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 שלום וברכה,

 'פרלמנט צעיר' הקמת הנדון: 

ולהיות עוד   הצילום והקולנוע ,תקשורתעל ה ללמד אינה רק  שלנוהלימודים  תתכניושל  ןתכלית
אני 'ברוח הערכים כמפורט ב לחנך לתקשורת היא שאיפתנומקצוע בדרך להשגת תעודת הבגרות. 

לפעול היא של צוות הפיקוח בהוראת המקצוע  משימתו .ובתכני הלימוד של תכ"ל 'מאמין
 .ולהטמעתם בקרב מורינו ותלמידנו בנחישות ובסבלנות למימוש הערכים הללו

 לאוריינות מדיהת הצורך לחינוך הסוערים בעת האחרונה חידדו ביתר שאת א םאירועיה
חינוך לדמוקרטיה, חשיבות חופש הביטוי, התקשורת החשיבות  :ולאוריינות אזרחית ובראשם

כמבנה מציאות וכמונעת ממגוון אינטרסים ועוד. באופן מיוחד התחדד הצורך בקיום מרחב 
  .ציבורי פתוח וענייני בין מגוון הקבוצות והאזרחים בחברה הישראלית

, במדיה ובעיקר ברשתות החברתיות שיח המצטיין בהסתה, שיסוי יםמתנהל השב, בעת הזו
ולא שתכנס צעירים לדיון ענייני  לנוערבמת שיח עלינו ליטול יוזמה ולייסד , וגזענותאלימות 
בהקשרם לתכני הלימוד שלנו.  םהאקטואליי םלאירועיבסוגיות משמעותיות הקשורות  מתלהם,

ההאזנה לעתיד.  מפיח תקווה שנברא בצלםאדם לכבוד  מגשר.השיח בורא עולמות. הדיאלוג 
 .מאזנת והחירות מבטיחה רבגוניות

 : מטרתנו

 ת/'תקשורת וחברה' המצטיין ה/שיהיה מורכב מנציג/ה תלמיד פרלמנט צעיר לייסד 
 מציאות.הבנטייה לעסוק בתכני הלימוד ,ברצון להשפיע ולפעול לשינוי 

 י"א בתשפ"ב.כיתה העולה למביה"ס  ת/מצטיין ה/לבחור נציג 

 תקשורת וחברה".ללומדים את "חוד החנית"  הפרלמנט הצעיר  יהווה בהמשך"  
  הפרלמנט הצעיר ישקף את מורכבותה של החברה הישראלית ויכיל משתתפים מגווניה

 השונים: יהודים וערבים, תושבי מרכז ופריפריות, דתיים וחילוניים, נשים וגברים וכו'
  ודעותיהם  של בני הנוער על כל גווניו. קולותיהם הפרלמנט הצעיר יבטא את 
 תלמידות ותלמידים שישקפו את פניה של החברה   30-בשלב הראשון יורכב הפרלמנט מכ

  בישראל.

 :אופי פעולת הפרלמנט הצעיר

  לאורך שנות הלימודים: בינם לבין עצמם, עם אנשי  וירטואליים סדרת מפגשיםקיום
יוצרי קולנוע, אנשי מקצוע מתחום התקשורת כגון: עיתונאים, אנשי שיווק ודיגיטל, 

 .מומחים לתקשורת ולנושאים הקשורים לחברה בישראלפרסום, 

 מערך מערכת המשפט, חברות החדשות, ,שיתוף פעולה עם הכנסתחיזוק הקשרים ו
 .ועוד עמותות רלוונטיות העוסקות בתחום של משרד החוץ, הדוברות וההסברה

 'המתקיים  וישמש במה לשיח שיציג את הנציגים הצעירים הקמת אתר 'פרלמנט צעיר
הפעילות תפורסם בכל הפלטפורמות הדיגיטליות:  בסוגיות השונות ואת הפעילויות.

 אינסטגרם טיק טוק וכ"ו.

 החממה לקולנועיסטים מצטיינים'  קיום מפגש שיא של הפרלמנט הצעיר במתכונת'
 בתיכון כדורי. 



  במסגרת כללי הזכאות  במסגרת מחויבות אישיתבהמשך נפעל  לקבלת הכרה  לפעילות זו
 לתעודת בגרות.

באופן כזה נוכל להעצים לא רק את לימודי התקשורת, אלא גם חינוך לתקשורת, לחברה ולשילוב 
 ביניהם.

זנדברג שיסייע בריכוז הפעולות מול גורמי המדיה השונים ולרחלי אני מבקש להודות לד"ר אייל 
 לוי שתרכז את הפעילות בנושא מטעם צוות הפיקוח ומול המגמות שלנו . רחיק

לתלמיד המצ"ב תופץ  תלדאוג שהאיגרהמגמות ומורי ומורות אני מבקש להפיץ את פנייתי לכל 
 לכל תלמידי כיתות י' השנה.

  https://forms.gle/R9AApbZAwPgvx9FL7 -להרשמה

 

 בכבוד רב,

 

 יוסף בר דוד

 מנהל תחום דעת
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