
מערכת שידורים לאומית



קולנוע ומדיה
אנרים בקולנוע'ז

'ט–' כיתות ז

שמוליק מזרחי: עם המורה והעיתונאי



?מה נלמד היום

אנרים בקולנוע המודרני'נערוך היכרות עם סוגי ז•

נלמד ונכיר אודות את המשמעות מאחורי סוגה  •

קולנועית

נצפה ונערוך דיון בסצנות מפורסמות בקולנוע•



?מה להביא לשיעור



הידעתם  

.  אנר הוא הכללה של אלמנטים החוזרים בשתי יצירות או יותר'ז

".זהה"מקור השם היא בעקבות מילה בצרפתית שפירושה 

:אנרים בכל סוגי האמנות'ניתן לראות ז

.  סדרות טלוויזיה וקולנוע, ספרים, מוסיקה



עכשיו לומדים

:אנר רוב הסרטים מתחלקים לשני מרכיבים'לקבוע את שם הז/ על מנת לזהות 

מיקום וזמן, היכן העלילה מתרחשת: סביבת הסרט1.

"טון"איך מוצגת העלילה ובאיזה : אופי הסרט והצגתו2.

?אנר'אז מה זה בעצם ז



עכשיו לומדים
סרטים אשר עלילתם מתרחקת בתקופת המערב הפרוע  : מערבונים1.

(.19-במהלך המאה ה)ב "בארה

עלילה העוסקת באירועים צבאיים שהתרחשו לאורך  : סרטי מלחמה2.

(.  1-סרט על מלחמת העולם ה: )לדוגמה. ההיסטוריה

:  לדוגמה. אמיתייםסרטים המבוססים על אירועי עבר : סרטי היסטוריה3.

(.עליית ראשי ממשלה או נשיאים לשלטון)

הסרטים המתארים תקופה מסוימת שעברה על  : סרטי תקופה4.

(.תצפו לסרטים רבים על עידן הקורונה: )לדוגמה. האנושות

אנרים לפי סביבת הסרט'ז



עכשיו לומדים מתארים לרוב סרט שההתרחשות מתנהלת במהירות ". אקשן"או בשמם הלועזי : פעולה1.

:  לדוגמה". אלימות"שיא תוך מודעות לדמויות טובות או רעות כשלרוב ישנה שימוש ב

.שוטרים מול גנבים

דרמה  : לדוגמה. בינהםעלילה המתמקדת בדמויות עצמן ובאינטראקציות : סרטי דרמה2.

.רומנטית בין זוג חברים

סרט המתרחש בעולמות שונים ולרוב מורכב מאלמנטים הקשורים  : סרטי הרפתקאות3.

.  הארי פוטר: לדוגמה. לסרטי פעולה

:  לדוגמה. )סרטים בעלי הומור שמטרתם לגרום לבידור אצל הצופים: סרטי קומדיה4.

.  מיסטר בין הסרט

אנרים לפי תוכן הסרט'ז



הפסקה



עכשיו לומדים
" חשש"גבוה שמטרתם להשאיר את הצופה מרותק תוך " אקשן"סרטים בעלי : סרטי מתח1.

מותחן  , מותחן אימה: אנרים רבים דוגמת'לענף הזה יש תתי ז. מהלא נודע שיבוא בהמשך

. משפטי או רפואי, פעולה, מותחן פשע, פוליטי

סרטים אשר העלילה הסובבת אותה הינה במערכת היחסים בין : סרטים רומנטיים2.

.  הדמויות הראשיות

, ספינה טובעת: לדוגמה. העלילה המנבאת אסון שעתיד להתרחש": אסונות"סרטי 1.

. שינוי אקלים קיצוני וכדומה, התנגשות אסטרואיד

אנרים לפי תוכן הסרט המשך'ז



עכשיו לומדים
אנר הפנטזיה  'אנרים הוא מה ההבדל בין ז'אחת השאלות המבלבלות לעיתים בעולם הז

.אנר מדע בדיוני'לז

של בני האדם בעוד שבסרטי מדע בדיוני בדמיון האנושי ברוב סרטי הפנטזיה העלילה קיימת 

.אשר עלולים להשפיע על עתיד האנושותממצאים מדעיים הוא מבוסס לעיתים על 

סרט על מכוניות מעופפות  , (פנטזיה)סרט על נסיכה קסומה עם כוחות על טבעיים : לדוגמה

(.  מדע בדיוני)

פנטזיה מול מדע בדיוני



עכשיו לומדים
.בהם צולמו ונערכו" פורמט"סרטים גם מחולקים ל

.  סרטי סטופ מושן וסרטים תיעודיים, סרטי אנימציה והנפשה: לדוגמה

:בנוסף קיימים סיווגים לפי קהל

.  וכדומה" בנות"סרטי , סרטים לכל המשפחה, סרטי ילדים

כמה נקודות נוספות



עכשיו לומדים

.אנרים'זה היה על קצה המזלג של עולם הז

:  חשוב לזכור

אנרים מתפתחים כל הזמן ולהם תתי סוגים שונים רבים ולעיתים סרט  'הז

.  אנרים עצמם'מסוים יכול לענות על מספר רב של קטגוריות בז

לסיכום



עכשיו לומדים
"  חבר מכוכב אחר–טי.אי"-קדימון /טיוב את הסרטון-חפשו ביו1.

https://www.youtube.com/watch?v=5lWxfRfcvjE

ולמה הוא יכול לענות על  "  טי-אי"אנר לקוח הסרט 'נסו לחשוב ולהבין אחרי צפייה בקדימון מאיזה ז2.

.              אנרים בקולנוע'כמה וכמה קטגוריות בעולם הז

ממשיכים למשימה



,  א לחוק זכות יוצרים27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

באפשרותך לבקש  , אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס

ל  "זאת באמצעות פנייה לדוא, מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.il

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


