
כנס פתיחת שנה
הפיקוח על הקולנוע והמדיה

14 ספטמבר 2022
ערב ראש השנה תשפ"ג



שולחן מפמ"ר - טופס דיווח מגמה, חוזר מפמ"ר עדכונים ויומן

https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/cinema-communication/Pages/inspector-desk.aspx


חדש - עמוד כנסים, תחרויות ופסטיבלים

 מועד הגשה אחרון►
 לפסטיבל סרטים

 סולידריות תל אביב
.23.9

 "עדות צעירה" ניתן►
להגיש עד 10.10.22

  הרשמה לתמונה►
 בזמן בשיתוף

הסטוריה

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/communication/high-school/communication-instruction-high-school/competitions-festivals-conferences/


פיתוח מקצועי

לראשונה:
 ניקח השנה חלק בכנס השנתי לעיתונות

 אשר יתקיים באילת, בין התאריכים
 13-15.11.22. פרטים ורישום בקרוב.

Save the date

 השתלמויות מקצועיות נוספות מופיעות 
בחוזר מפמ"ר ובלשונית פיתוח מקצועי - 

שולחן מפמ"ר.

8 קהילות מורים מקצועיות:
חיפה צפון - רב תחומי

תל אביב מרכז - תקשורת
תל אביב מרכז- קולנוע
מרכז דרום - תקשורת

ירושלים - קולנוע
ארצי -  תקשורת חברה ערבית
ארצי - תקשורת וקלונוע יסודי

ארצי - בין תחומי - קולנוע ותיאטרון



דגשים הרחבות העשרה והעמקה
מיגור 

גזענות 
וחיים 

משותפים

שינוי אקלים 

 דיאלוג 
דרך 
פוטו וויסקולנוע

חקר

פודקאסטים

בינתחומיות קולנוע 
תלקיטופילוסופיה

חינוך 
מיוחד 



עוד חידושים

וועדת מקצוע קולנוע מתחילה את עבודתה בהובלתו ►
של ד"ר איתי חרל"פ

הרשמה: חונכי סטאז' ומורים בשנה הראשונה ►
לעבודתם.

בקרוב - שעות עידוד גפ"ן לתוספת שעות►

 פסטיבל הקולנוע חיפה מזמין אתכם המורות והמורים►
לצפות בסרטי הפסטיבל בהנחה של 10%

 



העשרה

תוכנית "תמונה בזמן" וידאו, צילום ורדיו:

אירוע מורים מושקע ב 18.10.22

כנסי תלמידים :

בירושלים - 23/11 , באשקלון - 14/12, 

מרכז 25/1/23 

 אירוע סיום חגיגי ופרסים לזוכים 7/6/23

https://www.timeframe.org.il/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/communication/inspectors-circullar/timeF2022.pdf


העשרה - כנסי תלמידים 

כנס תלמידי חטיבות ביניים יתקיים ב: 22/2/23

כנס מגמות בסינמטק תל אביב יתקיים ב: 1/3/23

כנס מגמות בסינמטק חיפה יתקיים בחודש ינואר

תערוכה וכנס תלמידי יסודי בצילום

ארוע צילום אדם וים בשיתוף האקדמית גורדון



 העשרה - כנס אגף אמנויות  בתערוכת "עדות מקומית" 

בתאריכים 28-29.12.2022 יתקיים אירוע שיא של ►

אגף אומנויות במוזיאון ארץ ישראל - מוז"א.

מוזמנים להגיע עם תלמידים לתערוכת "עדות ►

מקומית"  ולאירועים המיוחדים.

מפגש מורים ב"עדות מקומית" יתקיים ב 28/12/22►



מבנה אנסין בבחינה בקולנוע ובמדיה (תקשורת)

בחינה בקולנוע עיוני תתמקד השנה במגדר, דמות הלוחם וקולנוע רפלקסיבי. ►

בנובמבר תתקיים פגישה עם הבמאי.►

הבחינה במדיה (תקשורת) עיוני תציג השנה אנסין משודר בלבד. ►

את האנסין בקולנוע ותקשורת יקבלו המורים בסוף פברואר.►

פרטים ומידע נוסף בחוזר מפמ"ר ובקהילות המורים.►



מבנה תיק הפקה ונייר עמדה - הפקות וידאו

מבנה תיק הפקה ונייר עמדה בהפקות וידאו עלילתי ►

ותיעודי עובר שינוי. 

מעורבות מורה עיוני בנייר עמדה, בהפקות הגמר בכל ►

ההתמחויות  היא קריטית, פרטים בהמשך המפגש.

אישורים מיוחדים והפקות חריגות  עד הגשת האמצע.►

הגשת אמצע 31.1.23 בצילום והפקת וידאו בתקשורת ►

וקולנוע



לסיום

אחרי החגים יתחדש הכל

הרבה אנרגיות 

ושנה טובה.

תודה לכל המדריכים ומובילי הקהילה, 
באהבה.



מה עכשיו?

 הרצאתה של ניצן שוקף - אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות
במשרד החינוך,

מסלול חחמו"פ- חממה פדגוגית

https://drive.google.com/file/d/1le5P4fk9TluudLDTnIC49PnPKv0kq2hk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1le5P4fk9TluudLDTnIC49PnPKv0kq2hk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sPmDkxz_wOvPlTMoJDRT1okmXKUVJlDE/view?usp=sharing


חדרי מקצוע - הקלטות
מורים בבתי הספר בהתמחות בהפקת וידאו -עלילתי ותיעודי●

מורים בבתי הספר בהתמחות צילום סטילס (שעה לתוך ההקלטה)●

 מורים בבתי הספר בהתמחות רדיו●

    מורים לקולנוע עיוני●

 מורים לתקשורת עיוני●

https://drive.google.com/file/d/1CSVcgO5ajc7bZbm3Khw44mnRo7RVyg-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1le5P4fk9TluudLDTnIC49PnPKv0kq2hk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pyxEQY3UWms992HyaQqR-sNK7DbOseAjlpzeDBX6muA/edit
https://drive.google.com/file/d/1jDGoHcEv0JqDPfIbivhRkQs5cNoDEK9g/view?usp=sharing
https://edu-il.zoom.us/rec/share/rl4pBL__Fu-I4w1b8wlFFAZreAzaX9HmOgte423uYkZmJUVVAtlZIFWdWCDp09Eq.G_Dr7hBt0ntQybMH

