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דברי פרידה דורית באלין

לכל המורים והמורות לתקשורת וקולנוע

ועבורי.עבורכםמשמעותיתאריךהואלספטמבר1ה

שלהיטבמשומנתמערכתאחריומשאירהלגמלאותפורשתאניוהקולנועהתקשורתעלכמפקחתשנה30אחרי
תכניותשלימדותיכוןספרבתי8אמיתית:בחלוציותהחלואילושנה30ויוזמות.פעילותמגמותחרוצים,מורים

אתגריםלפניפרשוהשניםבקולנוע.ייחודיתתכניתלימדתיאנישבוספרביתגםוביניהםוקולנועבתקשורתייחודיות
גםכמוהמשרדבתוךקשריםפיתוחומשמעותיים.גדוליםואירועיםמורים,הכשרתלימודים,תכניותפיתוחבהםרבים

והתקשורת.שיתופי פעולה עם גופים רבים מחוץ למשרד ועם תעשיית הקולנוע

שהאמינואנשיםוחזון,יוזמהבעליאנשיםהמורות,המוריםאתכםמדהימים,אנשיםלהכירהזדמנותליהייתה
התחומים,בחשיבותמנהליםשכנענומגמות,ועודעודהקמנויחדוהקולנוע.התקשורתלימודיבחשיבותומאמינים

לתקשורתמגמות400כהכוללתהזושהמערכתלצייןחשובלהצלחות.אותםוהובלנורביםתלמידיםאחרינוסחפנו
בעיקרנובעתלהובילהיכולתובעולם.בארץורעאחלהאיןשנה,מדילבגרותהניגשיםתלמידים10,000-כוקולנוע,
אתשאבתימכם.שליהמוריםהייתםאתםבתלמידים.שלכםמהאמונהגבולות,חסרתממסירותהמורים,מאיכות

אתשאבתיהפשרותחסרתשלכםמהנחישותהוא.באשרותלמידתלמידכלשלהחשיבותעללמדתיומכםהכוח
שלנוהתקשורתיתהסביבהשבהתקופהשלנו,בתקופההתחוםבחשיבותהחינוךמערכתאתלשכנעלהמשיךהכוח

ושל התלמידים מורכבת מאד ודורשת תיווך משמעותית.

המהירים,הטכנולוגייםהשינוייםממנו.להתעלםניתןשלאלתחוםהשניםעםהופךולתקשורתלקולנועהחינוך
שיתופיתשלמידההבנהדיסציפלינות,ביןעירובודורשמימדירבהואשהעולםההבנהפדגוגיות,בגישותהשינויים

ערנייםלהיותמאתנודורשיםועודאלהכל.21הבמאההנדרשותמיומנויותמפתחתחדשים,רעיונותלעולםמביאה
בכךעוסקיםהמוריםואתםבחדשנות.עוסקיםמטבעםוהקולנועהתקשורתלימודיהמשתנה.לעולםעצמנוולהתאים

ערכיםהלימודים.סיוםעםיכנסולתוכוהמורכבלעולםהתלמידיםאתומכשיריםוערכיםמיומנויותידע,בהקנייתכן:גם
במקצועותההערכהדרכיגםשלנו.הלימודיםבתכניותהבסיסהםחברתיתומעורבותחברתיצדקהאדם,כבודכמו

אתלהעמיקחשובדרך.פריצתמהווים–העיתונאיתוהכתיבההחברתיהסטילסצילוםברדיו,בוידאו,ההפקות–שלנו
בחירהלהםלהציעהכלומעלבהפקותרקולאבקבוצותלעבודאותםללמדהתלמידים,שלהעצמאיתהלמידה

שתאפשר לתלמידים להגיע למימוש עצמי.

הדוקקשרעלשומרובאהבה,באמונהדופן,יוצאתמקצועיתעבודהשעושההמדריכיםלצוותלהודותמבקשתאני
לאחלרוצהאניהמקצועות.לקידוםוהקולנועהתקשורתעלהפיקוחשלבמטהמשמעותיחשיבהצוותומהווהאתכם

השניםבמשךשצברההרבשהידעבטוחהאניהחדשה.בדרךהצלחהאותי,ומחליפהבמכרזשזכתהרטנרלאיבנה
רעיונותלהביאוהתעוזההיוזמותובעיקרובמקצועיותבאהבהוחיפהצפוןבמחוזהמוריםהובלתשלנו,המשותפות

שמואלהחינוך,משרדמנכ"לבתמיכתשליהמתנהולסיום:בהצלחה.התחוםלהובלתאיתןבסיסיהוולמערכתחדשים
בתיועדהילדיםמגניהחינוךמערכתעבורהשנהשפותחהסרטיםמאגרהיאבפרטולכםבכלללמערכתאבואב,
ניתןהצפייהאתבהוראה.אתכםישרתואףוחלקםאיכותייםקולנועסרטי200כרגעמכילהמאגרהתיכוניים.הספר

לעשות רק במסגרת בית הספר.

שלכם באהבה וכבר בגעגועים,  דורית
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דבר המפמ"ר - ד"ר איבנה רטנר

נכנסתאניהחינוך,במשרדוהקולנועהתקשורתעלבפיקוחוהדרכההספרבביתהוראהשנות20לקרובלאחר
ואכפתיותאחריותבתחושתכבוד,ביראתלתפקידניגשתאניהפדגוגית.במזכירותוקולנועתקשורתמפמ"רלתפקיד

המשימהשלגודלהמהימבינהאניהיוצאת,המפמ"רבאליןדוריתעםה"חפיפה"בתהליךאניבהםאלו,בימיםרבה.
שואפתאניבפיקוחוהמדריכותהמדריכיםושלדוריתשללצידהשעבדהכמיהקרובה.השנהלקראתומתרגשת

הואבאשרותלמידמורהרכז,מדריך,כלשלוהעצמההיצירתיותהרגישות,ההכלה,אתשלה,המורשתאתלהמשיך
או היא, ולהשתדל להיות שם בשביל כולם.

לאכיולוודאפופולארית.ותרבותגבוההתרבותוחברה,אמנותושדה,תיאוריהביןהקשראתלחזקלהמשיךארצה
נשאףבארץ.והתקשורתיתהקולנועיתומהתעשייהמורים,הכשרתועדמהיסודיהחינוכי,מהשטחמנותקיםנהיה

השאלותאתלשאולביקורתי.ולעיתיםמאתגרמכבד,שיחעללהשפיעובמקבילמתרומתםליהנותאליהם,להתחבר
ולא לקבל את המציאות כמובנת מאליה.

שלוחיוניברורבקולהצורךאתמעצימיםרקהגיל,שכבותבכלוהקולנועהתקשורתמוריעומדיםבהםהאתגרים
תיווךשלאתגריםלנונכוניםאמת,ופוסטניוזפייקשלטכנולוגיים,וחיבוריםמדיההתלכדותשלבעידןהפיקוח.

-אשכולותאנשישנהיהציפיהוישדיסציפלינותמשללניזוניםאנועליה.ביקורתאףולעתיםשיקופההמציאות,
מהיסטוריה,מנותקיםלאבעת,ובהחזון,ואנשיחדשנייםומעורבים,רלוונטיםלהיותנכוניםובידע,במידעשולטים

המדיה אך גם להעברת המסר.מסורת,  וממקורות תרבותיים ומכוננים המהווים בסיס להתפתחות
גםכיתקווהאניוהקולנוע.התקשורתעלהפיקוחשלשלנוהסיפוראתלחברוננסהמורהלכללהגיענשאףהשנה

אתם מתרגשים לקראת שנת הלימודים החדשה שבפתח.
בשנה הקרובה  נמשיך לקדם את:

עדות","קולנועצילום""תערוכותקולנוע",דרך"דיאלוגבשטח:המתקיימיםוחיבוריםנושאיםבמגוון-תחומיותהרב
היכולתועוד.ועודוספרות""קולנועומגדר","קולנועאזרחות,עםבשיתוףביצוע""מטלותבפודקאסטים",חיים"סיפורי

רלוונטיתרבותי,חברתי,מבטומאפשרתהתלמידיםשלהידעעולםאתלהרחיבמאפשרתדיסציפלינות,ביןלשלב
ואינטלקטואלי רחב יותר.

תפקידיםלקבלנכונותהישראלית,החברהבחיימעורבות"לטפחהיא:החינוךממטרותאחת-החברתיתהמעורבות
החינוך(חוקישראל"במדינתחברתילצדקוחתירההתנדבותלקהילה,תרומהואחריות,מסירותמתוךולמלאם

לצלםלספרנכוניםהישראלית,בחברהחייםבסיפוריהמעוריםוקולנוע,תקשורתכמורי).2003התשס"ד,הממלכתי
בבחינת מעורבות חברתית.ולכתוב על דמויות ותופעות חברתיות - אוריינות מדיה היא

המוריםקהילותביןהקשריםוחיזוקלשותפותנשאףחדשים,מוריםנלווהמשמעותיות,בהשתלמויותנמשיךהשנה
המעשיים,והמוריםהעיונייםהמוריםוהקולנוע,התקשורתביןהקשרחיזוקגםכמוהשונים,במחוזותוההשתלמויות

תכניתאתשהובילההאקדמית,הקהילהעםקשרינואתונחזקהעליונה,ובחטיבההבינייםבחטיבתביסודיהמורים
קולנוע.הלימודים החדשה בתקשורת ותיקח חלק בהובלת ועדת מקצוע

ולשלוחלכתובלכםקוראיםאנואליוחדש,לטר""ניוזעםלחודשאחתבקשרלהיותנמשיךהצלחה,לכולנומאחלת
ערן לבניחומרים למייל של

בברכת שנה טובה
ד"ר איבנה רטנר, מפמ"ר תקשורת וקולנוע
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צוות המדריכים לתקשורת וקולנוע

לאחדלפנותמתבקשיםהנכםעצהאובקשהשאלה,בכלמולכם,העבודהממשקיאתלייעלרצוןמתוךיקרים,מורים

הימנעו מלפנות לכמה מדריכים במקביל באותו נושא.המדריכים המחוזיים או מדריכי ההפקה הרלוונטיים. אנא

בקישור זהצוות הפיקוח זמין לכם בכל נושא רלבנטי

לקבוצתלהצטרףבפועלהמלמדיםכאחד)ומעשיים(עיונייםוהקולנועהתקשורתמוריכלאתמזמיןהפיקוחצוות

מקצועיתלפלטפורמהשותפיםולהיות״ולקולנועלתקשורתהמוריםקהילת״השםאתהנושאתשלנוהפייסבוק

בקישור כאןוחברתית של שיתוף רעיונות וחוויות

דוא"לניידהתפקידשם
2019050-7156711ratnere@gmail.comמוקולנועתקשורתמפמ"רד"ר איבנה רטנר

2019050-6282396doritballin@gmail.comעדוקולנועתקשורתמפמ"רדורית באלין

מפקחת על לימודי התקשורת והאמנויותרויטל  שטרן
בחמ"ד

050-6289350revitalzi@education.gov.il

רשימת מדריכי קולנוע

052-2250492haeden@gmail.comמדריכה ארצית לקולנוע  והפקהעדן צולי

054-4639081תקשורת וקולנוע מעשי ועיוני - חמ"דאפרת  כהנא בן ברוך
efrat3040@gmail.com

מדריך ארצי לקולנוע, רפרנט לבחינות הבגרותד"ר בני בן דוד
בקולנוע, הנחיית כתיבת בגרויות

054-6442882bennyben@bezeqint.net

מדריכה ארצית לקולנוע, אחראית סטאז'מרגלית ישראלי
מורים חדשים, הנחיית בחינות בגרות

052-8445955margalit12@gmail.com

מדריך ארצי לקולנוע - אחראי על פדגוגיהערן לבני
דיגיטלית

054-4577814dominogross@gmail.com

מדריך  עיוני מעשי תקשורת וקולנוע בחמ"דיהודה ויטלזון
בחינות בגרות בקולנוע - מול ד"ר בני בן דוד

052-8274705ywitelson@yahoo.com

רשימת מדריכי תקשורת

מדריכה ארצית לתקשורת - אחראית על מחוזחני ינאי גלין
ת"א וירושלים, פיילוט הוראת מודל

053-7583350chanyg@gmail.com

מדריכה ארצית לתקשורת  - אחראית על מחוזלוס דיעי - מן
דרום

052-6053231Lucdei86@gmail.com
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מדריכה ארצית לתקשורת - אחראית על בתיעומרי-רשא פודי
הספר הערביים

054-7689283rfoodi@gmail.com

מדריכה ארצית לתקשורת מחוז חיפה,נעמה  כהן-אשכנזי
אחראית על לימודי הפקה צילום סטילס

050-6491890naama.c.as@gmail.com

054-6390205yoni21am@gmail.comמדריך ארצי לתקשורת - אחראי על החמ״דיונתן עמיצור

054-5969738tyomtov@gmail.comאחראית  על תקשורת עיוני ומעשי חמ"דטל טביומי

רשימת מדריכי הפקה

052-2250492haeden@gmail.comאחראית על לימודי הפקה בוידיאועדן צולי

054-4906609אחראי על לימודי הפקה ברדיויוני לביא
106fm@hotmail.co.il

050-7725837אחראית על לימודי הפקה בעיתונותאינאס פרוג'ה
enasameen@gmail.com

מדריך  עיוני מעשי תקשורת וקולנוע בחמ"דיהודה ויטלזון
בחינות בגרות בקולנוע - מול ד"ר בני בן דוד

052-8274705ywitelson@yahoo.com

050-6491890naama.c.as@gmail.comמדריכה ארצית  הפקה, צילום סטילסנעמה כהן - אשכנזי

הדרכת קולנוע ותקשורת בחט"ב

מובילי קהילות  יסודי

מובילה קהילת מורים לקולנוע ותקשורת

מובילי קהילות על יסודי

מובילה קהילת מורים לקולנוע ותקשורתאתי פרנקו
מרכז- דרום

052-3953132eti.franco@gmail.com

מובילה קהילת מורים לקולנוע ותקשורת מרכז-אלה מוראדי
דרום

054-5203451ellamorad@gmail.com

מובילה קהילת מורים לקולנוע ותקשורת חיפהשי שקד
- צפון

052-8771666shaytik@gmail.com

מובילה קהילת מורים לקולנוע ותקשורת חיפה -לירון קדוש
צפון

054-5857677kadosh853@gmail.com
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חוזר מפמ"ר קולנוע - תש"ף

הודעות כלליות המזכירות הפדגוגית

יעדי אגף אמנויות - קולנוע ומדיה

התכנית השש שנתית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית באומנויות

אבואב, לקידום לימודי האמנויות במערכתבמסגרת מהלכים משמעותיים של מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל

לכל שכבות הגיל, מהקדם יסודי ועד לחטיבות העליונות,"אמנויות סביב השעון" בחינוך הפורמלי ובתכניות המשלימות

ולאיגום תכניות הלמידה והעשייה במסגרת התפתחותאגף אמנויות בשיתוף מנהל חברה ונוער, חברו יחד לחשיבה

יצאה לדרך התכנית החברתית החדשה "אמניותאישית, מעורבות חברתית והחינוך הערכי בבתי הספר. בחט"ב

Makers–חברהמעצבות s'Art"בלמידהוחברתייםקבוצתייםפרויקטיםעלבדגשאומנויותלימודהמקדמת

החברתי יחד עם המורים והרכזים במגמות האמנויותסמסטריאלית ובחתך רב גילי. בחט"ע רכזי המעורבות והחינוך

והמדיה יקדמו למידה כישרון וצמיחה אישית בהקשר שלבתחום מוזיקה, תיאטרון, מחול, אמנות חזותית, קולנוע

הלימודים תש"פ אנו מבקשים לקדם יעד של מנהיגותזהות, עשייה חברתית ותרבות בקהילה. מדצי"ם לקראת שנת

האמנותי שלהם בתחומים השונים ולטפח שכבתוהדרכה - השאיפה היא לאפשר לתלמידים ליישם את הכישרון

בחוגים, במתנ"סים, בצהרונים, במופעי סל תרבות,מנהיגות והדרכה במסגרות חינוכיות לכל שכבות הגיל בפעילות

בתנועת תרבות, בשעות הלימודים ובפעילויות של אחה"צ.

תיק תכניות לימוד לעובדי הוראה

ומשמעותי ללמידה. התיק מציג את כלל תכניות הלימודיםתיק תכניות לימודים לעובדי הוראה הוא כלי מקוון חשוב

לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרביתבכל תחומי הדעת, בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים. הוא מאפשר

תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.

תיק תכניות לימודים כולל את:

הלימודיםתכניתפיעלהנדרשהידע.1

אישיות(וביןאישיותתוך)קוגניטיביות,דעתתחוםבכלהמרכזיותהמיומנויות.2

השוניםהדעתבתחומיהמרכזייםהערכים.3

סרטונים וכלי הערכה ומעודד ליזום, ליצור ולגוון אתבנוסף, התיק כולל מגוון חומרי למידה, יחידות הוראה,

המשמעותיתאופני הלמידה תוך כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה

21ה-המאהלאתגריהלמידהאתלהתאיםנועדאשרהיקף,רחבלאומיאסטרטגיממהלךחלקמהווההתיק

בהמשך השנה.*תיק תוכניות הלימוד נמצא בעבודה קישור ישלח
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תכנית חברתית בחטיבות הביניים - "סרטים יוצרים שינוי"

רציונל התוכנית

לתלמידיהמיועדתזו,בתוכניתהשונים.במרחביםניכרתוהשפעתםלמרכזייםהפכוהמדיהאמצעי,21ה-במאהכיום,

דגששימתתוךקהילתית,חברתיתמעורבותלביןהמדיהואמצעיהקולנועביןהקשרעלדגשהושםהביניים,חטיבות

השוניםבמעגליםלסביבתובנוגעכאדםהתלמידשלהאחריותערךסביבחינוכייםהיבטיםעל

(קבוצה-כיתה-משפחה-חברה-קהילה-מדינה).

קהילתיתהחברתיתובמעורבותערכייםהחברתייםבתחומיםומעשיתיאורטילעיסוקהזדמנותמהווההתוכנית

באמצעותהחשוף.התלמידלהםשוניםחייםבמצביהתנסותזירתלתלמידמאפשרתהיאהמדיה.כליבאמצעות

מגילתברוחדמוקרטיהשלערכיםהמחדדותמגוונותאידיאולוגיותוהשקפותערכיםדעות,מגווןפוגשיםהתלמידים

העצמאות והכרת האחר.

אישית,ודעהטעםפיתוחיצירתיות,ביקורתית,לחשיבהאישייםכישוריםמחדיפתחוהתלמידיםהתוכניתבאמצעות

ידיעלשינויליצירתמטרותלהגשמתויחדוקהילתיקבוצתישיחמיומנויותצוות,לעבודת–אישייםביןכישוריםומאידך

הקשרוטיבהמשותפתההכרותאתמחזקזאתבתוכניתלתלמידיםמוריםביןבקשרהייחודיותסרטים.הפקת

התוכנית האסטרטגית.המעודד אכפתיות וקרבה בניהם, שזהו אחת מאבני היסוד של

הסטנדרטיםלטיפוחקשורההשונים,למעגליםהדוקקשרתוךביטוילידילבואלתלמידיםהמאפשרתתוכניתכן,כמו

של האקלים והתרבות הבית ספרית כלמידה רגשית חברתית.

לתכנית הלימודיםקישור

מדיניות להכרה בבתי ספר יסודיים לאומנויות

לשלושה דגמים אפשריים לבתי ספר לאומנויות.אגף אמנויות במזכירות הפדגוגית הקים ועדה לקביעת תבחינים

מדיניות משרד החינוך. התשתית המשותפת לשלושתדגמים אלה יהוו מודל לאפשרויות החינוך לאומנויות במסגרת

הלימודים הבית ספרית, במרחבי לימוד וכח אדםהדגמים הינה לימוד שיטתי ורציף של האומנויות כחלק מתכנית

מתאימים, לכל שכבות הגיל ולכלל התלמידים בבית הספר.

קישור למסמך המלא
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למידה משמעותית ויישומה בתחום הקולנוע

במערכתהערכה-למידה-ההוראהבתהליכימרכזימרכיבותופסיםהולכיםהמשמעותיתהלמידהותפיסתעקרונות

אתלהעמיקוממשיכההנושאבקידוםנוסףצעדצעדההפדגוגיתהמזכירותהמשמעותית,הלמידהבמסגרתהחינוך.

ליוזמותלהצטרףאולהציעניתן הבגרות.ובחינותהלמידהתהליךלגיווןויוזמותרעיונותלפתחבמטרההנושא,

כפי שמפורט לעיל.  מחליפות בגרות על פי תנאי סף ועמידה בדרישות מחייבות

הרלוונטיותהמעורבות,עלהשיחאתנעמיקזובשנהוערכים.ידעסעיפיכוללותהבגרותבבחינותעמ"רשאלות

בנושאולמידההשתלמותמפגשינקייםכןכמוההערכה.בתהליך-בבדובדוהלמידהההוראהבתהליךוהערכיות

הלמידההואמטרתנושעיקרמזכיריםאנוהלמידה.בתהליךזהשיחלשלבמכםמבקשיםאנועמ"ר.שאלותכתיבת

הדעת.בכיתה ותשובה נכונה תהא רק תשובה המבוססת על ידע בתחום

כאן הדעת ראולמאמרים בנושא שאלות העֹמ"ר ולשאלות נוספות בכלל תחומי

להלן דוגמאות לשאלות עמ"ר

:1דוגמא

 שונות:הקולנוע התיעודי מתאפיין בעיסוק בהיבטים וסוגיות  חברתיות

בתשובתך התייחס  למאפיינים:, שצפית בו בכיתהבחר סרט תיעודי, הסבר והדגם טענה זו על פי סרט תיעודי.1

הקונפליקט והעלילה.

?מהי עמדתך כלפי הנושא החברתי המוצג בסרט.2

במה דומה עמדתך או שונה מזו המוצגת בסרט, הסבר את עמדתך..3

:2דוגמא

הקולנוע כמעורר שאלות ערכיות

ערכית.שאלההמעוררשלמדתמז'אנרסרטבחר     .1
באמצעותביטוילידיבאהזושאלהכיצדהדגםהסרט,מתוךשעולההשאלהמהי     .2

דיאלוג וכו').שני מאפייני הז'אנר  (קונפליקט, איפיון דמות,
הבמאי,שלזועמדהעםמסכיםלא/מסכיםאתההאםשלך,הערכיתהתפיסהלאור     .3

נמק דבריך.  
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:3דוגמא

קולנוע ישראלי עוסק בקונפליקטים בחברה הישראלית.
כיצד הוא בא לידי ביטוי  בעלילת הסרטתאר את אחד הקונפליקטים בסרט ישראלי שלמדת בכיתה, הסבר.1

באמצעות השפה הקולנועית.
את תשובתך באמצעות מאפיינים קולנועייםאיזה צד בקונפליקט צידדת במהלך הלימוד על הסרט, בסס.2

הייחודים של הסרט אותו בחרת.

ניהול מגמה

תקצוב מגמות הקולנוע
יושמה החלטה על הגדלת התקציב ללימודי אמנויותביוזמת המנהל הפדגוגי ואגף אמנויות במזכירות הפדגוגית,

בחטיבה העליונה ויצירת מסלולי תקצוב חדשים.

במנב"ס ולדווח על מכסת התלמידים במקצועיש להנחות את הנהלת בית הספר להיכנס למצבת התלמידים

).4014מקצוע(סמלקולנוע

י"ב.י"א,י',לכתה)4014כמגמההרשמה(אחרישנתיותשעות21סה"כשנים3פניעלנלמדיםהקולנועלימודי
בקבוצה.תלמידים12-15תכלולבהפקהלימודכיתתקטנות.לקבוצותלפצלישהאםכיתתאת

טופס מגמות תש"ף

תש"ףלשנה"לטופס המגמותרכזי מגמות אנא היכנסו ומלאו את

עם מורים ומנהלים כמו גם קשר והכוונה של בוחניםהטופס משמש את הפיקוח על התקשורת  והקולנוע ליצירת קשר
מעשיים.

(הרבה מיילים חוזרים).לעדכן אתכם במייליםעל מנת שנוכלמדויקיםאנא הקפידו על מילוי פרטים אישיים

באוקטובר).1-מהיאוחר(לאבהקדםתש"ףמגמותטופסאתלמלאיש

מורים חדשים בקולנוע -סטאז'רים ומתמחים
כניסה להוראה דורשת הדרכה, הכוונה ותמיכה.

- אחראית מורים חדשיםישראלימרגליתלשם כך ניתן לפנות למדריכה הארצית לקולנוע -

כאןמורים חדשים מחויבים להשתתף השנה במפגשים כמפורט●

תש"ף–קולנועמפמ"רחוזר10

https://docs.google.com/forms/d/1JgzgQvqoMG6RFiZxdop5GUQXhbcEWPTv0R0FTPezCeA/edit
mailto:margalit12@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1PI9TAgW-CtXw4hdDvksWwyRrLuZy7uvt


חוזר מפמ"ר קולנוע - תש"ף

חינוך מיוחד

ברוב בתי הספר המקיפים קיימת "כיתה קטנה" של תלמידיחינוך מיוחד מכיל מגוון רחב מאד של כיתות ובתי ספר.
חינוך מיוחד. אנו שמחים לעודד תלמידים אלה ללמוד קולנוע. הסיבה העיקרית היא הצורך להכין אותם לחיים

בסביבה תקשורתית מורכבת והכנה לקראת חיי אזרחות בשלים.

061282שנתיציוןללאשנבחניםספרבתי
הספר הדמוקרטיים,בתי ספר שאין להם ציון מגן/שנתי כמו אנקורי וחלק מבתי

נבחנים על שאלון עם סמל בחינה אחר

בקולנוע061282

בתקשורת056282

31.12.2019העדתשובוןכוללבגרותשאלוןלאישוראלינוישלחואלהספרבתי

מטעםמעריךידיעלויבדקולמרב"דהקליטהתחנתבאמצעותישלחוהמחברות23.4.2019בתאריךהבחינהלאחר

הפיקוח.
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בחינות בגרות בקולנוע

061580ראשיסמל-הקולנועבאמנותההיבחנותמבנה
מבנה ההיבחנות בקולנוע מורכב מתכנית עיונית ותכנית מעשית:

ספרית.ביתהערכההינםהלימודיםמתכנית50%-מהוויםהעיונייםהלימודים

חיצונית.הערכההינםהלימודיםמתכנית50%-מהוויםהמעשייםהלימודים

בלבד (תולדות הקולנוע).בחינת בגרות פנימית תכלול את נושאי הלימוד של י"א וי"ב

אנסין). בחינת הבגרות תתקיים בתאריך ארצי יוםהערכה תעשה באמצעות שאלון בית ספרי באישור מפמ"ר (כולל

 עדbag.test@gmail.comלמייללשלוחישהשאלוניםאת.09:00בשעה23.4.2020ה'תש"פ,ניסןכ"ט-חמישי

.2019בדצמבר31תאריך

מערכת בבית הספר בתחילת השנה.חובה להעביר תאריך זה למחלקת בחינות בגרות ואחראי/ת

לימודיחידות5בקולנועבגרותמבנהטבלת

061283שאלוןסמלפנימיתהערכה50%

תכנית הלימודים העיונית

061387שאלוןסמלחיצוניתהערכה50%

תכנית הלימודים בהפקה

30%(שהםחלופיתספריתביתהערכה15%
)100%מתוך

פרויקט גמר קולנוע + תיק הפקה + פרוייקט חצי גמר +
מפגש עם התלמידים+נייר עמדה נלווה לתיק הפקה

(שהםבכתבבחינהבאמצעותהערכה35%
)100%מתוך70%

100%מתוךניתניםהציוניםכלהפנימיתבהערכה
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061283בקולנועעיונילימודחומרעלספריתביתהערכה

בחלק העיוני יתקיימו  שתי הערכות:

הערכה חלופית פנימית.יחידה ראשונה בתכנית הלימודים בקולנוע מתבצעת באמצעות.1

פנימיות:חלופיותהערכותבאמצעותתעשהזוהערכההעיוניים.הלימודיםשלמהציון30%ערכהזוהערכה

פי בחירת המורה.בחינת אנסין, עבודת שוט ביי שוט ועוד שתי הערכות על

שם אירוע הערכה

חובה.עבודת חקר – ניתוח של סצנה מסרט – שוט ביי שוט -

ראו כאןהוראות מדויקות

חובהמבחן אנסין בשפה קולנועית -

מצגת שיתופית (או כל דרך ערכה אחרת המשלבת פדגוגיה דיגיטלית)

פרויקט מעשי – הפקה של קליפ, צילום סטילס

ישהערכה זו.אחר – המורה ינסח הערכה חלופית אישית וידווח על אופי
לפנות למדריכ.ה הרלוונטית.

שנהוג במקצועות אחרים) אלא יש  לשמור אתאין להעביר למשרד החינוך את הציון על הערכה חלופית (כמו

הציון  עד כיתה י"ב ולדווח על פי ההנחיות.

תעשהזוהערכההסופי.מהציון70%מהוותבקולנועהעיוניתהלימודיםבתכניתהנוספותהיחידותשתי.2

אנסין).באמצעות שאלון בית ספרי באישור מפמ"ר (הכולל גם הוא

אנסין.כוללהבגרותבחינתמבנה1נספחבלעייןישלהרחבה●

לשקלול הציוניםמצורפות טבלאותלנוחותכם.ן●

061387גמרפרויקטעלחיצוניתהערכה

המוכרת במסגרתה יגיע בוחן חיצוני לבית הספר,אירוע בחינה חיצונית - הערכת פרויקט גמר - יתקיים במתכונת

יש לשלוח תיקי הפקה דיגיטאליים כשבועיים לפני מועדיעריך את הפקות הגמר, תיקי ההפקה וייפגש עם התלמידים.

במערכת הדיווח הבית ספרית, עד שבוע לפני מועדה.יש להעביר ציון שנתי לבחינה זוהבחינה שנקבע. כמו כן,

בוחנים ידווחו את ציוני הבחינה באמצעות אפליקציה.

לשקלול הציוניםמצורפות טבלאותלנוחותכם.ן●
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ניהול הבחינה
המרב"ד.הבחינה תיערך ע"י בוחן חיצוני, שימונה ע"י הפיקוח באמצעות

ההפקהתיקיאתיקבלהבוחןלבחינה.מועדהבוחןעםיתאםהרכזמהמרבד.הספרלבתיישלחוהבוחניםשמות

ההפקה.תהליךעלולדיוןבסרטלצפייהבנפרדהפקהצוותכלעםייפגשהבוחןהבחינהביוםהבחינה.לפניכשבועיים

הקרנהלחדרלדאוגישבכך.בחרוהקבוצהוחבריבמידהרקההפקהצוותעםהבוחןשלבמפגשישתתףהמורה

ולאמצעי שמע ראויים.

התמחויות בהפקה - עלילתי, צילום סטילס, אנימציה

הלימודים העיוניים והמעשיים כך שיזינו וישלימו זה אתתפיסת העולם בלימודי הקולנוע מבוססת על יצירת קשר בין

כשפה בעלת מאפיינים יחודיים, וכאומנות שיש להבפרקים העיוניים התלמידים לומדים להכיר את הקולנועזה.

הישראלי והתעודי. מטרת הפרקים המעשיים היא לטפחהיסטוריה נחשפים ליוצרים וזרמים עיקריים בקולנוע העולמי

שלהם המסוגלים לקשר בין הידע העיוני שנלמד לבין הרעיונותתלמידים כיוצרים הנותנים ביטוי ליצירתיות ולאומנותיות

של הסרטים שלהם ובעיקר ללמוד לעבוד כצוות הפקה מקצועי.

המוריםשלהשעותמערכותבתוךלשלבמבקשיםאנווהמעשייםהעיונייםהלימודיםביןהזיקההעמקתלטובת

לשלב ולמזג את תחומי ההוראה שלהם.בהן ידונו המורים בדרכים יצירתיותישיבות צוות קבועות

הפקת סרט עלילתי
למעשה את הידע הנרכש בשיעורים העיונייםהפקת סרטים, במסגרת לימודי הקולנוע, מאפשרת ליישם הלכה

תסריטים, עבודת צוות אשר מחייבת סבלנות וכיבודובמקביל לפתח אצל התלמידים יצירתיות. התמודדות עם כתיבת

עריכה, סאונד. התמודדות עם תהליכי בחירההאחר, הכרות והתעמקות בטכנולוגיות חדשות של צילום, תאורה,

עם אילוצים של מגבלות זמן ומגבלותהנובעים מהשקפת עולם אישית, חברתית ופוליטית, לדעת להתמודד

– הנהלת בית הספר צריכהימי צילום להפקות גמרטכניות והכל לקראת היצירה האישית של התלמידים והתלמידות.

ימי הלימודים.לאפשר לתלמידי המגמה לצאת לחמישה ימי צילום על חשבון

.קולנועלמגמתהנדרשהציודפירוט3נספחראונוספתלהרחבה

נהלי הפקה עלילתית
לחדד ולהבהיר מספר נהלי הפקה עלילתית חשוביםלקראת בחינות הבגרות בהפקה בשנת הלימודים תש"ף ברצוננו

ומרכזיים:
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– לימודי הקולנוע מכשירים את התלמידים לקראת הפקות של סרטים עלילתיים. על תלמידי מגמתסוג ההפקה

גם להפיק סרט קולנוע תיעודי ו/או אנימציה במגמותהקולנוע במסלול עלילתי להפיק סרט עלילתי, אולם אפשר

יתנסו התלמידים בתרגילים שיכינו אותם בעיקר לקראתהמיועדות לכך. לפיכך חשוב מאוד שלכל אורך לימודיהם,

להפיק סרט תיעודי או סרטי אנימציה.הפקה עלילתית, אך להיות קשובים לתלמידים המעוניינים

*חשוב לציין שבמגמת הקולנוע אין להפיק כתבות תיעודיות.

*נבקש ליידע את הפיקוח על הפקות שאינן סרטים עלילתיים

.2020לינואר31העדצוליעדןלבמייליעשהחריגהפקהסוגלגבי*הדיווח

הרלוונטים.המדריכיםעםולהתייעץלפנותניתןהתלבטותבכלהסרט.מאורך20%עדארכיון,בקטעישימוש

תיק הפקה דיגיטלי
דיגיטאלי לבוחנים.תיק הפקה דיגיטלי הוא חובה בכל ההפקות ויוגש באופן

פרויקט חצי גמר חייב להיות כלול בתיק ההפקה.חשוב לציין:

כאן-הפיקוחלאתר5.9בלאוויריעלהדיגיטלייםהפקהלתיקיהקישור

שימו לב: אין להשתמש בתיקי הפקה מהשנים הקודמות.●

מספר תלמידים בהפקות
עורך/ת.צלם/ת,מפיק/ה,במאי/ת,תפקיד:בעלי4הואעלילתיתבהפקהתלמידיםמספר

ועורך/ת.צלם/ת,במאי/ת,תפקידים:בעלי3הואתיעודיתבהפקההתלמידיםמספר

קיימת הצדקה למפיק כאיש צוות רביעי כמו למשל: סרטרק במקרים בהם מדובר בהפקה תיעודית גדולה ומורכבת בה

מרואיינים.5מעלישבסרטימים,5עלעולההצילוםימימספרהספר,מביתרבבמרחקשמצטלם

לקבוצותלצרףאיןשונות.מסיבותמתפרקותהפקהקבוצותהגמר,פרוייקטהפקתבתהליךכילנוידועעברמניסיון
וכל,בקולנועחקרעבודתתסריט,תיקכתיבתכגון:אחריםפתרונותאלולתלמידיםלמצואישתלמידים.קיימותהפקה

את הפתרונות הנכונים ביותר לתלמידים.עבודה פרטנית אחרת. יש להתייעץ עם הפיקוח על מנת למצוא

לינואר31העדצוליעדןלהספרביתמנהלחתימתלאחרלאישורתשלחצוותבאנשיחריגהלגבי*הדיווח
2020.

לא יינתנו אישורים בדיעבד:כל האישורים החריגים ניתנים אך ורק בהמשך לשיחה עם הפיקוח.
הפקה מתאימים.– מחייב עבודה בשתי הפקות ותיקיעיצוב אומנותיתפקיד של●
אתשיתארהפקהבתיקמלווהמקורי.קולפסשהלחינולתלמידיםורקאךיינתן–קולפסעיצובשלתפקיד●

תהליך עיצוב פס הקול כמו למשל: התווים של המוסיקה.
.4בנספחהנחיותראו,עלילתיתסריטתיק●
דודבןבנילד"רהפיקוחאללשלוחישעמודים)20-(כהפקהבמקוםיח"ל2שלברמהחקרעבודה●

קבלת האישור.הצעה לעבודת חקר. אין להתחיל את העבודה לפני
תש"ף–קולנועמפמ"רחוזר15

mailto:haeden@gmail.com
https://pikuahblog.wordpress.com/%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
mailto:haeden@gmail.com
http://bennyben@bezeqint.net


חוזר מפמ"ר קולנוע - תש"ף

ראו תכנית הלימודים בסטילסלפי הנהלים בהמשך. להרחבההפקת סטילס●
לפי הנהלים בהמשך.הפקת אנימציה●

בסוף כל סרט יש להוסיף רולר סיום. להלן הנוסח:

הסרט הופק במסגרת לימודי הקולנוע והתקשורת
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על התקשורת והתקשורת

*סרטים ללא שקופית לא יתקבל לתחרויות ופסטיבלים
להבהיר ולהדגיש כי חרף ההתפתחויות הטכנולוגיותברצוננו–איסור על שימוש במכשירים סלולריים בהפקות

(סמארטפונים מכל סוג שהוא) בצילום סרטי חצי גמרבגזרת מצלמות הסלולר, אין לעשות שימוש במכשירים סלולריים

של המגמה. ניתן להשתמש בסמארטפונים לטובתוסרטי גמר. התלמידים נדרשים להשתמש בציוד ההפקה המקצועי

תרגילים.

הגמרכפרויקטהסרטשלאורכו.דקות8–5יהיהיא'כתהבהגמרחציכפרויקטהסרטשלאורכו–הסרטיםאורך

דקות.15–8ביןיהיהלבגרות

זו.בדרישהעומדיםשאינםסרטיםעלנקודות10ירדוהבגרותבחינתבמסגרת*

הבחינות.לאגףפנייהבאמצעותרקההפקהציוןעלערעורלהגישיכול/תוכלתלמיד/ה–הגמרפרויקטציוניעלערעור
כשההפרשרקהספרביתהנהלתמטעםרשמיבמכתבהתלמיד,ידיעתללאלפיקוחערעורלהגישיוכלמגמהרכז

יתבצעלקבלובפיקוחשיוחלטובמידהיישקלהערעורנקודות.20מעלהואההגשהציוןמולהבוחןשלהציוןבשקלול
הערעור בתהליך חסוי .

התמחות בצילום סטילס

יכולתבחובוטומןזהכלירבים.ספרבבתיוצומחמתפתחביטויערוץהינהתקשורתבמגמתסטילסבצילוםהתמחות
לשינויומשמעותיחשובכליסטילסצילוםהיווהההיסטוריהלאורךמוכרת.ובלתיחדשהמציאותוחשיפתהתבוננות

פענוחוסביבתי.תרבותיחברתי,פענוחהמאפשרזמיןלכליהצילוםאתהופכתכיום,בחיינוהמצלמהזמינותחברתי.
והובלתאישיתעמדהניסוחחייהם,לסביבתהלומדיםמודעותהרחבתתוךביקורתית,חשיבהלבנייתמובילזה

לימודי תקשורת עיוניים.תהליכי מחשבה מעמיקים. כל אלה נוצרים במקביל ובשיתוף

בנושאיםלהבחיןלהתבונן,יודעיםאשרחברתייםעיתונאייםצלמיםלהכשירהןסטילסבהתמחותהלימודמטרות
הניתוחכלליפיעללפענחוולדעתאיכותיפרייםלצלםהנכונה,הצילוםזוויתאתלבחורסיפורם,אתולספרחברתיים

והביקורת הנלמדים.

אשכנזי במיילנעמה כהןהגב'בכל שאלה נוספת מומלץ לפנות במייל למדריכת צילום סטילס,*

תש"ף–קולנועמפמ"רחוזר16

https://drive.google.com/file/d/1nKikAajCmTM8GtsT5kRGvwce0HFeGnQ7/view
mailto:naama.c.as@gmail.com


חוזר מפמ"ר קולנוע - תש"ף

דגשים חשובים:

תשלחמגמהפתיחתבקשתרטנר.איבנהד"רהמפמ"ראישורהאתמחייבתסטילסבהתמחותמגמהפתיחת.1
כאןקובץ הנחיות נמצא בתכנית הלימודיםע"י הנהלת בית הספר ותכלול התחייבות לעמידה בדרישות.

צילום ובעלי ניסיון מעשי מוכח.על המורים המלמדים הפקת סטילס להיות בעלי ניסיון בהוראה.2
לאחררקמתבצעלדרייבקישורועוד.שיעורמערכילימוד,חומריובושיתופידרייבעומדהמוריםלרשות.3

שיחה עם מדריכת הפקה בסטילס - נעמה כהן אשכנזי.
-מינימוםהפיקוח.באתרהנמצאותההמלצותפיעלSLRמסוגמקצועיותמצלמותעללעבודיש-ציוד.4

15עדתכלולמעשיתקבוצהתלמיד.לכלאחתמצלמהשתהיההיאהפיקוחהמלצתתלמידים.5לכלאחתמצלמה
תלמידים.

יש לדאוג לכונן (דרייב) שיתופי לעבודה עם התלמידים..5
עבודת התלמידים בהפקת סטילס הינה אישית..6
תלמיד.לכלצילומים4-5ובהקבוצתיתתערוכהלהפיקיש-יאבכיתה.7
קאפהגביעלמודפסיםA4בגודלצילומים7-8הכוללתאישיתתערוכהלהפיקישיבבכיתה-גמרפרויקט.8

יש להגיש תיק הפקה על פי ההנחיות כולל נייר עמדה.ותלויים כתערוכה. כמו כן יש להוסיף טקסט נלווה לתערוכה.
.בחינת הבגרות תתקיים במרחב התערוכה התלוי.9

בהם ניתן יהיה להשתתף. פרטים בהמשך.במהלך שנת הלימודים תש"ף יוצגו תחרויות ותערוכות צילום.10
באתר הפיקוח תמצאו קישורים נוספים בנושא..11

להרחבה ראו בתכנית לימודים סטילס*

הפקת סרטי אנימציה

עם ז'אנרים חדשים בקולנוע כמו האנימציהההתפתחות הטכנולוגיות בשנים האחרונות מאפשרות התמודדות

קולנוע, סרטים ויראליים ביוטיוב, דרך פרסומות בטלוויזיההדיגיטלית. התלמידים נחשפים לעולם האנימציה דרך סרטי

יותר ויותר והתלמידים מסוגלים לשלוט על התוכנות אילוועוד. התוכנות ליצירה של סרטי אנימציה הופכות לזמינות

ומזמן אותם לקחת חלק בתהליך של יצירת אנימציה. ישביתר קלות. הפיקוח מעודד יצירתיות ומקוריות של תלמידים

.עדן צולילבקש אישור מראש להפקת סרטי אנימציה מ
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מבנה תכנית הלימודים באמנות הקולנוע בשנת הלימודים תש"ף

על פי שכבות הגיל.מצורפת בזה טבלה המסייעת למורים לארגן את תכני הלימוד

תכנית הלימודים מיועדת לשלוש שנים י', י"א, י"ב.

כיתה
בתש"ף

נושאי הלימוד + פרויקטים לבגרות בשנת הלימודים תשע"ח דרכי היבחנות

י'

שפה קולנועית - עיוני
נושאים להערכה חלופית, בכיתה י'

שפה קולנועית
צילום תאורה וקומפוזיציה:

הכרת מרכיביו של הפריים הקולנועי.●
של צילום.הכרת מרכיבי הצילום הבסיסיים ואבחנה בין אופנים שונים●
מאפיינים עיקריים של התאורה והקשר בין התאורה לצילום.●

אשליית תלת ממד הקולנועי.  ●
עיצוב פריים במשמעות פסיכולוגית על הצופה.●

תיאוריות
הכרת התאוריה הראליסטית והפורמליסטית.●
הכרת התיאוריות כדי לתת משמעות לזיהוי המרכיבים של השפה●

הקולנועית.
קלאציסיזם)הכרת התאוריה הראליסטית והפורמליסטית ומה שביניהם (●

תחילת הקולנוע
קולנוע אילם – לומייר, מלייס, פורטר, גריפית●
קולנוע סובייטי - מונטאז'●

עריכה
הכרות עם צורות עריכה שונות.●
קולנועהכרות עם עורכים ראשונים: גריפית' – אבי העריכה האנליטית,●

סובייטי כאבות העריכה הסינטטית.
העריכה כ"תסריט השלישי".●
הכרת סוגי הקשרים האפשריים בין שוטים בסרט.●

פס הקול
הקולייםהכרת ערוצי הקול: המלל, המוסיקה, רעשי רקע והאפקטים●
הבנת הקשר בין פסקול לתמונה – השפעת פס הקול על האווירה●

ומשמעות הסרט.
הכרת תהליכי עריכת פס הקול.●

התסריט הקולנועי
הכרת מבנים נרטיביים שונים.●
אבחנה בין סיפור לעלילה.●
אמצעים רטוריים בבניית נרטיב.●
אבחנה בין נרטיב בדיוני לנרטיב תיעודי.●
קונבנציות נרטיביות ומשמעותן הרטורית והאידיאולוגית.●

הדמות הקולנועית

עבודת החקר*
"שוט ביי שוט"

1 חובה!!

לערוך מספר מבחני
"אנסין" - חובה.

הצעות להערכות
חלופיות נוספות:

לערוך מצגת
משותפת על ראשית

הקולנוע

לקיים בחינה על
נושא הבחירה

הציון הסופי יורכב
ממוצע הציונים

בארבעת המרכיבים

1
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ומשמעותם.יכולת להבין את האופנים שונים של עיצוב דמויות על המסך●
הבנת הקשר בין עיצוב דמות לעיצוב האומנותי של הסרט.●
להבין את ההשפעות ההדדיות בין הסביבה לדמות.●

י'נושא בחירה אחד מרשימה זו כחלק מתוכנית הלימודים בכיתה
קולנוע חברה ופוליטיקה●
קולנוע עולמי עכשיו●
קולנוע עצמאי●
קולנוע ואומנויות אחרות●
אנימציה●
נושא רוחב בקולנוע הישראלי●

עיצוב אומנותי  (העשרה)
הכרת האמצעים בהם בונה הקולנוע תחושת מקום וזמן.●
הכרת האמצעים בהם הקולנוע מעצב את הדמות הקולנועית●

וסביבתה הפיזית.

הפקה (העשרה)
הבנת תהליך היצירה כתוצר של צוות●
מי הם מפיקי הסרט ומה תפקידים●

_________________________________________________________
הפקה:

לימודי הפקה בקולנוע ילמדו על פני כיתות י', י"א, י"ב

בכיתה י' י"א וי"ב:
שהופקו במהלךמומלץ לקיים בסוף שנת הלימודים הקרנה חגיגית של הפרויקטים

השנה.

להפיק שלושה
תרגילים

משמעותיים,
שיתאימו לתכנית

העיונית של השפה
הקולנועית לדוגמא:

סרט הכולל שלוש
סצנות, או וידאו

קליפ, וידאו ארט,
וידאו דנס.

י"א יח"ל2הקולנוע""אמנותהלימודיםתכניתפיעל
- י"ב  יש לפרוס את החומר המפורט בהמשך על פני שנתיים: י"א

תחנות יסוד בקולנוע:
6מתוךיסודתחנות4שלבחירה

40וה-30ה-בשנותהקלאסיתהוליווד●
אקספרסיוניזם גרמני●
ניאו-ריאליזם איטלקי●
גל-חדש צרפתי●
מודרניזם●
פוסט מודרניזם●

קולנוע ותיאוריה:
יש לבחור תיאוריה אחת

וניאו-מרקסיסטיות.יחס בין קולנוע ואידיאולוגיה - תיאוריות מרקסיסטיות●
תיאוריות קולנועיות של מגדר.●
תיאוריות קולנועיות פסיכואנליטיות.●
תיאוריות פוסט-מודרניות - אינטר טקסטואליות, קולוניאליזם●

ופוסט-קולוניאליזם.
תיאוריה הקולנועית בשנות השישים  ●
סמיוטיקה,  סטרוקטורליזם.●

קולנוע ישראלי:
תקופהמכלסרטים2ללמד

להוסיף שני סרטים דוקומנטריים ישראליים  מנושאי הרוחב
קולנוע ישראלי לאומי הרואי.●
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קולנוע עממי בורקס ופוסט בורקס.●
קולנוע ישראלי אישי.●
בחירה של נושא רוחב מהקולנוע הישראלי.●

אות'רז'אנרים,תיעודי,קולנוע-הבאיםהנושאיםמתוך2לבחוריש

קולנוע תיעודי:.1
אחד עםרקע היסטורי - לומייר, ננאנוק מהצפון. (בהיקף של  מפגש●

דוגמאות)

התיעודימאפיינים של הקולנוע התיעודי - אלמנטים דרמתיים  בקולנוע●

בין הקולנוע התיעודי(מבנה עלילתי, גיבור, דמויות, סגנון). הדגשת הגבול הדק

והתיעודי הבדיוני.

הקולנוע התיעודי כמשפיע על סוגות חדשות.●

וידיאו אקטיביזם וריאליטי.●

הקולנוע תיעודי חברתי.●

בקולנוע:ז'אנרים.2

בחירה של שני ז'אנרים מהרשימה:

רומנטית, מיוזיקל,גנגסטר, מדע בדיוני, אימה, מלודרמה, קומדיה

מערבון, סרט אפל.

הכרות עם תיאוריית הז'אנר●
מאפייני הז'אנר הנלמד.●

ועכשוויקלאסי–אות'ריםשניללמדיש-האות'ר/המחברתיאורית.3

הכרות עם תיאורית האות'ר .●
פליני, ברגמן).אות'ר קלאסי (לדוגמא:  היצ'קוק, הווארד הוקס, ג'ון פורד,●
אות'ר עכשווי (לדוגמא: רידלי סקוט, טים ברטון, טרנטינו).●
.יחסי גומלין בין ז'אנר לאות'ר●

________________________________________________________________
הפקה:

לימודי הפקה בקולנוע ילמדו על פני כיתות י', י"א, י"ב

לפחותתרגילים2שלהפקההראשוןבסמסטרי"א:בכיתה

בסמסטר השני:
הפקה של פרויקט

חצי הגמר שמהווה
מהציון.10%

י"ב המשך התכנית המפורטת למעלה

_________________________________________________________
הפקה:

לימודי הפקה בקולנוע ילמדו על פני כיתות י', י"א, י"ב

לבגרות: להקדיש את מרבית השנה להפקת פרויקט הגמרבכיתה  י"ב

שאלון בית ספרי
באישור מפמ"ר

הפקה של פרויקט
הגמר
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להרחבה נוספת לקולנוע עיוני:●
שוטביישוטניתוח-חקרעבודתמבנה-2נספח
חלופית.להערכהנוספותלהצעות-7נספח

להרחבה נוספת להפקה:●
ראו תכנית לימודים בהפקה●

בקולנועהצעות להערכות חלופיות במסגרת תכנית הלימודים העיונית

בית ספר המבקש לקיים הערכה חלופית יפנהמשרד החינוך מעודד הערכות חלופיות גם במסגרת תכנית הלימודים.

ועדת מטעם הפיקוח תבדוק את המתווה ותאשר.לפיקוח לשם קבלת אישור. הפנייה תכיל מתווה להערכה החלופית,

Videoוידאומאמרבנושא:חלופיתהערכהכאןראו-לדוגמא Essay*

תודה למפתחים גליה שילוח ואלדד בוגנים*

פיתוח מקצועי - השתלמויות וימי עיון

רשימהלהלןשלכם.הדעתבתחוםבשנהשעות30לפחותלהשתלםהמוריםכללנדרשיםהמקצועיהפיתוחמןכחלק
המפורטות ישלחו בתחילת השנה וכן הצעותראשונית של ההשתלמויות המתוכננות לתש"ף  – תכניות ההשתלמויות

להשתלמויות נוספות.

השתלמויות תש"פ בתקשורת וקולנוע

תחוםשם ההשתלמות
הדעת

המוסדמקום המפגש
המבצע

שם רכז ההשתלמות

השתלמות מורים מובילים1
בקולנוע - מתחילה בחינוכית

מתחילהקולנוע
בחינוכית

עדן צוליפסג"ה ר"ג

השתלמות מורים בהפקה2
עירוני א' תל אביב

קולנוע
ותקשורת

עירוני א' תל
אביב

אלדד בוגנים עדן צוליפסג"ה ר"ג

השתלמות מורים בהפקה3
מחוז צפון וחיפה

קולנוע
ותקשורת

אלדד בוגנים עדן צוליפסג"ה חיפהליאו באק חיפה
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קולנועדיאלוג דרך קולנוע4
ותקשורת

איבנה רטנרפסג"ה חיפהפסגה חיפה

השתלמות בנושא אוריינות5
מדיה

קולנוע
ותקשורת

בית רוטנברג
פרטים בהמשך

איבנה רטנרפסג"ה חיפה

השתלמות מורים לתקשורת6
מחוז מרכז ותל אביב

חני ינאי גליןפסג"ה ר"געירוני י"דתקשורת

השתלמות מורים לתקשורת7
מחוז דרום

פסגה בארתקשורת
שבע

פסג"ה  באר
שבע

לוס דיעי מן

השתלמות מורים לתקשורת8
בחינוך הערבי

אל נהדע כפרתקשורת
קרע

פסג"ה
בקעה אל

גרבייה

ראשה פודה

השתלמות מורים על המודל9
עבור מרחבי מקצוע

עירוני י"ד תלתקשורת
אביב

איבנה רטנרפסג"ה חיפה

ימי עיון

בקולנוע ובהפקה) – ימי העיון יתקיימו ב-בשנת הלימודים תש"ף יתקיימו שלושה עיון מרוכזים (בתקשורת,●
.בתאריכים)קליםשינויים(יתכנו2020ליוני22,23,24,6 

* הודעות על ימי עיון וכנסים נוספים ישלחו בהמשך.

קהילות מורים מובילים לקולנוע ותקשורת

ספיר, מזמינים אתכם להצטרף לשתי קהילותהאגף לאמנויות במשרד החינוך והיחידה לפיתוח מקצועי במכללת

מקצועיות:

כחלקובדרום,הארץבצפוןהעליונהבחטיבהותקשורתקולנועבהתמחותמוביליםמוריםשלמקצועיתקהילה.1

והצלחות, חושפת את המורה למאגר וניסיון של חבריםממעגל מוחות של קהילה מקצועית המאפשרת לשתף בדילמות

למקצוע ומרחיבה את ארגז הכלים המקצועי.

לפנות:ניתןלפרטיםמקצועיכפיתוחהמשרדע"יהמוכרותגמולשעות2019,60נובמברההשתלמות:פתיחת

:מובילות הקהילה בדרום

054-5203451Ellamorad@gmail.comמוראדיאלה
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052-3953132eti.franco@gmail.comפרנקו:אתי

:מובילי הקהילה בצפון

052-8771666shaytik@gmail.comשקדשי

054-5857677kadosh853@gmail.comקדושלירון

היסודילחינוךוקולנועבתקשורתמקצועיתקהילה.2

התקשורת והקולנוע ביסודי. תמיכה והעצמה של העוסקיםיצירת קהילה, יוזמת, של עשייה חינוכית, בתחום הוראת

בתחום הוראת התקשורת והקולנוע ביסודי. הוראתבתחום, כל אחד בבית ספרו. חיבור וכתיבת יחידת הוראה

הקהילה נועדה לשתף ולהעצים את בעלי הידע בנושא,התקשורת והקולנוע ביסודי הינה דרך למינוף והעצמת תלמידים.

התקשורת והקולנוע הינם מורים אשר התמקצעות ו/אוליצור מרחב לשיתוף והוראת עמיתים .מובילי ההוראה בתחום

מובילת הקהילה – עדי דורפמן דוא"להשתלמות בעבר או בהווה בנושאים בדרך ישירה ו/או עקיפה
adiwork18@gmail.co

פיתוח מקצועי

החינוך:על כל מורה ומורה לבדוק שאכן הוא עומד בדרישות של משרד

שנה.כלשעות30לפחותשלהשתלמותוכמובןבקולנועהוראהתעודתבקולנוע,אקדמיתואר

לבגרות.מורים ללא מעמד זה יוכלו ללמד אך לא יוכלו להגיש/לבחון

את תעודת ההוראה באחת מהמכללות או - יש להשליםלמורים בעלי תואר בקולנוע אך ללא תעודת הוראה

האוניברסיטאות.

כמו כן, תעודת ההוראה מאפשרת לקבל אתחשוב לציין שתעודת הוראה נחשבת ככפל תואר במשכורת המורה.

הבית ספרית והן בהשתלמות מקצועית בתחום.הגמולים על ההשתלמויות בהן משתתפים המורים, הן בהשתלמות

עבודהלהיתרבקשהלהגישיוכלו - הוראהתעודתוללאבקולנועאקדמיתוארבעלישנים,8מעלהמלמדיםלמורים

קישור זהשמוביל לרישיון הוראה קבוע ב

את המפמ"ר לתקשורת וקולנוע אחרי שיבקר בשיעוריש למלא את הטופס, להחתים את מנהל/ת בית הספר, להחתים

, משרד החינוך, אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, גף- יצחקימירב פירוולשלוח עם כל התעודות למשרד החינוך: לגב'

073-3935101טל:91911,ירושליםוהסמכה,דירוג
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שלומתודיקההנעוריםגילשלפסיכולוגיהההוראה,תורתהחינוך,תורתקורסים:4ללמודדורשההוראהרישיון

הוראת הקולנוע.

02-5603162טל:ברובסקיורדהגב'לקורסיםההרשמהעלאחראית

אך מאפשר לקבל קביעות והכרה בגמולי השתלמות.רישיון ההוראה מעניק פחות תוספת לשכר מתעודת הוראה,

הקולנוע  באחת המכללות. - יוכלו לעשות הסבה להוראהלמורים בעלי תואר שאינו קולנוע

יח"ל5–בקולנועגמרעבודות
להגיש עבודת גמר עיונית/ משולבת הפקה ברמה שלבנוסף ללימודי קולנוע כמקצוע מוגבר/ מורחב יכול כל תלמיד

חמש יחידות לימוד.

להיבחן בדרך חקר. עבודת גמר הינה עבודת מחקריתלימודי הקולנוע מזמנים אינספור של נושאים ושאלות הראויות

לאסוף חומר ביבליוגרפי ולבצע  ניתוח ועיבוד שלהדורשת מן התלמיד לגבש נושא, לנסח שאלות והשערות מחקר,

בביתהממוחשבתהמערכתבאמצעות2020בינואר,31ה-עדלהגישישגמרלעבודותהצעותככלל,חומרים.

31ב-להגשתהעדהגמרעבודתעלשלוהמנחהבליווילעבודהתלמידעלההצעהאישורקבלתעםהספר.

.2019בדצמבר,

תואר שני מחקרי) כאשר נושא העבודה הינו בתחוםיש להקפיד כי המנחה של העבודה יהיה בעל תואר שני (עדיפות

המומחיות/ העיסוק של המנחה.

.בקולנועגמרעבודתלהצעתתהליך5נספחראונוספתלקריאה

באתר משרד החינוךגמרכמו כן יש לקרוא בעיון את ההנחיות הכלליות  לכתיבת עבודת

 בני בן דודלפרטים והנחייה נוספת יש לפנות לד"ר

מעורבות חברתית ומחויבות אישית
אמנויות לטובת החברה

"אמנויות לטובת החברה".אגף אמנויות בשיתוף מינהל חברה ונוער מציע תכנית חדשה:

ש"יצאה לדרך" בעקבות הרפורמה של הלמידההתכנית: התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי

מוסיקה, אמנות חזותית ומחול.המשמעותית, תיושם בתחומי האמנויות :קולנוע, תיאטרון,

בחטיבה העליונה לבצע פעילות חברתית-קהילתיתבמסגרת מתווה הרפורמה של משרד החינוך מחויב כל תלמיד

(באמצעותלתעדהכיתהמגבולותלצאתייחודיתהזדמנותמזמניםהקולנועלימודיבשנה.שעות60שלבהיקף
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המצלמה) את המתרחש בקהילה בתוכה הם פועלים. בשנת הלימודים תשע"ט אנו רוצים להציע לתלמידי המגמה

בין תלמידי התיכון למבוגרים בקהילה הופך לחוויהלהתחבר אל הקשר הרב-דורי בקהילה שלהם - קשר רב דורי

   מעצימה ומשמעותית בתהליך ארוך טווח באמצעות המדיה השונים.

שילוב מעורבות חברתית בהערכה החלופית בתחומי הדעת

המינהל הפדגוגי ומינהל חברה ונוער בנושאבחודשים האחרונים נכתב והופץ מסמך משותף למזכירות הפדגוגית,

כחלק מהתפיסה המערכתית לחינוך ערכי."שילוב המעורבות החברתית בחלופות בהערכה". המסמך נכתב

תוך שילוב העיסוק בערכים תורמת ללמידהמסמך זה מחזק את התפיסה המדגישה כי הוראת תחומי הדעת

הנלמד לעולמו של התלמיד, למידה המשלבת חוויהמשמעותית. הוראה המתבססת על חיבור רלוונטי בין החומר

ערכית וחשיבה ביקורתית, מובילים ללמידה משמעותית.

יכול להעמיק את הלמידה.   התכנית תסייעהשילוב בין החלופות בהערכה בתחום הדעת למעורבות החברתית

הרלוונטיות של עולם התוכן הלימודי לנעשה בחברה.לתלמידים להבין וללמוד היטב את תחום הדעת מתוך ראיית

חינוכי רב ביצירת  מוטיבציה למעורבות אזרחית וחברתיתלשילוב בין החלופות בהערכה למעורבות החברתית יש ערך

החיים. בדרך זו נסייע לתלמידים בהתפתחותם האישיתכתוצאה מלמידה המחברת בין עולם התוכן הלימודי למציאות

והמחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה.ובבניית זהותם ונחזק בהם את תחושת ערך העצמי, השייכות

בבית ספרם את המהלך על בסיס העקרונות שבמסמך -בשנת הלימודים תש"ף אנו ממליצים למורים לקולנוע ליישם

שילוב בין חלופות בהוראה למעורבות חברתית

לקריאה נוספת לגבי המעורבות החברתית בקולנוע -

.הקולנועבאמצעותוקהילתיתחברתיתלמעורבותליוזמותהצעה6נספחראו

אירועים מרכזיים של הפיקוח מגמות לתלמידי הקולנוע והתקשורת:
מביאים את היצירה של התלמידים לחשיפה ציבוריתהאירועים המרכזיים מטעם הפיקוח על התקשורת והקולנוע

רחבה ומעל במות מקצועיות.

2019נובמבר-בערבהקולנועסמינר●

אביב.תחרות "קליפ צעיר" – תתקיים בחודש דצמבר בסינמטק תל●

מדויק ומידע יפורסם בתחילת השנהפיצ'ינג תלמידים בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים – תאריך●
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תש"ףאדר-כ"חכ"ז,2020למרץ23-24-יהודהבאורהזהבאורפסטיבל●

דוקומנטריים "דוק אביב" שבסינמטק תל אביבתחרות "דוק-צעיר" שבמסגרת הפסטיבל הבינלאומי לסרטים●

מאיחודש–והתקשורתהקולנועבתחוםמצטייניםלתלמידיםתחרות-שעות48פרויקט-יעקבזיכרוןאלמא●

בקרוב)תתפרסםהנושאעל(הודעה.2020

2020ביוליתתקייםבירושליםהבינלאומיהקולנועפסטיבלבמסגרתלירואןויםע"שהצעירההיצירהתחרות●

בתי הספר אנא פרסמו בדף הפייסבוק של קהילת המוריםאנא ידעו אותנו על אירועים נוספים שניתן לשתף את כלל

https://www.facebook.com/groups/397119763684803הפייסבוק:לדףהקישורלהלן–וקולנועלתקשורת
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נספחים: 

61283שאלוןהקולנועבאמנותהבגרותבחינתומבנההנחיות1נספח

הנחיות להגשת בחינת בגרות לאישור מפמ"ר באמנות הקולנוע

.2019לדצמבר31–העדbag.test@gmail.comללשלוחישוהתשובוןהשאלון*את

הבחינה הנשלחת לאישור תכלול את המרכיבים הבאים:

הקולנועאמנותהשאלון:שםמזהים:פרטיםעמוד.1

שם בית הספר, שם היישוב, סימול בית הספר

שם מחבר/ת הבחינה, מס' טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני:

   2019תשע"ט,קיץהבחינה:מועד

שכבת גיל: י"ב

הבחינהמבנהעמוד.2

לפרקיםחלוקהכוללהשאלון,.3

מעודכן!תשובון.4

הנחיות נוספות:

האחרונות.בשנתייםהבגרותבשאלונישהופיעובשאלותשימושלעשותאיסורחל.1

לשולח/ת.יוחזרתשובון,ללאשיישלחשאלוןתשובון.ללאשאלוןלהגישאין.2

התשובון.לביןהשאלותביןסנכרוןאוהתאמהעללהקפידיש.3

אובודדתשורהשלתשובות(לאהדעתעלומתקבליםסביריםבהיקפיםותמציתייםעניינייםתשובוניםלשלוחיש.4
כתשובונים שיעורים/הרצאות המקיפים את כלל  החומר  מס' שורות בודדות, ומאידך בשום פנים ואופן אין לשלוח

שנלמד במהלך י"א ו-י"ב).

הנחיות טכניות:

שורהביןוחצישורהשלרווחעללהקפידיש.12אותובגודלDavidבגופןהבחינהשאלוןאתלהקלידיש.1

   לשורה.

.boldוב14אותבגודלהשאלוניםפרקיאתלהציגיש.2

מהן).חלקלא(וגםעצמןהשאלותאתלאאך,boldבלשאלותהפתיחאתלהציגמומלץ.3

יש"העתק-הדבק",בשיטתנוקטיםאתםגםשונים.גופניםובסוגישונים,בצבעיםשאלוניםמהגשתלהימנעיש.4
לבצע לבסוף האחדה של סוג הגופן, גודל האות והריווח.
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בשאלון.המוזכרסרטכלשלההפקהשנתואתהבמאי/תשםאתבסוגרייםלצייןיש.5

עמוד פרטים מזהים:

לוגו של בית הספר.יש להציג את הפרטים המזהים ואת הבחינה על דפים בהם מופיע

מבנה שאלון מפמ"ר – כולל האנסין

הפירוט לעיל.אחת השאלות של במבחן הבגרות תנוסח כשאלת עמ"ר על פי

סה"כ זמן כתיבת בחינה שעתיים וחצי (לא כולל זמן צפייה).

האנסין יהיה סרט קצר, לא קטע מסרט או פתיח של סרט.

שנייה תהיה אחרי חלוקת  השאלון.הקרנת האנסין פעם ראשונה ללא השאלון. הקרנהמהלך הבחינה:

פרק ראשון - אנסין:

מומלץזמןפרקלפרק).נקודות30(סה"כנקודות15-שאלהכלערך).3(שלושמתוךשאלות)2(שתיעללענותיש
דקות.40-

שאלה.כלעבור סעיפים)2שני(לנסחיש

העיוניים בכיתות י"א י"ב.השאלות יבחנו יכולות יישום של הידע הנלמד במסגרת הלימודים

יש לשלב את השפה הקולנועית בתשובה על השאלה.

פרק שני – שאלות רוחב:

נקודות.20-שאלהכלערךשאלות.)2(שתימתוך)1(אחתשאלהעללענותיש

דקות.30-מומלץזמןפרק

תורכבשאלהכלחתכים/נושאים,2עםאחדסרטאוסרטים2בביטוילידיהבאיםשנייםאואחדנושאיכללוהשאלות
סעיפים.)2(משני

של אחד מנושאי החובה: תחנות יסוד, תיאוריות, ז'אנרים,השאלות יתייחסו לאחד או יותר מנושאי החובה ו/או הרחבה
לנסח בפרק זה שאלה מתוך נושא הבחירה. אות'רים, קולנוע ישראלי וקולנוע תיעודי. כמו כן ניתן

עד שלושה סרטים.יש לנסח שני סעיפים לכל שאלה. בכל שאלה יש להתייחס לשניים

פרק שלישי - קולנוע ישראלי:

נקודות.20-שאלהכלערךשאלות.)2(שתימתוך)1(אחתשאלהעללענותיש

דקות.20-מומלץזמןפרק

עד שלושה סרטים.יש לנסח שני סעיפים לכל שאלה. בכל שאלה יש להתייחס לשניים
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פרק רביעי - קולנוע תיעודי:

נקודות.20-שאלהכלערךשאלות.)2(שתימתוך)1(אחתשאלהעללענותיש

דקות.20-מומלץזמןפרק

עד שלושה סרטים.יש לנסח שני סעיפים לכל שאלה. בכל שאלה יש להתייחס לשניים

פרק חמישי - שאלות ידע :

לפרק).נקודות20(סה"כנקודות10–שאלהכלערךשאלות.)3(שלושמתוך)2(שתייםעללענותיש

דקות40–מומלץזמןפרק

בפרק שאלות הרוחב ובפרק הקולנוע הישראלי.שימו לב!  *בפרק זה יש לנסח שאלות בנושאים שלא נדונו

30%במסגרתחלופיתהערכה:2נספח

עבודת חקר ניתוח סצנה "שוט ביי שוט" – חובה.

רקע

יח"ל.5שלברמהלבגרותהניגשיםהעליונה,בחטיבההקולנועבמגמתהלומדיםלתלמידיםמיועדת זוחקרעבודת

היא יחידת הבסיס הנלמדת בכיתה י' בבתי ספר בהםיחידת לימוד זו "אמנות הקולנוע"– יסודות השפה הקולנועית

היא דו שנתית.המגמה היא תלת שנתית ובכיתה י"א בבתי ספר שבהם המגמה

על מרכיביה השונים על מנת להבין את משמעות הסצנה.עבודת "השוט ביי שוט" היא עבודת חקר של ניתוח סצינה

רציונאל

על הקולנוע והתקשורת, הרואה את הצורך עבודת החקר המוצעת בזה מבטאת את תפיסת העולם של הפיקוח

הלימודים העיוניים והמעשיים חייבים להזין זה את זההאמיתי והמהותי לקשר בין הלימודים העיוניים והמעשיים.

אילו של מקצוע הקולנוע.והתלמידים חייבים לבין שקיים קשר הדוק בין שני תחומים

מטרות

להם לקרוא, לפענח ולהתמודד בצורה מושכלת עםמטרת עבודת החקר להקנות לתלמידים מושגי יסוד  שיאפשרו

בידיהם להפיק טקסטים קולנועיים בלימודי ההפקה.טקסטים קולנועיים, ולצדם להקנות לתלמידים כלים  שיסייעו

רקע תיאורטי

לתת משמעות לעבודת הזיהוי של המרכיבים שללימוד השפה הקולנועית חייב להיות מעוגן בתיאוריה המאפשרת

השפה הקולנועית.

תש"ף–קולנועמפמ"רחוזר29



חוזר מפמ"ר קולנוע - תש"ף

* שלוש תיאוריות מרכזיות חשובות בשלב זה של לימודי הקולנוע:

הקלסיציסטיתהתיאוריה הפורמליסטית, התיאוריה הריאליסטית, התיאוריה

ראו בהרחבה בתכנית הלימודים השפה הקולנועית

העיקריים. התלמידים יבינו את הקשר בין צורה ותוכןבמהלך הלימודים יתוודעו התלמידים לאמצעי השפה הקולנועית

הקולנועית. לתאר בפני התלמידים את מקומה שלמשפיע על האמירהוילמדו כיצד שימוש מושכל בשפת הקולנוע

אמנות הקולנוע ביחס לסביבה תרבותית.

הנחיות
shot"סצנהלניתוחמחווןלתלמידיםלחלקישהשנהבתחילת by shot",מהפרקיםאחדבכל.עבודהככלי

ולנתח כיצד הנושא של הפרק הנלמד תורם למשמעותהנלמדים יש להנחות את התלמידים כיצד למלא את המחוון

הסרט כולו.

התלמיד יעלה מספר חלופות התואמות את תפיסתתהליך בחירת הסרט והסצנה יעשה בדיאלוג בין מורה לתלמיד.

עם המורה יחליטו על סרט וסצנה שאותם ינתח.עולמו התרבותי אומנותי ואת העדפותיו הקולנועיות וביחד

הדיון יתחשב ברגשות, בתחושות ובמחשבות שלבתהליך עבודת החקר יש לנהל דיון הנוגע לסצנה שנבחרה.

התלמידים, כמו גם בידע הקודם שהם מביאים עמם לשיעור.

שלו, שאותה יחקור לאורך כל תהליךבמסגרת התהליך ינסח התלמיד שאלת חקר מרכזית העומדת בבסיס הניתוח

העבודה.

מבנה העבודה:

רצופים!שוטים15-20ביןולנתחממנהחלקאוסצנהלבחוריש

)נק'15( מבוא:1חלק

המורה/מנחה, שם בית הספר, תאריך וכן יהיהדף שער- הכולל: שם העבודה, שם הסרט, שם התלמיד/ה, שם.1

העיוניים"הלימודיםמתכנית30%ובמסגרתחלופיתהערכהלצורךחקר,כעבודתמוגשתזו"עבודהכתוב:

לענות עליה בהרחבה בהמשך העבודה.  שאלת המחקר המנוסחת בצורה של שאלה פתוחה  שניתן יהיה.2

הסצנה.המבוא:  הכולל:  פרטים פילמוגראפיים , תקציר הסרט ותקציר.3

נק')50(קולנועיתסצנהלניתוחטבלה:2חלק

ואת משמעויות השוטים. הטבלה מכילה שנילחלק זה מצורפת טבלה, באמצעותה ניתן לנתח את השפה הקולנועית

אלמנטים קטגוריים:
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פירוט האמצעים הקולנועיים השונים אליהם צריכים התלמידים להתייחס בבואם לנתח את השוט.  .1

בכל שוט.                   ניתוח משמעות השוט תוך התייחסות למשמעות מרכיבי השפה.2

עצמה).(ניתן להרחיב מעבר למקום בטבלהיש להשתמש בטבלה המצורפת,

לתאר את ההתרחשות, להתייחס לכל אחד ממרכיבי השפהלהוציא תמונה או לצייר/ לשרטט תמונה מייצגת מכל שוט.

למשמעות כל שוט.בכל שוט. יש לשים דגש על השינויים בין שוט לשוט. להתייחס

).נקודות35 (ומסקנותסיכום-3חלק

של אמצעי מבע, סגנון, עריכה, אווירה, דמויות,משמעות כללית של הסצנה כולה, תוך התייחסות לדומיננטיות.1

סמלים  איקונוגרפיה ותמאטיקה

הסצנה בסרט (פתיח, שיא, נקודת מפנה סוף)משמעות הסצנה בתוך הסרט כולו, תוך התייחסות למיקום של.2

 תאורה מתאימה (ריאליסטי, פורמליסטי, וקלסיציסטי).

דיון סביב שאלת המחקר והסקת מסקנות..3

טבלה לניתוח סצינה קולנועית
עוקבים) שוטים15-20(

*כדאי לעבוד על הטבלה בפריסת עמוד לרוחב

תיאור גרפי של השוט (תמונה/ציור) תיאור נארטיבי של
השוט

צילום
תאורה

וקומפוזיציה

עריכה

חיבור
שוטים

פסקול
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.1שוט תיאור נרטיבי:

דמות/יות עקרי/יות:

גודל צילום:

זווית צילום:

סוג תאורה:

קומפוזיציה:

אין (בשוט
הראשון)

קשרי
עריכה:

סיפור,
פעולה,צורה

או
 מחשבה.

עריכה
אנליטית או

סינטתית:

דיאלוג:

מוסיקה:

אפקטים:

דיאגטי או נון דיאגטי:

עיצוב אומנותי בסצינה:

משמעות השוט( חיבור
משמעויות של כל הפרטים

בשוט)

עלילתיתהפקה-קולנועמגמתפתיחתלצורךנדרשציודמפרט:3נספח

מתכלה והחלפת ציוד עם צרכי הזמן, לכן מעבר להשקעהמגמת קולנוע זקוקה לתקציב שנתי לתחזוקה, תיקונים, ציוד

הראשונית יש לקחת בחשבון סכום שנתי קבוע לצרכים אלה.

את הציוד.יש לדאוג לקיומו של מחסן ציוד ובו אפשרות לנעול ולאבטח

ופתוח לתלמידים עד השעות המאוחרות.יש לדאוג לחדר עריכה בסביבה שקטה, אשר יכול להיות זמין

ולמערכת שמע איכותית. הסרטים יוקרנו על גבי מסךאמצעי הקרנה – מקרן (ברקו) באיכות גבוהה, המחובר למחשב

ראוי. אפשרות להחשכה מלאה של החדר.

וקולנוע:עלילתית)הפקה(במסלולתקשורתלמגמותתלמידים15עד10שלקבוצהלכלציוד

תאורה, סאונד, עריכה.*ההתייחסות תהיה לסטים מלאים הכוללים מצלמה, חצובה,

לכיתה י'
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סוללות2+זיכרוןכרטיסי+DSLRמצלמתאוHDידכףמצלמת–יודכיתהלמתחיליםמצלמות2●

י"א  י"ב

מ"מ50עדשת+18/35זוםעדשת-DSLRלמתקדמיםמצלמות2●

מינימום:למערכתהמלצהDSLRמצלמת●

1.8ממ50ועדשת,17-55קיטעדשתעם700Dקנון●

5500Dניקוןהיאהמקבילה●

מתכוונןראשעםחצובות2●

שטחלצילומיסוללהפלוס+hdmiכבל+פלזמהניידמוניטור●

תאורה:

אחתלמצלמהבינוניים2גדול1–לדפנסיערכות2●

יותר ואורח חיים ארוך יותריתרון של פנסי לד הוא משקל, תחזוקה, בטיחות ותפעול קל

סאטנד/גריפ לפנסים

במעמעמים.צורךאיןלדלפנסימאריכיםכבלים5●

ערכת רפלקטורים גובואים וג'לטינים בסיסית.●

סאונד:

וכו...)חתול(ארנבת,כיסוי+קונדנסרכוונימיקרופון1●

מקל בום●

אלחוטיתמיקרופוןמערכות2●

dslrלמצלמותזוםהקלטהמכשיר●

xlrכבל● Xמטר5 2

עריכה

המורים:העדפתלבחירתעריכהמערכות3●

,avid premiereאוfinal cutמחשבעםpcמקאו

התוכנה,שלהמערכתלדרישותיותאםהמחשב,פנימיזיכרון8gigaעם64bitמחשבעלמותקנתהתוכנה

– כרטיסי מסך וכו',כונן של טרה בייט,  התקנת התוכנה על פי דרישות המערכת

עבודות.ותיקההפקותגיבוילצורךתלמידלכל64GBשלקיאודיסקהמלצה:●
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עלילתיתסריטתיק:4נספח

ועליוהבגרותמציון50%לערךשווההתסריטמעשית.גמרכעבודתעלילתיתסריטלכתיבתההנחיותלפניכם●

הגמר המעשיים). יש לעדכן מבעוד מועד את הבוחן עללעמוד בפני בוחן חיצוני (בוחן מעשי שיבחן את פרויקטי

בכתב של הפיקוח לתיק ההפקה של התלמיד/ה.קיומה של בחינה על תיק תסריט וכמו כן יש לצרף אישור

ויימסר לבוחן לקריאה כשבועיים לפני מועדתיק התסריט צריך להיות מוכן יחד עם כל שאר תיקי ההפקה

הבחינה בהפקה.

מבנה תיק התסריט:

כללי כתיבת התסריט, כלומר מתאים לסרט שלאורך התסריט יהיה לפחות שלושים עמודים הכתובים על פי●

כחצי שעה שלא מופק.

מקורות השראה לתסריט.הצהרת כוונות- תיאור נושא הסרט, מדוע נבחר הנושא בצירוף●

עמוד.מה המסר והתובנות שהיוצר מבקש להעביר - חצי עמוד עד

חומרי הארכיון שנעשה בהם שימוש.תחקיר – מידע על נושא הסרט, גיבורי הסרט, הרקע שלהם,●

סינופסיס (תקציר) באורך של כחצי עמוד.●

ביוגרפיה של הדמויות, תחקיר של הדמויות.●

טריטמנט.●

לפחות שתי גרסאות (דראפטים) קודמות של התסריט.●

צילום. יש הקפיד על הגשת תסריט לפי הכללים.תסריט סופי – תיאור עלילת הסרט לפי סצנות, שוטים ומקומות●

יש לדון בהבדלים ובהתפתחות מהדראפט הראשון לתסריט הסופי.●

תוגש כמוכנה לצילומים, כלומר, תיכתב בצורתסצנה אחת מתוך התסריט (סצנה מרכזית ולא קטנה ושולית)●

Shooting script + story board.

כמו כן יש לחבר לתוכן העיוני הנלמד.נייר עמדה - יש לכתוב על מקורות השראה מעולם הקולנוע,●

את תהליך הכתיבה מתחילתו*אל התסריט יתלווה יומן כתיבה באורך של לפחות עמוד שיתאר

בנקודת מבט אישית.ועד סופו המתאר בעיות, פתרונות, תהליך עבודה ויהיה מלווה
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יח"ל5שלברמהגמרלעבודתהצעההגשתהליך:5נספח

דרך המחשב של בית הספר.את הצעת העבודה מגישים למשרד החינוך, אגף עבודות גמר,

או מבקש תיקונים או דוחה את ההצעה.ההצעה מגיעה לפיקוח על בקולנוע. הפיקוח מאשר את ההצעה,

יש להכין את ההצעה עפ"י נקודות-המפתח הבאות:

 המקצועא.

 נושא העבודהב.

. מטרת העבודה ג

המחקר. הצגת הבעיה / הטיעון המועלה לדיון / לבדיקה/שאלתד

ועליו מתבססת דרך המחקר.. הצגת הבסיס העיוני / התיאורטי ממנו עולות שאלות המחקרה

ולעגן בה את הדברים, תוך אזכור כמקובל בסקירות יש להתייחס לספרות המקצועית הרלוונטית הקיימת בנושא

עבודת הגמר אינה עבודת-סיכום של חומר, אלאספרות בעבודות מדעיות (אין זו הצגה טכנית של פריטי ספרות).

עבודה מחקרית – בהתאם לכך יש להכין את הסקירה התיאורטית.

 פירוט עיקריו של ההיבט המחקרי / המעשי של העבודה. ו.

העבודה ובהתייחס לשאלות-המחקר וההשערותיש להציג מערך מחקר שיטתי התואם את התחום-המדעי בו נערכת

שהוצגו (לא רשימה טכנית של פעילויות(

לבעיית המחקר, תוכן הצעה  והמחקר, אותו. רשימת פרקי העבודה – ראשי פרקים ממוקדים וממצים המתייחסיםז

יערוך התלמיד. אין אלה ראשי פרקים טכניים-פורמליים.

. רשימת הספרות עליה תתבסס העבודה (רשימה ארעית)ח

עליהם יתבססו המחקר והעבודה. אלה יהוו, גם, אתברשימה יוצגו מאמרים מדעיים עדכניים וספרות מקצועית-מדעית

התשתית המקצועית להכנת ההצעה.

הצעה שאיננה מבוססת על ספרות מקצועית מתאימה.רשימת הספרות היא חלק בלתי נפרד של ההצעה. אין להגיש

תכלול רק פריטים רלוונטיים. איזכור המקורות בגוףהפריטים יהיו רשומים במדויק, כמקובל ברישום מדעי. הרשימה

לימוד וספרי עזר למורה יכולים לשמש כקריאה מקדימהההצעה יהיה כמקובל בעבודות מדעיות. אנציקלופדיות, ספרי

עבודת חקר.להכנת ההצעה, אין הם מהווים ספרות מקצועית מתאימה להכנת

אתרי אינטרנט אינם פריטי ספרות מקצועית.

טיבם והתאמתם ולציין: מה הובא, ע"י מי נכתב, מתי כשמובאים פריטי ספרות מן הרשת (אינטרנט) יש לבדוק את

להעתיקם כלשונם לגוף ההצעה ו/או העבודהוהיכן. אזכורם בגוף ההצעה יהיה, גם הוא, כמקובל. אין
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 פרטים  על מנחה העבודה: שם מלא, תואר אקדמי, תחום ההתמחות, מקום העבודה, תפקיד ותחום-עיסוק  חובהט.

לציין פרטים אלה במלואם

. לוח זמנים להכנת העבודהי

באתר משרד החינוךיש לקרוא בעיון את ההנחיות הכלליות  לכתיבת עבודת גמר●

 בני בן דודלפרטים והנחייה נוספת יש לפנות לד"ר●

הקולנועבאמצעותוקהילתיתחברתיתמעורבותשלבנושאליוזמותהצעות:6נספח

חלופה ראשונה ליוזמה – הפקת סרט תיעודי/עלילתי

תחום הדעת קולנוע
כותרת היוזמה הפקת סרט עלילתי או תיעודי (מבוסס על מקרה אמיתי)

שואה, אנשיםבנושא: אנשי עדויות. מפגש רב דורי בין בני הנוער לניצולי
שהקימו את הישוב, סיפורי עלייה

תקציר ההצעה ותכנים
עיקריים:

 

מטרות

היקף שעות

הם אמוריםהתלמידים יעברו הדרכה במטרה להכיר את קבוצת הגיל איתה
ילמדו עללהיפגש. לדוגמא: ילמדו על חייהם של ניצולי השואה בארץ,

בו הם חיים.העליות השונות שהגיעו לארץ, ילמדו על ההיסטוריה של הישוב

השואה, אוהמטרה הראשונה: להפגיש את בני הנוער עם אוכלוסיית ניצולי
עם העדהותיקי הישוב, או אנשים עם סיפורי עלייה ייחודיים. הכרות

והתרבות ממנה הם הבאים, ההיסטוריה של התקופה עליהם מספרים
האנשים.

נפגשוהמטרה השנייה: הפקת סרט עלילתי/תיעודי על הדמות איתה

תחקירהפקת הסרט דורשת עבודת תחקיר מעמיקה על הרקע של הסיפור,
על האדם עצמו, משפחתו, עיסוקיו ועוד.

אנשים המספריםהתחקיר דורש ראיונות מצולמים עם האנשים, ראיונות עם
המייצגים אתעל אות דמות, חיפוש חומרים ארכיונים, חיפוש אחר חפצים

הדמות.

:הכשרהשעות20
–היעדקהליעםשעות-היכרות3
מעורבתבקבוצהעבודהמיומנויותשלמעשישעות-פיתוח8

והיכרות עם רציונל, מטרות ודרכי העבודה במסגרת
צפייההתיעודי/עלילתי:הקצרהסרטבנושאסדנה-שעות9

כיצד             וניתוח סרטים שנעשו על נושאים דומים, למידה
חומרים בארכיונים,            לערוך תחקיר, ראיון, צילום תעודי, חיפוש

חיבור לתכנית הלימודים הפקת סרט תיעודי היא חלק מתכנית הלימודים המעשית●
                 בלימודי הקולנוע
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העיוניים           -     הפקת סרט תיעודי הוא יישום הלימודים

התנסות מעשית במעורבות
חברתית

:פרויקט שעות40
- חלוקה לקבוצות הפקה – במאי, מפיק,צלם, עורך בעלילתי

  במאי צלם עורך בתיעודי
- בחירה של דמות

- הכנת התחקיר, צילומים, עריכה
- הכנת תיק ההפקה

- ערב חגיגי של הקרנות הסרטים בנוכחות הדמויות המתועדות

גופים שותפים מוזיאונים וכו.גופים אזוריים הקשורים בנושא הסרט כמו : יד ושם, ארכיונים,

/משותפים על ידי תלמידים יהודים / ערבים / חילונייםחלופה שנייה ליוזמה – דיאלוג דרך קולנוע: הפקת סרטים
דתיים

תחום הדעת קולנוע ותקשורת
כותרת היוזמה תרבותיים וביןדיאלוג דרך קולנוע:– הפקת סרטים נרטיביים משותפים  רב

הפחתתתרבותיים לקידום מטרות החיים המשותפים: הבנה אמפטיה,
של הצד השני.סטראוטיפים והפחתת רגשות שליליים ולגיטימציה לנרטיב

החזון בעל ערכיםהפיקוח על התקשורת והקולנוע מציב את האדם במרכז,  אדם
ומקבל את השונה.הומניסטיים, הדוגל בצדק חברתי, מאמין בשיווין ערך האדם

וליצור "אפקטהקולנוע מזמן אפשרות לספר סיפור להפיצו  בקהילות השונות
אדווה"

תקציר ההצעה ותכנים
עיקריים:

 

מטרות,

והיקף שעות

השנה אחד אצלהתלמידים יעברו תהליך של הכרות  עם האחר. יפגשו לאורך
חד לאומייםהשני, במטרה להפיק סרט משותף. בתהליך יתקיימו מפגשים

ויסתיימו (בקבוצות לא מעורבות) להכנה ומפגשים משותפים  דו לאומיים
הקרנהבמחנה קולנוע בו ייפגשו  ויפיקו סרט משותף. בהמשך תתקיים

משותף.משותפת לשתי הקהילות עם פוטנציאל לבימות דיון ושיח קהילתי

מפגשחינוך להכרת האחר באמצעות הפקת סרטים משותפים.המטרה:
תסריט, צילוםמשותף מאפשר לגיטימציה לנארטיב של האחר,  תוך כתיבת

ועריכה של סרט משותף.
ההבנההמפגשים יתבססו על סדנאות דיאלוגיות המחזקות את האמפטיה,

לסרטים.וההכרה באחר. הסדנאות יתבססו על סיפורים אישיים שיהפכו

במסגרת כיתה י"א
הנרטיביםעללדיוןלאומי.בחדעצמןהקבוצותבתוך–פעילות שעות18
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הם עומדים לפגוש               שלהם והכרות עם מאפייני הקבוצה אותה
               (להכיר את התרבות האחר)

האחרעםמפגשים–שעות12

משותפתסרטיםהפקת–שעות30
               ביקור של קבוצה אחת אצל השנייה

               חלוקה לקבוצות עבודה
בימיים אילו               מומלץ לשלב כאן מחנה של יומיים של הקבוצות.

            
שיוביל להפקת               יתקיים מפגש בלתי אמצעי בין הקבוצות

               הסרטים.

הפרויקט מלווה בתיק הפקה הכולל רפלקציה על כל התהליך.

גופים שותפים ארגונים העוסקים במפגשי חיים משותפים
בנושא המפגשים בין יהודים וערבים (גבעת חביבה, מט"ח)

חלופיתלהערכה הצעות:7נספח

הנספח*ניתן לבחור כל אחת מההצעות הבאות  - ראו פירוט בהמשך

הערכה חלופית באמצעות מצגת משותפת.1

הערכה חלופית: פעילות מחוץ לכותלי בית הספר.2

תכנית קולנועית בסינמטקים או הזמנת מרצים לבית הספר.3

סדנאותיציאה לסמינר קולנוע מחוץ לבית ספר ליום או יומיים הכולל.4

עיתון אינטרנטי בתוך אתר בית הספר העוסק בקולנוע.5

בית ספריתהכנת יחידת לימוד המבוססת על סרטי התלמידים לפעילות.6

עבודות חקר עיוניות.7

פדגוגיה דיגיטאלית.8

עיוניים ומורים להפקה סיור לימודיפעילות מחוץ לכותלי בית הספר  - שיתוף פעולה בין מורים
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הצעות לסיור לימודי במסגרת לימודי הקולנוע:

ביקור סט צילומים – בתיאום מראש עם מפיק.

דוגמאות להערכה חלופית הנוגעת לסיורים:

לקראת הביקור:

הבמאי.על התלמידים להכין חומר רקע על הסרט ונושא הסרט ו/או●

הבימאי וכדומה.להכין שאלות רלוונטיות לסרט שניתן לשאול את המשתתפים,●

להכין רקע על נושא הסרט ומה שנובע מכך כמו למשל לוקיישנים.●

:הביקור

לתעד בסטילס את הביקור (במידת האפשר).

לאחר הביקור:

שעלו תוך כדי סיור.על התלמידים להגיש דף עבודה מסכם הכולל התייחסות לנושאים

איך נראה ומתנהל סט צילומים.●

התייחסות לאנשי ההפקה ולשיחה/ות שהתנהלו בזמן הביקור●

לב אליהםהתייחסות נוספת, אישית של התלמיד לפרטים נוספים ששם●

תיעוד בסטילס של הביקור.●

תוכנית קולנועית בסינמטקים

בסרט באחד הסינמטקים או באחד מבתי הקולנוע.במהלך כל שנת לימוד בקולנוע יש לצאת לצפייה אחת לפחות

במאי, מפיק, ארט דיירקטור שחקנים וכו...חשוב שהצפייה תהיה מלווה במפגש עם אחד מאנשי ההפקה המובילים:

הפקה, עבודת הארט ועוד.תלוי מה הנושא שבוחרים להתמקד בו, עבודה עם שחקנים,

והצפייה:המפגשוליצור פעילות סביבכמו בסיור הקולנועי (הנ"ל) יש להכין את התלמידים מראש

לקראת המפגש:

חומר רקע

להכין שאלות

:במפגש

שאלת שאלות, תיעוד המפגש בסטילס או וידאו.,צפיייה
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לאחר המפגש:

התייחסות לנושאים שעלו תוך כדי סיור. כולל תיעודעל התלמידים להגיש דף עבודה מסכם ו/או מצגת קטנה, הכולל

בסטילס או קטעי וידאו של המפגש.

תמונות.5-7שלקצרהמצגתהכוללתקצרהבפרזנטציההמפגששלסיכום

הכולל סדנאותיציאה לסמינר קולנוע של יום או יומיים מחוץ לבית הספר

חברתי. גיבוש חברתי הינו ערך חשוב מאוד במקצועפעילות מרוכזת של יומיים מהווה בראש ובראשונה גיבוש

לערוך את הסמינר בתחילת שנת הלימודים. הסמינר הואהקולנוע הדורש עבודה קבוצתית ואחריות הדדית. ולכן, כדאי

את הסמינר סביב נושא מרכז אחד בהפקה כמו סאונד,למעשה למידה בדרך חווייתית, לא פורמאלית. ניתן לערוך

אילו.עצמאי או קולנוע עולמי ולהביא סרטים ומרצים מתחומיםוידאו ארט וכו' או באחד מהנושאים העיוניים כמו קולנוע

לפני היציאה לסמינר:

שייקחו אחריות על מפגש אחדניתן לחלק את הכיתה/ות לזוגות או קבוצות עבודה שונות

הכיתה חומר רקע על הנושא/המפגש/היוצר. כמו כן יכנולפני הסמינר התלמידים יחקרו את נושא הסמינר ויציגו בפני

שאלות לקראת מפגשים עם המרצים/יוצרים/במאים ועוד.

מומלץ לתעד את המפגשים והסדנאותבמפגש:

לאחר המפגש:

חשוב התלמידים יגישו בעקבות המפגש/סדנא פרזנטציהכדי שהסמינר יהיה משמעותי ויהיה חלק מתוכנית הלימודים

הפרזנטציה תכלול מספר שקופיות/קישוריםקצרה הכוללת מצגת קצרה המקשרת את החוויה לחומר הלימודים,

לקטעי סרטים ועוד רעיונות יצירתיים שלהם.

הזמנת מרצים לבית הספר

מרצים מתחומים שונים.רצוי להזמין לבית הספר במסגרת שכבתית או של כל המגמה

ישראלי, וידאו קליפים, בימוי והדרכת שחקנים אוניתן לקיים סדנאות של כמה מפגשים בנושא כמו קולנוע תיעודי

תסריטאות.

בתחום הקולנוע.או לקיים מפגש חד פעמי עם יוצר קולנועי או איש מקצוע

המפגש, כולל דף סיכום פעילות ו/או פרזטציה ומצגתגם כאן כדאי מאוד להכין פעילות של לפני תוך כדי ואחרי

קטנה.

דוח צפייה בסרט ככלי להערכה חלופית
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פורטפוליובידםיהיהי"בשבסוףכךצפייה,דוחיגישוהתלמידיםעליהםסרטים7-ל4ביןלבחורישהשנהבמהלך

של עבודות על סרטים שונים בנושאים שונים.

גם על סרטים ונושאים שהתלמידים מביאים:

תיאוריה ז'אנר, אות'ר.על התלמיד לחפש אחר סרט מתאים שידגים את התופעה , נושא,

הסרטים.המורה יציע סרטים בהתאם לשיקוליו ולמידת היכרותו עם

בקולנועשעוסקהספרביתבאתראינטרנטיעיתון

לפתח את יכולת ההבעה בכתב. ההמלצה היא לפתחהמטרות שלנו כמורים הם לעודד לתלמידים לעסוק בכתיבה.

על סרטים כמו גם אולי מאמרי דעה עלעיתון בתוך אתר האינטרנט של בית הספר שיתמקד בביקורת/המלצות

תחקיר בתחום הקולנוע כמו למשל בחירה של נושאהקולנוע תוך התייחסות למחקרים בתחום, ואפילו אולי כתבות

כתבת תחקיר בנושא.הכתיבה העיתונאית בתחום הקולנוע בתחום הקולנוע הישראלי והתלמיד יחקור, יראיין ויפרסם

לשיקולכם.–PBLאוחלופית,הערכהאוחקר,לעבודתלהפוךגםיכולה

ספריתביתלפעילותהתלמידיםסרטיעלשמבוססתלימודיחידתהכנת

הספר מדי שנה. מומלץ ללמד את התלמידיםהמלצה נוספת היא התייחסות משמעותית לסרטים המופקים בבית

ולהבין כיצד ניתן להרחיב את הדיון עליו ולהציעלכתוב יחידת לימוד בעקבות הסרטים. לבדוק את נושא הסרט

בנושא הנבחר באמצעות הסרט של הבוגרים.שבשעת מחנך בכיתות מקבילות יעבירו תלמידי הקולנוע  שיעור

שוב, פעילות זו יכולה להיות הערכה חלופית.

עבודת חקר

ולשאול שאלות בתחומי אומנות הקולנוע השוניםעבודות חקר בקולנוע  מאפשרות ללומד להעמיק בתחום הדעת

פרשנות וקריאה של המדיה, ייצוגים של קבוצות ותופעותשאלות על הקשר בין שימושים במדיה, השפעות של המדיה,

כמו גם בחינה ופרשנות של מציאות. 

ורלוונטיים ומעורבות של לומד חוקר וסקרן.  התחום שלנו בתקשורת מזמן עבודות חקר בנושאים אקטואליים

להתלבט ולבקר את המציאות כמשחק באמצעימורים המנחים עבודות חקר מאפשרים לתלמידים לשאול שאלות,

התקשורת השונים. 

שונות , החל  מעבודת חקר מצומצמת בנושא מוגדרהלכה למעשה, עבודות חקר יכולות להתבצע בהיקפים וברמות

– העיקר שהעבודה נכתבת מתוך עניין ובליווי והנחייהמאוד ועד לעבודת חקר המקיפה המגשרת בין מספר נושאים

של המורה.
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מצגת משותפת

לכיתה המאפשרתGOOGLEשלהשיתופיתבמצגתשימושתוךשיתופיתלמידהמאפשרתהמשותפתהמצגת

שלמה להיות שותפה לפרויקט.

נקודת מבט אחרת על הנושא. התלמידים אמוריםלדוגמא: נבחר נושא לדיון, כל תלמיד/קבוצת תלמידים מקבלת

השקפים אמורים לכלול טקסט, תמונות, קטעילהעלות את הידע שצברו על גבי מספר שקפים במצגת המשותפת.

בסוף התהליך תיווצר מצגת משותפת  הכוללת אתסרטים, ושאר פרטים על פי שיקול דעתם של התלמידים והמורים.

תעשה פרזנטציה בפני הכיתה (או אפילו מעגליםכל השקופיות של כל הקבוצות. שיא הפרויקט יהיה כשכל קבוצה

רחבים יותר) תוך שימוש במצגת .

לדוגמא:

את שלבי העבודה המוטלת על התלמידים. כל קבוצהבחירה של ז'אנר: המורה מכין/ה מחוון שבו הוא/היא מגדירים

על הבמאי, מנתחת את הסרט ומעלה את החומרמקבל/בוחרת/מחפשת סרט אחר מהז'אנר קוראת על הז'אנר,

של מספר סרטים מאותו הז'אנר כשכל קבוצה מציגהלמצגת המשותפת. בסוף התהליך מתקבלת מצגת הכול ניתוח

מאמרים וכו'.את נקודת המבט שלהם על הנושא תוך התייחסות לקטעי סרטים,

פדגוגיה דיגיטלית

העושים שימוש מושכל בכלים שהעולם הדיגיטליפדגוגיה דיגיטלית כוללת תהליכי הוראה-למידה-הערכה חדשניים

ועבודה שיתופית.מזמן ומשלבת פיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה, יצירתיות

את דרכי ההוראה- למידה- הערכה ובעקבות כך אתפדגוגיה דיגיטלית שוזרת  תקשוב באופן משמעותי ומשנה

להוראה המשלבת דיגיטציה כחלק משיעור פרונטליתפקידו של המורה שהופך ממעביר ידע למנחה וזאת בניגוד

בלבד, כגון שימוש בסרטונים, אנימציות ומצגות. 

פורצות כיוונים חדשים, מאפשרת יצירתיות ואינה מקבעת הפדגוגיה הדיגיטלית מייצרת כל העת אופציות מגוונות,

דפוסים .

תחומי הדעת, הזמן והמרחב ויכולה לתת מענה למגווןייחודיותה של הפדגוגיה הדיגיטלית שהיא פורצת את גבולות

לומדים ולמגוון מורים.

לשלבמתבקשיםהנכם21ה-המאהשלמיומנויותבאמצעותתלמידיהםאתלהכשירהנדרשיםלקולנועכמורים

לקישור זההנכם מוזמנים להכנסעקרונות של פדגוגיה דיגיטלית בכיתה – לפרטים ולרעיונות

על הטמעת פדגוגיה דיגיטלית בהוראת התקשורת והקולנוע, מדריך בצוות הפיקוח האמוןערן לבניוכן ליצור קשר עם

–

תש"ף–קולנועמפמ"רחוזר42

http://digitalpedagogy.co/
mailto:dominogross@gmail.com

