
אוריינות קולנוע ומדיה:
"ביום שאחרי קורונה"...

יום ג, י"ח באייר (ל"ג בעומר) תש"פ,
12 במאי 2020

חומרי הכנס - מצגות והקלטות



מושב ראשון
 חדר 1 ׀ מדיה חדשה
ייצוגים, מסגור וביקורת

 
 

חינוך ביקורתי בזמן קורונה
ד"ר אורלי מלמד (סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת בר אילן)

הרצאה מוקלטת

מתקפת ההומור של הקורונה: קווים
לדמותה

ד"ר ארנת טורין (החוג לתקשורת ומדיה באקדמית גורדון)
מצגת    הקלטה

ייצוג ומסגור במשבר הקורונה
רביב נאוה (דוקטורנט לחינוך ותקשורת, אוניברסיטת חיפה)

מצגת    הקלטה

https://drive.google.com/file/d/1akhVxABEwkkLJeuaA_I2qSkGW8TwDtGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CGRyPSkDj26dujOni928Mz-_ZT_zb9t5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CGRyPSkDj26dujOni928Mz-_ZT_zb9t5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jXOM-jFVibneLqdsJd5uIbX_HkS3FdNk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jnwciGBKFrd-Q-6l9U3AAyEbJhJi6Phg
https://drive.google.com/open?id=1jnwciGBKFrd-Q-6l9U3AAyEbJhJi6Phg
https://drive.google.com/file/d/1TwmuIL7juUDNRfZOsH7pYgFpRTnzQMZT/view?usp=sharing


מושב ראשון
חדר 2 ׀ אוריינות, 
מדיה ואקטיביזם

 
 
 

משבר כפול: מקורונה ללמידה מרחוק
בבתי הספר הערביים

רשא פודה עמרי (מדריכה ארצית לתקשורת, רכזת מגמת
תקשורת תיכון אל נהדא, כפר קרע)

מצגת  הקלטה

אוריינות, מדיה וערכים: קריאה
לפעולה בלמידה המקוונת

קרן קטקו איילי (דוקטורנטית לחינוך, בלוגרית ומורה)
הקלטה

מורים לקולנוע ותקשורת חיים בזום:
למידה מקרבת

ערן ליבני (מדריך ארצי לפדגוגיה דיגיטלית, רכז מגמת
קולנוע, שוהם)  הקלטה

https://docs.google.com/presentation/d/1hpkXgfUJPFpJtgsWnr2mFqW0VDn3AXGm_i1uC7ZHDSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hpkXgfUJPFpJtgsWnr2mFqW0VDn3AXGm_i1uC7ZHDSY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0l-xoXTv6U_faZOzNs-SdOU8b5Yb3b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_EV4UjAC_vRcIQmV6SoJ9lsrrP4zUPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdAMmZfY1VEPMGKyk0qZpVQrqbV4GFGZ/view?usp=sharing


מושב ראשון
חדר 3 ׀ אפטר-אפקט:
אסתטיקה קולנועית

פוסט-קורונה
 
 

קולנוע: נקודת אפס 
מיכל פאר (המחלקה לקולנוע בית ברל, מורה

לקולנוע וסופרת)
הקלטה

עיצוב מרחב וזמן בקולנוע שלאחר
משבר הקורונה

ד"ר בני בן דוד (המחלקה לקולנוע בית ברל, מדריך
ארצי לקולנוע)
מצגת   הקלטה

https://drive.google.com/file/d/1oPqOJkBwEhhMPzT7dVlvZAqWsReFKiTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIpmsXoftAsgOKR5uyHVEiMmhjl8g-gg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIpmsXoftAsgOKR5uyHVEiMmhjl8g-gg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POVVts-g8_zdHZvJwCZyqa03NAWBGjbJ/view?usp=sharing


מושב שני
חדר 4 ׀ צילום 
ואוריינות חזותית

 
           

קולנוע ללא קולנוענים: מחשבות
על הוראת קולנוע

איתי קן תור (מכללת אורנים, האוניברסיטה
הפתוחה, קולנוען, מדריך ארצי להפקה)

מצגת   הקלטה

יומנים וולוגים
נעמה כהן אשכנזי (מדריכה ארצית לצילום סטילס

רכזת מגמות קולנוע ומדיה, ליאו באק)
מצגת   הקלטה

https://drive.google.com/file/d/1PVhCtkx_96Nv_xHgc9nyl9ATjphqbaev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVhCtkx_96Nv_xHgc9nyl9ATjphqbaev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16S9IifTYkwkFYLIV_2ULG9kkO5pgp81_/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAD77gbTOMI/i8uxigaHOhFKMZYJWN95vA/view?utm_content=DAD77gbTOMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD77gbTOMI/i8uxigaHOhFKMZYJWN95vA/view?utm_content=DAD77gbTOMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://drive.google.com/file/d/1_m1i4gE3E2WK6q9s8Omq-EFqTX5oKTaM/view?usp=sharing


מושב שני
חדר 5 ׀ רדיו, בידוד
וברודקאסטינג

 
 

              הקלטה

שידורי רדיו בשגרת קורונה
ד"ר אלה בן עטר (מכללת ספיר, מנהלת תחנת הרדיו

שער הנגב)
מצגת

האולפן הפתוח של תקופת
ההסגר

יוני לביא (מדריך ארצי לרדיו, מנהל תחנת רדיו "קול
השפלה", בית הספר דה שליט)

מצגת

ממשיכים לזמזם
דוד נחל (מנהל תוכן תחנת רדיו אשל הנשיא)

מצגת

https://drive.google.com/file/d/1jZ4zx5g1keg0ohgRcOIze7kaB5sNvU31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZ4zx5g1keg0ohgRcOIze7kaB5sNvU31/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1W14k1PNVOAIJaknLHO47M3drkynu49tq-tBuZ1TKqEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1H2z8xJJe-My0OrNtYqee9nM7T3SVWVj8QzWP1RMcs9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1O9n4uI81fO-cNrXO2fKLWQ_1HTSKaz06pkdk2Ch6kFQ/edit?usp=sharing


מושב שני
חדר 6 ׀ קהילות למידה

ואוריינות מדיה
 

 
מספריית בית ספר למלאו״ר (מרכז 

לימודי אוריינות מדיה)
דורית באלין (מפמ"ר קולנוע ותקשורת, 1993 – 2019)

הקלטה

הובלת קהילות למידה דיסציפלינריות
מקצועיות: התמודדות עם אתגרים
בהוראת קולנוע ומדיה בימי קורונה

אתי פרנקו ואלה מוראדי, שי שקד ולירון קדוש, לילך
אגמון ועדן צולי (מובילות ומובילי קהילות מורים)

הקלטה

https://drive.google.com/file/d/1QWWxQoNZx0lNwd-pKbmNhdD8467RYu4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m36N88CVviIyypyH8ZKGnMWB-iza1wmx/view?usp=sharing


משוב לכנס
נודה לכם על מילוי משוב קצר לכנס

 
 

תודה רבה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWkHIPVJZwVzSjYZA1uOzp9TvDLSn6vEyD-gVFS6rliG0nQA/viewform

