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  . עם ציון שעות לימוד 56     אורך ההשתלמות:

  2013חודש יולי בחצי השני של ) 09:00-16:00( שעות 8מפגשים בני  7    מועדי ההשתלמות:

   , צמוד לתיכון עמל ליידי דייויסת"א 17 קהילת קייב ,מפ"ט עמל  מיקום ההשתלמות:

  )Yaniv@Yaniv.TV 054-7572299(יניב מורוזובסקי     רכז ההשתלמות:

  המשתתפים בכל המפגשים. משתלמים 15מום ימינ תנאי סף לקיום ההשתלמות:

  

  מבוא

 הבגרות לבחינת וניגשים, העליונה בחטיבה הלומדים לתלמידים מיועדת מדיה בניו בהתמחות הלימודים תכנית

  . לימוד יחידות 5 או 3 של ברמה

 ומהווים, מיידיים הינם המדיה סוגי כל בו בעידן תוכן ליצרני ההתמחות בוגרי את להפוך הינה התכנית מטרת

 אחד וטקסט סטילס, אודיו, וידאו: הסוגים לכל המוביל הצריכה אמצעי זה בעידן. מהשני אחד נפרד בלתי חלק

  . הוא

 התכנים מסוגי אחד כל של עקרונותיהם את ללמוד יוכלו התלמידים, שנים שלוש בן למידה מסלול באמצעות

 לקהל והפצתם, המגמה של מרכזי אינטרנט באתר מקוונים תכנים הפקת באמצעות בפועל וליישמם, ל"הנ

  .לרשותם העומדים אמצעים בשלל רלוונטיות ולקבוצות הרחב

, ופרסום מדיה מגמת במסגרת הנלמדים העיוניים העקרונות את המיישם, עיתונאי מסלול הינו מדיה ניו מסלול

 הקמת, בניהול טכניים עקרונות הכולל כלים ארגז לתלמידים יעניק המסלול". וחברה תקשורת" למקצוע ובצמוד

  . והפצתו פרסומו, התוכן עריכת לצורך ברשת הקיימים רבים חינמיים באמצעים ושימוש, אינטרנט אתר ועיצוב

 גמר ובעבודת, עיתונאיים אירועים של שוטף בכיסוי זו התמחות תעסוק האחרים התקשורת למסלולי בדומה

  .העבודה תהליך את המתאר הפקה וספר, מופקים תוצרים הכולל נושא אתר הגשת הכוללת

 תלמיד לכל לאפשר מטרה מתוך, שונה תהיה מדיה כל של הלמידה רזולוציית, רדיו או קולנוע למגמות בניגוד

 לקצב רבה חשיבות ישנה הנוכחית התקשורתית במציאות כי הבנה ומתוך, התכנים סוגי כל ביצירת להתנסות

  . מתחרים של אינסופית כמות פני על להשיג שאפשר יחסי יתרון ולכל הפרסום



, אינטרנטי תוכן ליצירת הנדרשים והמיומנויות הידע כל את בהדרגתיות מספקת שהיא כך בנויה התכנית

תוכנית ההשתלמות נבנתה על בסיס  .הלימוד שנות כל לאורך השוטפת העבודה של פרי הינם בה והתוצרים

להוראת התחום  מעשייםתוכנית לימודים שהכנתה הושלמה זה עתה. ההשתלמות נועדה אם כן ,להעניק כלים 

  בכיתה בהתאם לתכ"ל החדשה.

נלמד לשלוט בפלטפורמות השונות, נכיר את הכלים  ,במהלכה .שא אופי סדנאיית השתלמות המורים

וט בהם ברמה הנדרשת כדי להעביר ידע זה לתלמידים. לצד הלמידה העומדים לרשותנו ונלמד לשל

  הטכנית וההתנסות, יתקיימו מפגשים עם אנשי מקצוע, שירחיבו את היריעה בנושאים השונים.

  

  ומטלה לגמול השתלמות תוצרי למידה

, מבנה, עיצוב, ותוצרים אפיוןבמהלך ההשתלמות יפיקו המורים אתר אינטרנט אישי / מגמתי עבורם, הכולל 

  ציון לגמול השתלמות. ןיינתיוגש כמטלה מסכמת שעבורה יעלה לאוויר, וויזואליים. האתר -אודיו

  

  הצטיידות 

  .מהמפגשים אחד בכל וכריך עוגיות, חמה שתייה , עבור₪ 200 על עומדת ההשתלמות עלות

 מקצועי חצי דיגיטלי צילום ציוד גם להביא ניתן. חכם נייד טלפון או בטאבלט להצטייד יש זו השתלמות עבור

  .חדש תקשורתי אופק ללמידת פתוח ראש...ו כתיבה כלי. וידאו או לסטילס

  

  )14.7מפגש ראשון (תאריך: 

  יוסי בר דודהיכרות ושיחת פתיחה,   09:00

   iAppsאורי סגל, מנכ"ל , לעולמנו החדשה המדיה שהביאה הבשורה - מדיה הניו מהפכתמבוא:   10:00

   דני פילדסתולדות הצילום וז'אנרים בצילום,   12:20

  פרופ' שיזף רפאלי, חיינו על מדיה הניו השפעת: הרשת עד הכתובה מהעיתונות  14:20

  

  )15.7(תאריך:  שנימפגש 

  , כותב ספר הלימוד "אמנות המבע הצילומי"יורם וידל, מבט נקודת, קומפוזיציה  09:00

  ורד קורלנדר, Gimp-בעיצוב התמונה והפריים, ועריכה דיגיטלית   11:00

  יניב מורוזובסקיהיכרות עם עולם התוכן באינטרנט, הכרת מערכת וורדפרס והשימוש בה,   13:15

   



  )17.7(תאריך:  שלישימפגש 

  יורם וידל, 2חלק אמנות המבע הצילומי,   09:00

  דני פילדס ז'אנרים בצילום, ביקורת עבודות ותרגול,   10:45

  ורד קורלנדרשימוש בטאבלטים לצורך צילום וידאו, יצירת מצגת תמונות, : 1, חלק וידאו  13:30

  

  )18.7(תאריך:  רביעימפגש 

  יניב מורוזובסקי, Windows Movie Maker-ו Format Factoryהמרה ועריכת וידאו באמצעות   09:00

  יניב מורוזובסקי, שיטות עבודהו רשתות חברתיותעולם הרשתות החברתיות: היכרות עם   12:30

  ורד קורלנדר, Google Analytics-ו Facebook Insightsפילוח נתונים: היכרות עם   14:30

  

  )21.7(תאריך:  חמישימפגש 

  יניב מורוזובסקי, עולם הפודקאסטינג, רקע  09:00

  יניב מורוזובסקי, אודיו: הקלטה ועריכה באמצעות הטאבלטים  10:45

  יניב מורוזובסקי פודקאסטים מתקדמים,לצורך עריכת  Audacityהיכרות עם תוכנת העריכה   13:00

  

  )22.7(תאריך:  שישימפגש 

  יניב מורוזובסקיויזואלים באתר, שימוש באתרי צד שלישי, -הטמעת תכנים אודיו  09:00

  יניב מורוזובסקי, סדנאות הרחבה: שידור חי, הכנת ג'ינגל לפודקאסטים, השפה העברית  11:45

  יהונתן קלינגר ד"עו, תעשה- והאלזכויות יוצרים ברשת: כללי העשה   14:30

  

  )23.7(תאריך:  שביעימפגש 

   הכיתתית התפקידים חלוקת  09:00

  הפרויקטון מבנה  10:45

  הפקות תיק, הגמר עבודת מבנה  13:45

  סיכום, דיון ומשוב  15:15

  

  ***ייתכנו שינויים בהתאם לזמינות המרצים החיצוניים

  להרשמה להשתלמות מלאו את הטופס בכתובת:

newmediahttp://Yaniv.TV/ 



 


