משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הקולנוע והמדיה

11.3.2022
ח' אדר ב' תשפ"ב
מורות ומורים יקרים,
בימים אלו אנו בעיצומן של ההכנות לקראת אירוע הערכה מסכם  /מבחן בגרות של הפיקוח על
הקולנוע והמדיה (תקשורת) שיתקיים ביום ג' 26.4.2022 ,בשעה .9:00
חשוב לנו להביא לידיעתכם את הוקרתנו הרבה על עבודתכם המאומצת ,הרצינית
והמעמיקה בהכנת התלמידים לאירוע זה .אנו מודים לכם על השקעה רבה ,על גמישות ועל
עמידה באתגרי המציאות שנכפתה על כולנו .בהמשך למדיניות הגמישות הנדרשת בזמנים אלו,
אנו שולחים אליכם מראש את הבחינה .לבחירתכם 3 ,גרסאות על פי אופי הכיתה ושיקולכם.
בשנה הבאה נבחן שוב את הצורך העולה מהשטח בהיערכות לאירוע המסכם .לכל שינוי באופן
ההיבחנות יש לפנות למדריכת קולנוע של הפיקוח ליאת קפלן Liatkaplan104@gmail.com
.052-268-6558
מצורפים שלושה נוסחי בחינה:
א .מבחן אנסין לסרט "טאצ'" גרסה א'
ב .מבחן אנסין לסרט "טאצ'" גרסה ב'
ג .מבחן אנסין לסרט "טאצ'" לכיתות מב"ר וחינוך מיוחד
חישוב ציון סופי לדיווח
טבלה לחישוב ציון עיוני
כיתה יוד (שוט בי שוט  ,20%אנסין  5%והערכת מורה 30% – )5%
אירוע הערכה אנסין 35% -
הערכה דו שנתית יא-יב 35% -
דיווח ציון עיוני קולנוע
ציון סופי מדווח באמצעות האפליקציה של המרבד .כדי לקבל קישור להקלדת הציון יש לפעול על
פי השלבים הבאים :יש לפנות לרכזת בגרויות שתרשום אתכם כבוחן פנימי לשאלון .היא תמלא
את פרטיכם ותפיק עבורכם טופס חתימה להערכה פנימית (מחליף  .)9588אתם חותמים על
הטופס ומחתימים את מנהל.ת בית הספר .יש לסמן תלקיט בדיווח .יש להחזיר את הטופס
החתום לרכזת בגרויות ולצרף אליו את מתווה ההערכה המצורף למייל זה על פי נושא
הלימוד :מתווה קולנוע
הרכזת מזינה את שני המסמכים בשילובית ותקבלו קישור להקלדת ציון באפליקציה .בסיום
חישוב הציון  -מזינים אותו באפליקציה .לשאלות והבהרות ניתן לפנות למדריכי הפיקוח .לא
מסתדרים? צרו קשר עם המרב"ד .073-3938900
בהצלחה רבה לכולם
ד"ר איבנה רטנר
העתק :גב מיקי בנאי – ראש אגף א אמנויות
צוות המדריכים
הפיקוח על הקולנוע והמדיה  -אגף א' אמנויות ,המזכירות הפדגוגית  -משרד החינוך
רחוב השלושה  , 2תל אביבevannara@education.gov.il 050-7156711

