
  משרד החינוך 
  מינהל חברה ונוער

  הפיקוח  על יישום חוק זכויות התלמידים
  

  :הזכות להישמע ולהשתתפות
  הסכיתו לתסכית

  ,  כתיבת תסכיתי רדיו
 . תלמידיםהפקתם וביצועם על ידי 

   

  ארי- טובה בן
  

  מהמקום בו תלמידים צופים בהצגת תיאטרון
  ...לקולנוע " יוצאים"מהמקום בו תלמידים 
  ....ושולטים בשלט" מזפזפים"מהמקום בו תלמידים 

   קולנועמהמקום בו תלמידים יוצרים סרטי
  ....מהמקום בו תלמידים כותבים מחזה

  ...מהמקום ההוא

  
  שידורי רדיו,  תסכיתי רדיו–לומדים ויוצרים תלמידים עוורים וליקויי ראייה 

  ,לומדים על סגנונות מוסיקליים
  לומדים על מסרים ייחודיים בקולות ובצלילים

  לומדים על שילוב מוסיקה בשיח דבור
  יר רדיותכני לימוד לתשד" מעבדים"

  יוצרים תכנים מעולמם ומעלים לשידור
  יוצרים חברותא  בין מאזינים צעירים בארץ ובעולם

   מתוך דילמות המעסיקות אותם–בונים עולמות שיח 
  ותוך לימוד ופיתוח מיומנויות ייחודיות

  מקבלים תלמידים עוורים וליקויי ראייה את
   הזכות להישמע

   הזכות להשתתפות
  ות בנושאים הנוגעים לחייהם הזכות לקבלת החלט

   הזכות להביע את דעתם
   הזכות לבטא את כישוריהם

  .... הזכות להוביל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  משרד החינוך 
  מינהל חברה ונוער

  הפיקוח  על יישום חוק זכויות התלמידים
  

  )בפועל(מפקחת על יישום חוק זכויות התלמידים - טובה בן ארי  :  פיתוח היוזמה

  
   :קהל היעד

  תלמידים עיוורים וליקויי ראייה

  
  :שותפים ביוזמה

  רה ונוערמנהל מינהל חב -מר נח שלו 
 מוסדות חינוך' מנהלת אגף א -ר אילנה זילר"ד

  )בפועל(מפקחת ארצית ליישום חוק זכויות התלמידים  - טובה בן ארי
  מפקחת ארצית על חינוך תלמידים עיוורים וליקויי ראייה -ר ברכה ברכה"ד
  ר לתקשורת וקולנוע" מפמ- דורית באלין' גב

  מינהל מדע וטכנולוגיה, וע מפקח ארצי לתקשורת וקולנ– דוד- מר יוסי בן
  מדריכה  ארצית ליישום חוק זכויות התלמידים  –אנדה לורבר 

  לחינוך תלמידים עיוורים וליקוי ראיהמדריכים ארציים 
  ליישום חוק זכויות התלמידיםמדריכים ארציים 

  
  :מינהל התוכנית הארצית

    מדריכה  ארצית ליישום חוק זכויות התלמידים– אנדה לורבר
   הפיקוח על חינוך תלמידים עיוורים וליקויי ראייה - ה שבתר יפ"ד
  

  
 

 

 
  



  משרד החינוך 

  

  מינהל חברה ונוער
  הפיקוח  על יישום חוק זכויות התלמידים

, כישוריו, זכותו של כל ילד להביע את יכולותיו

  כישרונותיו בדרכים שונות ומגוונות וינצל 

 .את הפוטנציאל הטמון בו
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 מטרות היוזמה
  ר המילים העשרת אוצ- כישורי שפה של ילדים– פיתוח וביסוס היכולות הורבאליות  •
  . פיתוח יכולת כתיבת תסכיתים ליצירות ספרותיות מוכרות ובשפות שונות •
 . פיתוח יכולת כתיבה יצירתית מקורית בכל השפות •
דיקציה , ביטחון עצמי,  הקניית כלים לקריאה קולית ברורה בעלת עוצמה •

  .ואינטונציה
 .בט שונות מתן אפשרות לביטוי אישי ולהתייחסות לאירועים ודמויות מנקודות מ •
 . פיתוח מיומנויות של עבודה בצוות •
 .למידה על סגנונות מוסיקה  •
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  מינהל חברה ונוער

  הפיקוח  על יישום חוק זכויות התלמידים
  

הפעלת מכשור , הפקה, קול רדיופוני, מוסיקה,  כתיבה- מיצוי כישורים אישיים •
  .טכנולוגי ועוד

 . פיתוח חומרי למידה בעזרת טכנולוגיה מתקדמת ונגישה לתלמידים •
  
  

  מטרות אופרטיביות של היוזמה
 

 ד יכיר סוגות שונות של תסכיתים  התלמי •
 . התלמיד יכתוב דף ביומן אישי של הדמות וכן רשומון למספר דמויות •
 . התלמיד יתאים מוסיקה לטקסט •
  )'צלצול טלפון וכו, דלת חורקת, רשרוש עלים, גשם( התלמיד יפיק אפקטים קוליים  •
  .דיקציה ואינטונציה, בקריאה קולית) הקלטה+ קריאה ( התלמיד יתאמן  •
 .  התלמיד ישתף פעולה עם חבריו בכתיבת תסכית המשלב בתוכו מספר דמויות •
 . התלמיד יעבד סיפור קצר לתסכית •
 . התלמיד יערוך תסכית באמצעות מחשב •

  
  

  הדגשים בתוכנית
  

  כתיבה אישית
  שיתוף פעולה בצוות קטן

  שימוש בהומור ובחשיבה ביקורתית
  כתיבה אותנטיות

  במסרים או בונים מסריםלימודי מוסיקה כתומכים 

  
  דרך העבודה

 
 . כל קבוצה בוחרת נושא לתסכית. בזוגות ובקבוצה, במשך הפעילויות עובדים באופן יחידני

  בתחילה כל אחד בוחר דמות ועובד עליה באופן יחידני ולבסוף מחליטים ביחד 
  .  כותבים את התסכית ומבצעים אותו ביחד, כיצד לחבר את השיחות בין הדמויות

  . יש גם תסכיתים קצרים בהם העבודה מתבצעת בזוג

  
  :יעדים

  

  סמסטר ראשון
 , האזנה לתסכיתים מוכרים לימוד כתיבת תסכיתים קצרים

  ".בנק מוסיקלי"הכנת , הפקת אפקטים קוליים, הקלטה+ אימונים בקריאה קולית 
 

  :סמסטר שני
 מקוריים/י סיפורים מוכרים"הכנת תסכיתים ארוכים עפ

   בו ישודרו התסכיתיםהקמת אתר
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  הפיקוח  על יישום חוק זכויות התלמידים
  

 ל חינוך לשוני"הפקת תסכיתים ות
  

 האזנה ודיבור- 1הישג מספר 
  כתיבת טקסטים למטרות שונות ונמענים שונים– 2הישג מספר 
  הפקת טקסטים כתובים ותקינים מבחינה לשונית ותקשורתית– 3הישג מספר 
  קריאה קולית – 4הישג מספר 
  הפקת מידע מן הטקסט– 5הישג מספר 
  קריאה של יצירות ספרותיות מתקופות שונות ומסוגות שונות-6 הישג מספר

 קריאת טקסטים מן המקורות חלק בלתי נפרד מהמורשת והתרבות -7הישג מספר 
 תופעות ותהליכים בלשון,  מבנים- הכרה והבנה של המערכת הלשונית-8 הישג מספר

  
  : בתסכית 

  הקול האישי של התלמידים
  יות תלמידים בכלל ותלמידים עוורים וליקויי ראייה בפרטהעלאת מודעות לזכו

  
 התסכית בתחומי הדעת השונים

  סיפורי אירועים וגיבורים היסטורייםכללית ויהודית היסטוריה
  ל"אגדות חז,  סיפורי המקרא-מקרא

   אנגלית ערבית-שפה זרה
   הפקת תסכיתים פתיחת אתר אינטרנט-מחשבים
 שיר סיפור, אגדהה, המשל,  הסיפור העממי-ספרות
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