
 

 
שלומי

27-29.6.2021
 
 

השתלמות סוף שנה
 קולנוע ותקשורת (מדיה)

תשפ"א

תכנית ההשתלמות

        משרד החינוך         
           המזכירות הפדגוגית            

אגף אמנויות
הפיקוח על הקולנוע והמדיה



 

12:30-13:15    הרשמה והגעה

13:15-14:00    ארוחת צהריים + הפסקה + קפה 

14:50 -14:00   מבוא, דרישות הקורס ותיאום צפיות - צוות שלומי.

14:50-15:15    קפה וכיבוד בקפטריה  

15:15-16:00    חדשנות ויזמות בהוראת קולנוע ומדיה: תיאוריה ומעשה 

                      ד"ר איבנה רטנר-מפמ"ר קולנוע ומדיה.

16:00-16:45   "תקשורת בעת מלחמה" סמאח סלאמה יזמית חברתית, 

                       מנהלת קשרי חוץ בנווה שלום.

16:45-17:30   שיח מורים על נושאי היחידה. 

17:30-17:45   הפסקה

17:45-19:15   מפגש ושיחה עם הבימאי אורי לוי והקרנת הסרט 

                    "היה היה ילד" (2019). 

19:15-20:00   ארוחת ערב + הפסקה  

20:00-21:30    רייצ'ל סלייטר - מופע תיאטרון פלייגו ואימפרוביזציה 

                         בהשראת סיפורים מהקהל.

 

' א ם  ו י ר  ד ס  
2 7 . 6 . 2 0 2 1

להרשמה

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/communication/professional-development/shlomi2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/communication/professional-development/shlomi2021.pdf


 

' ב ם  ו י ר  ד ס  
2 8 . 6 . 2 0 2 1

07:00-07:45    ארוחת בוקר 

08:00-09:30    ממורה למנחה - הנחיית קבוצות במגמות קולנוע ומדיה 

                         קטף מוראד סלאמה מחנכת ומנחה ושותפה לדרך.     

09:30-09:50    הפסקת קפה 

09:50-13:10     מרתון צילום* וידאו וסטילס לכלל משתתפי ההשתלמות.

13:10-14:20      ארוחת צהריים + הפסקה + קפה 

14:20-15:20     מורים יוצרים: הקרנת הסרט "הגנה כפולה" ושיחה 

                        עם היוצרת ג'קי בריל רוברטו, הקרנת קטעים מהסרט

                       "מאסטרסיס" ושיחה עם היוצרת נגה סטולר.

15:20-16:00     הצגת יחידות הוראה פיזיטליות נגה לי-פיש 

16:00-17:30     סדנת פודקאסטים יוני לביא

17:30-17:45     הפסקת קפה 

17:45-19:15     הקרנת הסרט "מלכת היופי של ירושלים" ושיחה 

                       עם היוצר אורי צור. 

19:15-20:00    ארוחת ערב + הפסקה 

20:00             ערב חופשי - יציאה משותפת

*מרתון הצילום יתקיים ברחבי הגליל המערבי. מוזמנים להביא מצלמה אישית, או טלפון נייד
טעון ופנוי לצילום, נעליים להליכה במים, כובע ובקבוק מים.



 

' ג ם  ו י ר  ד ס  
2 9 . 6 . 2 0 2 1

07:00-07:45   פינוי חדרים, החזרת מפתחות וארוחת בוקר 

08:00-09:30   הצגת חוזר מפמ"ר, מרחב פדגוגי וקיום שיח עמיתים. 

                        בוחנים, רכזים, תיקי הפקה, עושים סדר לקראת תשפ"ב 

                        איתי קנתור ונעמה כהן אשכנזי.

09:30-09:50  הפסקת קפה    

09:50-11:20    אלה שראל הצגת פרויקט משותף למניעת אובדנות 

                      ביצירה באמנויות.  

11:20-11:30      הפסקה 

11:30-13:00     רגע של נחת - בינתחומיות באמנויות, דיאלוג וחיים משותפים  

                       לקראת הנושא השנתי בתשפ"ב,     

                       והצגת ושיתוף תוצרים של השתלמות, איבנה רטנר וצוות ההדרכה.

13:00-13:45    משוב, סיכום השתלמות צוות שלומי

13:45-14:20    ארוחת צהריים

14:20              הסעה לרכבת נהריה

 

חופשה נעימה 


