
צוות החשיבה אוריינות מדיה במכון מופ"ת והפיקוח על הקולנוע והמדיה במשרד החינוך, שמחים להזמין מנהלים, מורים, חוקרים ומורי מורים לכנס 
מקוון ראשון מסוגו. בכנס נברר, נחקור, נדמיין ונציג את תחום הקולנוע והמדיה ביום שאחרי הקורונה, עם התבססותה של למידה מרחוק ולאור 

תמורות ביחס הפדגוגי והאישי למסכים: לא עוד פחד ממסכים, אלא למידה, חקירה והזדמנות. 

התכנסות - דברי פתיחה16:00

מושב ראשון16:50-16:10

חדר 1 ׀ מדיה חדשה – ייצוגים, מסגור וביקורת  g

מתקפת ההומור של הקורונה: קווים  לדמותה / ד"ר ארנת טורין )החוג לתקשורת ומדיה באקדמית גורדון( 	 
חינוך ביקורתי בזמן קורונה / ד"ר אורלי מלמד )סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת בר אילן( 	 
ייצוג ומסגור במשבר הקורונה / רביב נאוה )דוקטורנט לחינוך ותקשורת, אוניברסיטת חיפה( 	 

חדר 2 ׀ אוריינות, מדיה ואקטיביזם  g

אוריינות, מדיה וערכים: קריאה לפעולה בלמידה המקוונת/ קרן קטקו איילי )דוקטורנטית לחינוך, בלוגרית ומורה( 	 
מורים לקולנוע ותקשורת חיים בזום: למידה מקרבת / ערן ליבני )מדריך ארצי לפדגוגיה דיגיטלית, רכז מגמת קולנוע, שוהם( 	 
משבר כפול: מקורונה ללמידה מרחוק בבתי הספר הערביים / רשא פודה עמרי )מדריכה ארצית לתקשורת, רכזת מגמת 	 

תקשורת תיכון אל נהדא, כפר קרע( 

חדר 3 ׀ אפטר-אפקט: אסתטיקה קולנועית פוסט-קורונה  g

עיצוב מרחב וזמן בקולנוע שלאחר משבר הקורונה / ד"ר בני בן דוד )המחלקה לקולנוע בית ברל, מדריך ארצי לקולנוע( 	 
קולנוע: נקודת אפס / מיכל פאר )המחלקה לקולנוע בית ברל, מורה לקולנוע וסופרת( 	 

הפסקה17:00-16:50

מושב שני17:40-17:00

חדר 4 ׀ צילום ואוריינות חזותית  g

יומנים וולוגים / נעמה כהן אשכנזי )מדריכה ארצית לצילום סטילס רכזת מגמות קולנוע ומדיה, ליאו באק( 	 
קולנוע ללא קולנוענים: מחשבות על הוראת קולנוע / איתי קן תור )מכללת אורנים, האוניברסיטה הפתוחה, קולנוען, מדריך 	 

ארצי להפקה( 

חדר 5 ׀ רדיו, בידוד וברודקאסטינג  g 
האולפן הפתוח של תקופת ההסגר / יוני לביא )מדריך ארצי לרדיו, מנהל תחנת רדיו "קול השפלה", בית הספר דה שליט( 	 
שידורי רדיו בשגרת קורונה / ד"ר אלה בן עטר )מכללת ספיר, מנהלת תחנת הרדיו שער הנגב( 	 
ממשיכים לזמזם / דוד נחל )מנהל תוכן תחנת רדיו אשל הנשיא( 	 

חדר 6 ׀ קהילות למידה ואוריינות מדיה   g

 הובלת קהילות למידה דיסציפלינריות מקצועיות: התמודדות עם אתגרים בהוראת קולנוע ומדיה בימי קורונה /	 
אתי פרנקו ואלה מוראדי, שי שקד ולירון קדוש, לילך אגמון ועדן צולי 

מספריית בית ספר למלאו״ר )מרכז לימודי אוריינות מדיה( / הגב' דורית באלין )מפמ"ר קולנוע ותקשורת, 1993–2019( 	 

סיכום17:45

סיום משוער18:00

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

יום עיון מקוון 

אוריינות קולנוע ומדיה:
"ביום שאחרי הקורונה"...

יום ג, י"ח באייר )ל"ג בעומר( תש"ף, 12 במאי 2020 בין השעות 16:00–18:00 
)קישור לתוכנת זום יישלח לנרשמים(

מצפים לראותכם
צוות חשיבה אוריינות מדיה - מכון מופ"ת

הפיקוח על הקולנוע והמדיה, אגף אומנויות - משרד החינוך

FMFLyXQykz92H4kb8/gle.forms//:https :מוזמנים להירשם לשני מושבים על פי הפירוט בקישור

https://forms.gle/FMFLyXQykz92H4kb8
https://forms.gle/FMFLyXQykz92H4kb8

