטות הטכניותאם יש "כשלים מכוונים"  כגון חוסר חדות או גרעיניות
,psהעריכהבתכנותמיטבישימושצורך)ישאם–(הצילוםעיבוד lr.
לטובתנכוןבאופןמגוייסיםהנ"לוכ'..כלהמצולמיםהלבושהצילומית,הסביבההרקע,–ומושקעתמושלמתצילוםהפקת

הצילום האיכותי.

מאפיינים סגנוניים:
את הדיבור.התלמיד מכיר את שדה הז'אנר המצולם ויכול להרחיב על כך

הז'אנר.התלמיד יודע לקשור בין אופן הצילום שלו לבין חוקי צילום
רלוונטיבאופןהאמורהצילוםלשדהשלוהגמרפרוייקטאתולקשורעליהםלהרחיבויודעהז'אנרמתוךנוספיםצלמיםמכיר

עבודתעיקריאתהבוחןבפנייציגהתלמיד–יחל'5להניגשבתלמידמדוברכאשרמשמעותיתלהרחבהנצפה(וספציפי.
המחקר שכתב בנושא)

מאפיינים תכניים :
נושא צילום ברור הבא לידי ביטוי בסדרת הצילומים.

סדרת הצילומים מעידה על חשיבה עמוקה ורעיון מהודק
ומןאחדמצדמיותריםצילומיםאיןהסדרה,אתמשליםצילוםכלסיבה,צילוםלכלהצילומים,סדרתבאצירתברורהגיוןקיים

הצד השני יש מספיק צילומים בכדי להעביר את המסר/הסיפור.
ומשרתים את הרעיון.ניכר כי כל הפרטי ההפקה מלוקיישן ועד לבוש נלקחו בחשבון

סתמייש לוודא שמדובר בפרוייקט מתהווה ומשתנה ולא בתרגיל

70-85ציונים:טווחבינוניגמרלפרוייקטהבחנה
צילומי הנמצא בטווח שבין השניים.פרוייקט גמר בינוני, אינו מצטיין ואינו חלש , אלא פרוייקט

לשיפור משמעותי.יתכן ויהיו בו אלמנטים טובים מאד ובו זמנית נקודות הטעונות
הואלהיכןולבדוקלבחוןישבינוניאומצטייןבפרוייקטמדובר(אםהפרוייקטשלהכלליתהרמהאתנכוןלהעריךבכדי
הנקודותכמותלפי(משתנהומטה77יהיההציוןהטוביםהדבריםסךעלעולההשיפורנקודותוסךבמידהיותר).סמוך

לשיפור)
החיוביות)הנקודותכמותלפימשתנה(ומעלה77יהיההציוןהשיפורנקודותסךעלעולההחיוביותהנקודותוסךבמידה
.77יהיההפרוייקטציוןהנקודות,ביןאיזוןוישבמידה

55-70ציונים:טווחחלשגמרלפרוייקטהבחנה
מאפיינים צורניים

הבחירות הן אקראיות לחלוטין.איכות ויזואלית כושלת  - אין שימוש בשפת הצילום , כל
בחירה שגויה של מהירות צילום וכ'...איכות טכנית כושלת – התאורה לא נכונה, חשיפה לא נכונה,

,ps(העריכהבתכנותקייםלאאונכון,לא–שימושכושלהצילוםעיבוד lr.(
הצילוםלטובתנכוןבאופןמגוייסיםאינםהנ"לוכ'..כלהמצולמיםהלבושהצילומית,הסביבההרקע,–בעייתיתצילוםהפקת

האיכותי.
מאפיינים סגנוניים:

כך את הדיבור.התלמיד לא בקיא בז'אנר המצולם ואינו יכול להרחיב על
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התלמיד לא מצליח לקשור בין אופן הצילום שלו לבין חוקי צילום הז'אנר.
הצילוםלשדהשלוהגמרפרוייקטאתולקשורעליהםלהרחיביכולולאהז'אנרמתוךנוספיםצלמיםמכיראינוהתלמיד

האמור באופן רלוונטי וספציפי.
מאפיינים תכניים :

הצילומים באופן ברור.אין נושא צילום ברור, או שאינו בא לידי ביטוי בסדרת
לא ניכר כי היתה כאן חשיבה עמוקה על רעיון צילומי ראוי.

ואינםהמסראתמעביריםשאינםצילומיםמדיפחותמדי,(יותרהגיוןהסדרהבאצירתשאיןאו,סדרהשלאצירהאין
מתיישבים עם רעיון הסדרה)

בחשבון בכדי לשרת את הרעיון.לא ניכר כי כל הפרטי ההפקה מלוקיישן ועד לבוש נלקחו
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