
             משרד החינוך
         המזכירות הפדגוגית

             אגף אמנויות
 הפיקוח על הוראת הקולנוע והמדיה

  
 תכנית לימודים קולנוע ומדיה - חטיבת הביניים

   "סרטים יוצרים שינוי"- גרסה ראשונה

   מתווה לתכנית לימודים ולמערכת השידורים הלאומית

 כתיבה ועריכה: אתי פרנקו

 המפמ"ר: ד"ר איבנה רטנר

 

 שיעורים  ערכים מיומנויות  ידע  נושא הלימוד 
  מצולמים

 צפייה ביקורתית 
  וניתוח סרטים

    

 הכרות עם סרטים 
  יוצרים שינוי

 ערכים חברתיים
 -הבנת יכולתו של הקולנוע לעורר

 שינוי באמצעות סיפור דימוי
  ומילה.

 -דימויים חזותיים וקוליים והערכים
 שהם מייצגים

 -גישה ביקורתית לייצוגיות של
  ערכים

 תעשיית הקולנוע והטלוויזיה
 והשפעתם על התוצרים

 -שיקולים כלכליים והשפעתם על
 הפקת תוצרים

 -השפעה של אידיאולוגיה
  ופוליטיקה על תוצרים

 

  אוריינות שפתית
 חשיבה

  ביקורתית
  חשיבה יצירתית

 -כבוד האדם והמשפחה:
 שאיפה למימוש ערכי כבוד האדם

 וגילוי רוח האדם ביצירות
 קולנועיות

 -צדק חברתי וערבות הדדית:
 ביסוס חברה שוויונית וסולידרית

 תוך כדי קבלת האחרים
 באמצעות היצירה הקולנועית

 

 

 אקטיביזם  בדיון מול 
  עלילה

 היבטים ייחודים: אפיונים
 תוכניים, מבניים והפקתיים

 -מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב
 תוצרים שונים

 -תבניות וקונוונציות בעיצוב של
 תוצרים שונים

 -סימני היכר של תבניות וסוגות
 (ז'אנרים) שונות

 

 אוריינות שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
 אוריינות מדיה

 .-אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 עידוד הסקרנות והעניין

 שאיפה למצוינות ומיצוי יכולות
 מחשבה עצמאית ויוזמה

 

 

 ניתוח סרטים- המבע 
  הקולנועי

 איך ניגשים לניתוח
 סרט מניתוח

 אינטואיטיבי לניתוח
 צורני סמיוטי. הפרח

  של הלגה קלר

 -הכרות עם הפרח של הלגה קלר
 כבסיס לניתוח סרט

  דרכי הצגה קוליות וחזותיות
 -אמצעים טכניים ואומנותיים

 בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה:
  מושגי יסוד בקולנוע וצילום.

 -היחס בין צורה ותוכן בשימוש
 באמצעים אלה ובדרכי הצגה

 מילוליות וקוליות
 ערכים חברתיים

 אוריינות שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
 אוריינות מדיה

 

 -אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 עידוד הסקרנות והעניין

 שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות
 מחשבה עצמאית ויוזמה
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 -דימויים חזותיים וקוליים והערכים
 שהם מייצגים

 -ניתוח ביקורתי של שימוש במין,
 באלימות ובסטריאוטיפים –

 כאמצעי למשיכת קהל
 -גישה ביקורתית לייצוגיות של

  ערכים
 

 שיעורים  ערכים מיומנויות  ידע  נושא הלימוד 
  מצולמים

 מיהו צרכן 
 התקשורת/יצרן

 תקשורת?    מצרכן
  ליצרן

 האם אנחנו יוצרים
  מודעים?

 קצת על בני נוער
  וצריכת המדיה.

 

 התייחסות אישית
 -סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה

 של טלוויזיה וקולנוע
 -שוני בתגובות של צופים שונים

 -תועלות המופקת מהטלוויזיה
 ומהקולנוע והצרכים שאמצעי

 התקשורת מספקים
 -אמצעי התקשורת כמקור לבידור

 ולמידע
 

 דור ה Z ואינסטגרם סטורי
  טלינג.

 האם אני צרכן מדיה טוב ?! מי
 מגדיר מהו צרכן טוב? האם זה
 חשוב? איך האוריינות יכולה

 להפוך אותנו לצרכנים מודעים
 וביקורתיים המשפיעים על

  סביבתם.
 

 חשיבה
 ביקורתית

 מיומנות תוך
 אישית

 מיומנות בין
 אישית,

 התנהלות
  חברתית
 אוריינות

 דיגיטלית
 חשיבה יצירתית

  וביקורתית

 צדק חברתי וערבות הדדית:
 סולידריות ועזרה לזולת

 -מעורבות חברתית ואזרחית
 -מחויבות לטבע וקידום צדק

 סביבתי
 

 

 משפחות רב 
  תרבותיות

 קישור לנושא
  הגזענות והסובלנות

 
 

 ערכים חברתיים
 -דימויים חזותיים וקוליים והערכים

 שהם מייצגים
 -ניתוח ביקורתי של שימוש במין,

 באלימות ובסטריאוטיפים –
 כאמצעי למשיכת קהל

 -גישה ביקורתית לייצוגיות של
  ערכים

 -השפעת סרטים על פריצת
 הנורמות המקובלות בתרבות

 -קונפליקטים תרבותיים
  במשפחות מהגרים.

 אוריינות שפתית
 אוריינות

 ביקורתית
 מודעות עצמית

 צדק חברתי וערבות הדדית:
 -סולידריות ועזרה לזולת

 -מעורבות חברתית ואזרחית
 -מחויבות לטבע וקידום צדק

 סביבתי
 קישור לנושא הגזענות

  והסובלנות

 

 אוריינות מדיה- 
 הקולנוע והמדיה
 כבסיס לדיון ערכי

  בזכויות אדם
 
 

 -המדיה אוריינות מדיה וגזענות
 -אוריינות מדיה וזכויות אדם

 -אוריינות חופש הביטוי
  -אוריינות פייק ניוז וניוז

 -אוריינות בעולם של הפצת מידע
 -אוריינות ישומי- ילדים ונוער

 פועלים לשינוי באמצעות  המדיה

 אוריינות
 שפתית

 מיומנות בין
 אישית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית

 כבוד האדם והמשפחה:
 -שאיפה למימוש ערכי כבוד

 האדם וגילוי רוח האדם ביצירות
 הקולנועיות

 צדק חברתי וערבות הדדית:
 -ביסוס חברה שוויונית וסולידרית

 תוך כדי ק
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 התנסות, תחקיר 
 והכנה לצילומים

    

 -הכרות עם מבנה של תסריט  הכנת תחקיר ותסריט 
 ותהליך התחקיר .

 -יכולת לזהות בעיה וקונפליקט
 ולתרגם אותו למהלך פעולה הבנוי

  מסיטואציות.
 היבטים ייחודים: אפיונים

 תוכניים, מבניים והפקתיים
 -מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב

 תוצרים שונים
 -תבניות וקונוונציות בעיצוב של

 תוצרים שונים
 -סימני היכר של תבניות וסוגות

 (ז'אנרים) שונות
 

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית
 אוריינות
  דיגיטלית

 אוריינות מדיה
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית
 יכולת עבודה

 בצוות

 אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 -עידוד הסקרנות והעניין

 -שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות
 -מחשבה עצמאית ויוזמה

  -מחויבות לערכי מדינת
 

 ישראל כמדינה יהודית
 ודמוקרטית:

 -השתתפות בתהליכים
 דמוקרטיים בחברה

 -הכרות ומחויבות לערכים יהודיים
 ודמוקרטיים

 -כיבוד סמלי המדינה ושמירת
 החוק

 -שירות משמעותי
 

 

 אומנות הראיון 
  ותרגול

 סוגי ראיונות
 טכניקות צילום
  ראיונות בסלולר

 

 -הכרות עם עקרונות של ראיון
  אפקטיבי ותרגול

  -הכנה לראיון
 -טכניקות  שונות של צילום

  והעמדה של ראיונות
 היבטים ייחודים: אפיונים

 תוכניים, מבניים והפקתיים
 -מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב

 תוצרים שונים
 -תבניות וקונוונציות בעיצוב של

 תוצרים שונים
 -סימני היכר של תבניות וסוגות

 (ז'אנרים) שונות

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית
 אוריינות
  דיגיטלית

 אוריינות מדיה
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 -עידוד הסקרנות והעניין

 -שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות
 -מחשבה עצמאית ויוזמה

 

 

 -הקשר בין צילום סטילס לשינוי  צילום חברתי 
 חברתי במהלך ההיסטוריה של

 הצילום.
 -חשיפת התלמידים לפרויקטים

 שחוללו שינוי חברתי.
 

 דרכי הצגה חזותיות וקוליות
 -אמצעים טכניים ואומנותיים

 בביטוי בשפת הצילום.
 -היחס בין צורה ותוכן בשימוש
 באמצעים אלה ובדרכי הצגה

  ויזואליות
 -אופן ביטוי של רוח האדם

  והחברה בצילום
 -שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן
 בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות

  לסגנון ולביטוי אישי ייחודי
 

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית
 אוריינות
  דיגיטלית

  אוריינות מידע
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 כיבוד ערכי המורשת והתרבות
 במדינת ישראל:

 -מחויבות לערכי המורשת
 והתרבות הייחודיים לכל קבוצה

 -היכרות וכבוד לתרבויות ומורשות
 אחרות במדינה

 צדק חברתי וערבות הדדית:
 -סולידריות ועזרה לזולת

 -מעורבות חברתית ואזרחית
 -מחויבות לטבע וקידום צדק

 סביבתי
 

 

 אוריינות  דרכי הצגה חזותיות וקוליות התנסות 
 שפתית
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  צילום
  עריכה
  סאונד

 שפה קולנועית

 -אמצעים טכניים ואומנותיים
 בביטוי בשפת הקולנוע

 והטלוויזיה- הכרות והתנסות
 במושגי יסוד בצילום, עריכה

 וסאונד.
 -היחס בין צורה ותוכן בשימוש
 באמצעים אלה ובדרכי הצגה

 מילוליות וקוליות
 -אופן עיצוב הדמויות על המסך

 -שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן
 בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות

  לסגנון ולביטוי אישי ייחודי
 

 חשיבה
 ביקורתית
  ויצירתית

 אוריינות מדיה
  דיגיטלית

  אוריינות מידע
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 שיעורים  ערכים מיומנויות  ידע  נושא הלימוד 
  מצולמים

 עריכה בתוכנה 
 חינמית בבית

 

  -רכישת מיומנות  בסיסית
 בעריכת תמונה וסאונד.

 
 התייחסות אישית

 -תועלות המופקת מהטלוויזיה
 ומהקולנוע והצרכים שאמצעי

 התקשורת מספקים
 -אמצעי התקשורת כמקור לבידור

 ולמידע
 .-היבטים ייחודים: אפיונים
 תוכניים, מבניים והפקתיים

 -מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב
 תוצרים שונים

 -תבניות וקונוונציות בעיצוב של
 תוצרים שונים

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית
 אוריינות
  דיגיטלית

 אוריינות מדיה
 מיומנות תוך

  אישית

 אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 -גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין
 בתהליך היצירה ובמשמעותה

 בקולנוע

 

      הפקה 

 בעלי תפקידים 
 ועבודת צוות - בניית

 קבוצה
  כוחה של קבוצה

 

 הכרות עם בעלי התפקידים
 בתהליך הפקת סרט -מפיק,

 תסריטאי, במאי, צלם, עורך,
 תחקירן.  ייחודה וחשיבותה של

 עבודת צוות. בתהליך היצירה
 הקולנועית בשונה מאומנויות

 אחרות
  

 התייחסות אישית
 -סיבות להנאה, להעדפה ודחייה

 של טלוויזיה וקולנוע
 -שוני בתגובות של צופים שונים

 -תועלות המופקת מהטלוויזיה
 ומהקולנוע והצרכים שאמצעי

 התקשורת מספקים
 -אמצעי התקשורת כמקור לבידור

  ולמידע

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית

 אוריינות מדיה
  דיגיטלית

  אוריינות מידע
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 -גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין
 בתהליך היצירה ובמשמעותה

 בקולנוע
 

 כבוד האדם והמשפחה:
 -כבוד לאדם, לזכויותיו, לתרבותו,

 להשקפותיו ולחירויות היסוד
 -שמירה על קדושת החיים

 -כיבוד ההורים והמעגל
 המשפחתי

 
 צדק חברתי וערבות הדדית:

 -סולידריות ועזרה לזולת
 -מעורבות חברתית ואזרחית
 -מחויבות לטבע וקידום צדק

 סביבתי
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 צילום באמצעות 
 הסלולר וניהול חומרי

  גלם
 תכנון צילומים - איך

 מזיזים את המציאות?
 

 צפייה ועיבוד של
  חומרי גלם

 

 .התייחסות אישית
 -סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה

 של טלוויזיה וקולנוע
 -שוני בתגובות של צופים שונים

 -תועלות המופקת מהטלוויזיה
 ומהקולנוע והצרכים שאמצעי

 התקשורת מספקים
 -אמצעי התקשורת כמקור לבידור

  ולמידע
 היבטים ייחודים: אפיונים

 תוכניים, מבניים והפקתיים
 -מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב

 תוצרים שונים
 -תבניות וקונוונציות בעיצוב של

 תוצרים שונים
 -סימני היכר של תבניות וסוגות

  (ז'אנרים) שונות
 דרכי הצגה חזותיות וקוליות
 -אמצעים טכניים ואומנותיים

 בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 -היחס בין צורה ותוכן בשימוש
 באמצעים אלה ובדרכי הצגה

 מילוליות וקוליות
 -אופן עיצוב הדמויות על המסך

 -שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן
 בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות

  לסגנון ולביטוי אישי ייחודי
 ערכים חברתיים

 -דימויים חזותיים וקוליים והערכים
 שהם מייצגים

 -גישה ביקורתית לייצוגיות של
  ערכים

 תעשיית הקולנוע והטלוויזיה
 והשפעתם על התוצרים

 -שיקולים כלכליים והשפעתם על
 הפקת תוצרים

 -השפעה של אידיאולוגיה
  ופוליטיקה על תוצרים

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית
 אוריינות
  דיגיטלית

  אוריינות מידע
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 אהבת הדעת וחדוות הלמידה:
 -גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין
 בתהליך היצירה ובמשמעותה

 בקולנוע
 

 

 שיעורים  ערכים מיומנויות  ידע  נושא הלימוד 
  מצולמים

 אקטיביזם ופרסום 
 גרילה במדיה- איך

  מפיצים רעיון
 שיווק ופרסום

   התייחסות אישית
 -סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה

 של טלוויזיה וקולנוע
 -שוני בתגובות של צופים שונים

 -תועלות המופקת מהטלוויזיה
 ומהקולנוע והצרכים שאמצעי

 התקשורת מספקים
 -אמצעי התקשורת כמקור לבידור

  ולמידע

 אוריינות
 שפתית
 חשיבה

 ביקורתית
  ויצירתית
 אוריינות
  דיגיטלית

  אוריינות מידע
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 צדק חברתי וערבות הדדית:
 -סולידריות ועזרה לזולת

 -מעורבות חברתית ואזרחית
 -מחויבות לטבע וקידום צדק

 סביבתי

 



             משרד החינוך
         המזכירות הפדגוגית

             אגף אמנויות
 הפיקוח על הוראת הקולנוע והמדיה

  

 ידע מהו פודקאסט תפקידיו פודקאסטים 
 תרומתו  לשפה שיח תחקיר

 והפקה

 מיומנויות הפקה
 של פודקאסט,

 סקרנות
 שאילתשאלות,

 אוריינות
 שפתית
 אוריינות
  דיגיטלית

  אוריינות מידע
 מיומנות תוך
 אישית ובין

  אישית

 ערכים: חופש הבטוי צדק חברתי
 וערבות הדדית:

 -סולידריות ועזרה לזולת
 -מעורבות חברתית ואזרחית
 -מחויבות לטבע וקידום צדק

 סביבת

 

 

 

 


