
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף אמנויות
הפיקוח על  הקולנוע והמדיה

חינוך מיוחד

מתווה לתוכנית הלימודים

תשפ"ג61283הקולנועאמנות–עיוניתוהבחנותהערכה

תכנית לימודים באמנות קולנוע תשפ"ג לחינוך מיוחד

– שפה קולנועית דרך סרטים רלוונטיים.'הנושאים ללימוד בכיתה י

תרגולבכיתה,שיעוריםבמסגרתשוטים10-סצנהניתוח-חקרעבודתחלופית:הערכה

אנסין.

הנושאים ללימוד בכיתה יא'

יסוד.תחנתלכלסרט-יסודתחנות2בחירת●

בקבוצותכעבודהלהילמדיכולהשני(הז'אנרז'אנרלכלסרטיםשני-ז'אנרים2●

במסגרת הכיתה)

אות'ר – שני סרטים.●

תאוריה אחת●

(סצנות מסרטים הקשוריםתרגול  אנסין - צפייה וניתוח סרטים קצריםבמהלך השנה●

לנושאים הנלמדים לשם נקודות דמיון והשוואה  לחומר הנלמד).

'נושאים ללימוד כיתה יב

קולנוע תיעודי -  שני סרטים●

קולנוע ישראלי -  שלושה סרטים●

נושא חברתי – מגדר, דמות המתבגר בקולנוע - שני סרטים.●

לתרגל צפייה וניתוח סרטי אנסין קצרים בנושאים הנלמדים במהלך השנתיים.●

*מומלץ לשלב / ליצור קשר בין הנלמד במהלך השנתיים.
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:הערכה והיבחנות אמנות הקולנוע עיוני חינוך מיוחד

)*30%(מהווהקולנועיתשפה–ראשונהיחידה-יודכיתהא.

)20%(חובה-שוטביישוט-מסרטסצנהשלניתוח-חקרעבודת.1
על ידי המורה המלמד).- חובה (נכתב ונבדקמבחן אנסין פנימי בשפה קולנועית.2

)10%(

של עבודות שוט ביי שוטממספר בתי ספרמדגם*בסוף שנת הלימודים תשפ"ג ייאסף
לבדיקה, הערכה ומשוב של הפיקוח באופן מקוון.

הבגרותמציון35%הווהמ-מורה)שאלות+ארצי(שאלוןאנסיןבחינת-י"בכיתהב.
הפנימי.

בתחילת השנה. במקביל,תבנה על בסיס סרט קצר אשר ישלחחלק א - בחינת האנסין
שלוש שאלות מתוךיענו עלהתלמידיםיישלחו חומרי לימוד ונושאים אשר מותאמים לאנסין.

.20.4.2023בתאריךתתקייםאנסיןבחינת.נק'20שאלהכלניקוד.שאלותחמש

ז'אנר, אוטר, תחנה(לדוגמא:שלוש שאלות בנושא רוחב לבחינההמורה ינסחחלק ב -
ידעשאלותשלאפשרותלבחורניתןשאלות.2עללענותיבחרוהתלמידיםמהןבקולנוע)

זהחלקלבחוןניתןנק'.20שאלהכלניקודהרוחב.שאלותאחתבמקום(מושגים)קצרות
במועד נפרד לשיקול דעת הצוות.

יותאם לתלמידי החינוך הדתי.חמ"דאנסין

).35%(מהווהמסכמתהערכהג.

תחנות יסוד, קולנועהערכה מסכמת תתקיים לבחירת המורה מתוך נושאי הלימוד:

למיקודותיאוריה, קולנוע ישראלי, קולנוע תיעודי, ז'אנרים, אות'ר ונושא בחירה. שימו לב

שיתופית, הרצאה בכיתה, מרחב: וידאו אסיי, עבודת חקר, מצגתהערכה לדוגמאולבחירה.

פיזיטלי, מבחן, יחידה מקוונת חמ"ד. לפי שיקול דעת המורה.

להלן.החישובטבלתציון סופי מורכב משלושת הפרמטרים הללו, על פי
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טבלת חישוב ציון במקצוע אמנות הקולנוע:

061283שאלוןסמלפנימיתהערכה50%

תכנית לימודים עיונית

061387שאלוןסמלחיצוניתהערכה50%

תכנית הלימודים בהפקה

30%(שהםחלופיתספריתביתהערכה15%
.קולנועיתשפה)100%מתוך

:פרויקט גמר קולנוע כולל

10%עמדהנייר

20%הפקהתיק

10%גמרחציפרויקט

25%הגמרפרויקט

35%התלמיד.העםושיחהמפגש

(שלאנסיןבחינתבאמצעותהערכה17.5%
).100%מתוך35%(שהםבכתבהפיקוח)

מתוך35%(שהםמסכמתהערכת17.5%
100(.

תוכניות לימודיםכולל חומרי הוראה ולימוד,מרחב פדגוגי קולנועלרשותכם:
והנחיות.
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