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21.2.2021
ט' אדר תשפ"א
מורות ומורים יקרים,
בימים אלו אנו בעיצומן של ההכנות לקראת אירוע הערכה מסכם  /מבחן בגרות של הפיקוח
בקולנוע ובמדיה (תקשורת) שיתקיים ביום ה' 18.3.21 ,בשעה .9:00
חשוב לנו להביא לידיעתכם את הוקרתנו הרבה בעבודתכם המאומצת ,הרצינית
והמעמיקה בהכנת התלמידים לאירוע זה .אנו מודים לכם על השקעה רבה ,על גמישות ועל
עמידה באתגרי המציאות שנכפתה על כולנו .אנו ממליצים על קיום הבחינות בבית הספר
ובמקביל סומכים על שיקול דעתכם בהתאם לנסיבות.
לאור האמור לעיל ומתוך הבנה כי לא תמיד הבחירה המלאה על מיקום הבחינה נתונה בידיכם,
הוחלט ,באופן יוצא דופן וכדי להקל עליכם ועל התלמידים ,לשלוח אליכם את הבחינה כחודש
לפני מועדה.
כמו כן ,במבחן במדיה (תקשורת) במידה ובית הספר בו אתם מלמדים החליט כי התלמידים
אינם יכולים לקיים את הבחינה בבית הספר ,או במידה וקיימים בכיתתכם חריגים הנדרשים
לכך ,על המורה המלמד לשנות את מבנה הבחינה המצ"ב ,ובמקום חלק ד' ,מושגים ,המורה
נדרש לכתוב שאלת עמ"ר בנושא הבחירה אותו הוא מלמד (ניו מדיה/תרבות) ולהעבירה לאישור
הפיקוח לחני ינאי גלין ,מדריכה ארצית . chanyg@gmail.com
במידה והבחינה תתקיים בבית הספר ,טופס הבחינה במדיה (תקשורת) יהיה המצ"ב.
אנו עושים מאמצים רבים לסייע ככל הניתן ,לכוון ולהדריך אתכם גם בימים אלה.
לעזרתכם אנו מצרפים את חישוב הציון הסופי ודרך הדיווח:
חישוב ציון סופי לדיווח
מצורפות טבלאות מומלצות לחישוב ציון עיוני
שימו לב  -לכל מקצוע חישוב מעט שונה  -הקפידו על שימוש בטבלה הנכונה.
קולנוע :כיתה יוד 30% -
אירוע הערכה אנסין 35% -
ערכה דו שנתית יא-יב 35% -
מדיה (תקשורת) :שפה ומציאות 30% -
אירוע הערכה 30% -
הערכה דו שנתית 40% -
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אופן דיווח ציון עיוני קולנוע ומדיה (תקשורת)
ציון סופי אשר חושב מדווח באמצעות האפליקציה של המרבד (בדיוק כמו בשנה שעברה) .כדי
לקבל הרשאה להקלדת הציון יש לפעול על פי השלבים הבאים:
מבקשים מרכזת בגרויות שתרשום אתכם כבוחנים פנימיים .היא תמלא את פרטיכם ותפיק
עבורכם טופס חתימה להערכה פנימית (מחליף  .)9588אתם חותמים על הטופס ומחתימים
את מנהל.ת בית הספר.
יש להחזיר את הטופס החתום לרכזת בגרויות ולצרף אליו את מתווה ההערכה המצורף
למייל זה על פי נושא הלימוד:
מתווה קולנוע
מתווה מדיה (תקשורת)
הרכזת מזינה את שני המסמכים בשילובית ואתם תקבלו קישור להקלדת ציון באפליקציה (בדיוק
כמו בשנה שעברה).
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

