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אגף אמנויות
הפיקוח על הקולנוע והמדיה



מניעים 

תיקי ההפקה של התמחויות הוידיאו לא עברו שינוי ועדכון כבר שנים רבות
ולמעשה מיום כניסתה של ד"ר איבנה רטנר לתפקיד המפמ"ר ואיתי קן-תור

לתפקיד המדריך הארצי להפקה. 
קיימת אי נוחות עם חלקים רבים בתיק ההפקה ובכללם הקשר לתכנית הלימודים

בתקשורת, חלקים שאינם זוכים להתיחסות התלמידים, חלקים שנכתבים
בדיעבד, חוסר איזון בין המקצעות השונים ועומס רב.    

קיימים פערים גדולים בתיקי ההפקה בין בתי ספר שונים ובין התמחות קולנוע
לתקשורת. 

 

 



 
תיקי ההפקה החדשים בנויים במבנה  הנותן מענה למספר מתחים:

א. שונות גדולה בית בתי הספר ותלמידים 
   (מנעד גדול של תלמידים ותלמידות מחינוך מיוחד וכיתות שח"ר ועד בתי ספר  לאמנות)

 
ב. פער בין רצוי למצוי, מצוינות ושטחיות 

    (בין תהליך מלא ומפורט של פיתוח סרט לבין שעות לימוד מצומצמות ומוטיבציה לא אחידה).
 

ג. שימושיות מול היבחנות 
    (כלי עבודה ידידותי לתלמידים לבין נראות ונוחות הבוחנים)

 
תיק ההפקה הוא כלי העבודה של התלמידים לפיתוח הסרט וניהול ההפקה וגם כלי של הבוחנים

להערכת תהליך העבודה !
 

     

ראציונאל



דיונים על תיקי ההפקה בשיחות סיכום השנה. 
דיונים והצגת מודלים בהשתלמות הפיקוח בשלומי.

פגישות של צוותי חשיבה מעורבים (עיוני ומעשי)  תחומיים (קולנוע/תקשרות)
הצגת טיוטות לצוותי החשיבה וקבלת משובים והערות.

הצגת טיוטות לצוות הבוחנים.ות וקבלת משובים והערות. 
השלמת הפיתוח.

 

 
    *השנה  הנוכחית היא שנת הרצה שלאחריה נגבש תובנות ונבצע התאמות. 

    *תרגום לערבית יהיה רק בשנה הבאה. 
 
 

     

תהליך הפיתוח  



 .Google Sites תיק הפקה מקוון על פלטפורמה של
הטמעה של הגשת האמצע בתוך תיק ההפקה ותהליך העבודה.
מבנה של פיתוח - קדם הפקה-הפקה - אחרי הפקה (פוסט). 

הטוויה של תהליך עבודה רצוי ודרישות מקצועיות מכל איש/אשת צוות 

הטמעה של נייר העמדה בתהליך פיתוח הסרט ושילוב שלו עם הצהרת הכוונות.  
מתווה של  חלקי חובה וחלקי רשות ושילוב מרכיב של בונוס למצטיינים.

הרחבת קשת האפשרויות למקורות ההשראה בניר העמדה.
מתן אפשרות להגשת חלקים מסוימים בתיק ההפקה באמצעות הקלטה קול 

      בשלבי ההפקה השונים.

      או וידיאו בתיאום ובאישור הבוחן/ת. 
 
 
 

שינויים מרכזיים 



10% פרוייקט י"א (חצי גמר)

20% תיק הפקה

25% סרט

35% שיחה

 10% ניר עמדה והצהרת כוונות

   אין שינוי במבנה הציון: 

 
 

     
 
 

ציון והיבחנות 



.Gmail היא  יישום חינמי של גוגל הזמין  לכל חשבון Google Sites
היישום מאפשר יצירת אתר אינטרנט בפשטות ובקלות. 

היישום פועל בשיטה של ענן ודורש אינטרנט זמין. 
נכון לעת הזו היישום ניתן לעריכה  רק באמצעות מחשב.  

הפלטפורמה מאפשרת צפיה בהיסטורית גרסאות.
כתיבת הערות ומשוב מתבצעת בתוך עמוד האתר בצבע/קוביה נפרדים.

היישום מאפשר עריכה, עיצוב ושינוי אישי/צוותי בקלות ושמירה אוטומטית.

      (התלמידים וגם  אתם רוכשים כישורים שימושיים מאד. 

      (אם התלמידים ימצאו פתרון לטלפון הנייד- תעדכנו). 

 

על הפלטפורמה 



סימנים חשובים  

להרחבה רשות חובה להגיש
השלמה של כל מרכיבי הרשות מאפשרת לבוחן להעניק

בונוס של 10 נקודות בכל חלקי הבחינה.
*לא כולל נייר העמדה שציונו ניתן מראש

**לא ניתן לקבל ציון גבוה מ 100 



אין לבצע כל שינוי באתר המצורף !!!!!
פעולה ראשונה- יצירת עותק לתוך הדרייב שלכם  !!!!!



תיק הפקה לסרט בדיוני  (עלילתי)  לצפיה בלבד (לבקרה) 
תיק הפקה לסרט בדיוני (עלילתי) לשכפול ועבודה 

 
תיק הפקה לסרט תיעודי  (מגמת קולנוע/תקשורת) לצפיה בלבד (לבקרה) 

תיק הפקה לסרט תיעודי - לשכפול ועבודה 
 
 
 

התחלנו  

אין לבצע שום שינוי באתר המצורף !!!!!
פעולה ראשונה- יצירת עותק לתוך הדרייב שלכם  !!!!!

https://sites.google.com/israschool.org.il/fictionprodkit2023fin/%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/israschool.org.il/fictionprodkit2023fin/%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/d/1jeUjlxmQ5-Y0NmSvP6_fY-Vn1Xn3pPpj/p/1bcmOIgYbfIMNwEPDJvS9yaguSMS8Mvcv/edit
https://sites.google.com/d/1jeUjlxmQ5-Y0NmSvP6_fY-Vn1Xn3pPpj/p/1bcmOIgYbfIMNwEPDJvS9yaguSMS8Mvcv/edit
https://sites.google.com/israschool.org.il/documenntaryprodkit2023fin/%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/israschool.org.il/documenntaryprodkit2023fin/%D7%91%D7%99%D7%AA
https://sites.google.com/d/1jeUjlxmQ5-Y0NmSvP6_fY-Vn1Xn3pPpj/p/1bcmOIgYbfIMNwEPDJvS9yaguSMS8Mvcv/edit


לחיצה על שלוש הנקודות ליד המילה פרסום !!
לבחור "יצירת עותק" 
לתת שם לתיק ההפקה 

לבחור היכן אתם רוצים לשמור בדרייב שלכם 

רגע,  שכפלתם? יצרתם עותק? 



מבנה תיק ההפקה 

תיק ההפקה בנוי לפי שלבי העבודה  על סרט הגמר ובהתייחסות מפורטת לכל תפקיד 

 שם הסרט, שמות הצוות.
סיכום תהליך העבודה עלתקציר, תמונות וטריילר

סרט י"א לפי תפקידים.
פיתוח ראשוני של

הסרט והרעיון.
 סינופסיס,

תחקיר, אפיון
דמויות ועוד.

תסריט מלא
בגרסה סופית. 

 

ההכנות לצילומים
על פי התפקידים
המקצועיים.   

מעקב ימי הצילום
והסקת מסקנות

עבודת הפוסט
פרודקשן

ורפלקצייה

 

הגשת אמצע



בכל תפריט יש מסך הסבר ראשי _לחיצה על הכותרת) 
והתיחסות לכל תפקיד בנפרד 

מבנה תיק ההפקה 



כאשר יש חץ מצד ימין - סימן שהכותרת מכילה עמודי משנה. 
לדוגמא- מספר עמודים לעבודת כל איש צוות. 

מבנה תיק ההפקה 



ניהול תפריט העמודים 

מבנה תיק ההפקה 

בחלק השמאלי, בלשונית דפים, ניתן לנהל
את עמודי האתר. 

ניתן לדוגמא להוסיף את לשונית המפיק
בסרט תיעודי(אם  ניתן אישור) או איש צוות

חמישי (אם ניתן אישור)
 



הסתרה או חשיפת עמודים 

מבנה תיק ההפקה 

ניתן לבחור לחשוף עבור התלמידים בשלב ראשון רק
את חלקי הפיתוח על ידי ההסתרה של כלל הדפים

הבאים  



הוספת מרכיבים לעמוד
ניתן להוסיף  תיבות טקסט, תמונות, קישורים לחומרים נוספים בדרייב,

להטמיע קישורים, להוסיף כפתורים ועוד.
גלילת הסרגל למטה מראה אפשרויות נוספות.

 
בנוסף ניתן לעמוד במקום ריק בעמוד 

וללחוץ דאבל קליק. יפתחו אפשרויות הוספה

פעולות בסיסיות 



עצבו את התיק הכללי כרצונכם  - לוגו בית ספר, הנחיות ספציפיות שלכם.. מחקו
אזורי רשות שאתם לא רוצים שהתלמידים יראו וכ...   

פעולות בסיסיות 



שכפול תיק הפקה לכלל הקבוצות 

לאחר עריכתכם את תיק ההפקה הבסיסי, זה הזמן
להכין עותקים לקבוצות השונות. ראשית - פרסמו את

האתר.
חשוב בהגדרות הפרסום- לתת שם וגם, לסמן את

התיבה המבקשת ממנועי חיפוש ציבוריים לא להציג
את האתר. 



שכפול תיק הפקה לכלל הקבוצות 

לחצו על שיתוף עם אחרים.
הגדירו  בהגדרות הגישה  "כל מי שקיבל את הקישור".

לחצו על אייקון העתקת הקישור. 
לאחר מכן העתיקו את הקישור ושלחו לתלמידים.

 
שילחו לכלל התלמידים את הקישור לתיק ההפקה שלכם והסבירו להם כיצד הם
יכולים לשכפל ולשמור לבד בדיוק כפי שעשיתם כאשר קיבלתם את הלינק

הראשוני.
.1
.2
.3
.4

לאחר הפרסום קיימות שתי אפשרויות:  

1.אפשרות ראשונה 

.2

.3.4



2. אפשרות מומלצת 
פתחו תיקייה בדרייב ושכפלו בעצמכם את תיקי ההפקה.

שתפו את תיקי ההפקה לתלמידים לפי כתובת המייל של כל תלמיד. 
לשכפול הקישור - לחצו על שלוש הנקודות בצד השמאלי של המסך

וסמנו "יצירת עותק".
פתחו תיקייה בדרייב ושייכו את כל תיקי ההפקה לשם.

שנו את שם תיק ההפקה ולחצו פרסום!!.
תנו שם חדש לאתר המפורסם 

שתפו את התלמידים בקישור לתיקים הרלוונטים להם על ידי הלחצן
"שיתוף עם אחרים" והזנת כתובת המייל שלהם בלבד. 

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2 .3.4

שכפול תיק הפקה לכלל הקבוצות 



התאמה אישית/קבוצתית  

כל קבוצה וכל תלמיד יכולים ומוזמנים לעצב את  העמודים כרצונם.
 בכלל זה שינוי תמונות, צבעים ועימוד. 

חשוב לשמור על המהות - תהליכי העבודה ומרכיבי החובה. 



ללחוץ פעמיים על תיבת הטקסט, לכתוב את ההערות או ההנחיות ולסמנן בצבע אחר
בכדי לכתוב הערות בגוף הטקסט באתר תיק ההפקה ניתן

.1

פעולות בסיסיות 

כתיבת הערות במהלך הדרך   

שינוי צבע

2. ללחוץ פעמיים על המסך ולהוסיף תיבת טקסט נוספת. את ההערות לכתוב בתוכה



הגשה לבחינה

 פעולות לפני ההגשה לבוחנים  
הגשת אמצע

לשלוח לבוחן.ת מסמך ובו קישור לכל תיקי ההפקה של כלל הקבוצות.
אין צורך לנעול לתלמידים את  העריכה. 

כדי לשלוח קישור לצפיה- יש ללחוץ על "פרסום". 
חשוב בהגדרות הפרסום- לתת שם וגם, לסמן את התיבה המבקשת

ממנועי חיפוש ציבוריים לא להציג את האתר. 



 פעולות לפני ההגשה לבוחנים  

לשכפל את תיק ההפקה של כל קבוצה ולא לשתף את חברי הקבוצה כשותפי עריכה. כך הם לא יוכלו לבצע שינויים לאחר
העריכה. 

להסיר את כתובות המייל של חברי הקבוצה משותפי העריכה. 

הגשת סיום 
לפני הגשת הסיום יש שתי אפשרויות: 

.1

.2
 

שלב א:  
הגשת נירות עמדה והצהרת כוונות- 14 יום לפני הבחינה. 

יש להעלות לשילובית  מסמך PDF נפרד לכל קבוצה ובו קישור לאתר תיק ההפקה של הקבוצה.
חשוב לוודא שהאתר המוגש לא פתוח לעריכה נוספת.  

שלב ב': 
הגשת תיקי ההפקה לבוחן.ת 14 יום לפני מועד הבחינה באמצעות מסממך מרוכז של כל האתרים של הקבוצות, סגורים

לעריכה. 
במידה והבוחנים נתנו אישור לצמצום מספר הימים הנדרש להגשת התיק המלא, יש לוודא שהמשך עריכת התיק מתבצעת על

עותק שונה מהעותק שהוגש לבחינת נייר העמדה והצהרת הכוונות. 
 

הגשה לבחינה



google sites הסבר כללי על עבודה עם
אם מתעקשים לנסות לעבוד מהטלפון הנייד- יש הסבר כאן

 
אם  ממש לא הסתדרתם....

אפשר לשאול בקבוצות המורים או להתקשר
 לאיתי קן-תור 0522834077 

 
מועדים למפגשי תמיכה והסבר: 
יום ראשון  2.10 בשעה 18:00 
יום שלישי 4.10 בשעה 09:30

קישור 
   

https://digitalpedagogy.co/2013/06/29/%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%91-google-sites/
https://www.youtube.com/watch?v=NZujFTVaHQs
https://us02web.zoom.us/j/86261002470
https://us02web.zoom.us/j/86261002470


 
 

תיק ההפקה החדש הוא פרי של יוזמה והתנסות של 
צוות הוראה בבית ספר הי טק הי חולון 

והתנסות של בית ספר לאו בק חיפה
 

צוות הפיקוח על הקולנוע והתקשורת מעודד מורים ומורות וצוותי הוראה 
להתחדש, ליזום, להתנסות, וללמוד אחד מהשני. 

 
בהצלחה לכולנו!

 

 


