
 

 

 

 

הפקולטה ללימודים מתקדמים -ריכוז עבודות גמר   

 

 :לכבוד

 ד"ר ..................

 

 מנחה –מבוססת יצירה קולנועית  בודת גמרע מחוון להערכתהנדון: 

 

 .שהגיעה לגמר .......................שלום ויישר כוח על העבודה של  .............ל....

בהכנת עבודת גמר יישומית. הגיעה  ית/להודות לך על כל המלאכה הגדולה של הנחיית סטודנט תאני מבקש

 העת למתן הערכה. 

מלא/י מצורף טופס לדיווח ההערכה ובהמשכו מחוון שינחה אותך במלאכה זו. בסיום תהליך ההערכה אנא 

 ידי רכזת היחידה לעבודותלאותו  השיבי/והשבכולל טבלת המחוון וההערכה המילולית טופס זה טופס זה 

 לכתובת:  

   liraz2@oranim.ac.il 

.העבודה המצורף בידך או להשיבו אלינו הנך מוזמן/נת להשאיר את העתק  

. 70ציון עובר הינו  .הציון של עבודת הגמר מורכב מהממוצע של ציוני שני המעריכים )המנחה וקורא נוסף(

  , העבודה תישלח לקורא שלישי. המנחה לציון הקורא הנוסףציון ומעלה בין  נקודות 15וקיים פער של במידה 

 

 

 

,בהערכה ותודה  

צור אילהר "ד  

  ראש היחידה לעבודות הגמר

 הפקולטה ללימודים מתקדמים

 

 



הפקולטה ללימודים מתקדמים, מכללת אורנים -ריכוז עבודות גמר   

 מבוססת יצירה קולנועיתטופס הערכה של עבודת גמר 

 

 

 : ...........................................)מנחה העבודה( כה/שם המעריך

 : .........................ז"ת  ........................., ית:/סטודנטהגמר של הקראתי את עבודת 

 הרב תחומית בתוכנית

 ...................................................................................... בנושא:

 

 ( מהציון__________60%הערכת היצירה )

 ___________ ( מהציון40%הערכת המסמך המלווה )

 _______לאור המחוון המצורף, ציון העבודה הוא: 

 

 המצורף המסכם את הערכתך המילולית תוך התייחסות למחוון.אנא מלא/י )לא בכתב יד( את הדף 

 

 ____________תאריך:                                                                          ____________ :חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מהציון הסופי( 60%) סרט או פרויקט מדיה )חונך/ אמן מלווה( –יצירה קולנועית הערכת  .א

 

  ציון מקסימאלי ציון הערות

שיקולים אתיים ועמדה  20  
 חברתית בתהליך היצירה

חיפוש, חקירה  ובניית של  20  
 נרטיב סיפורי ורעיוני

ניסוח מבע קולנועי ייחודי  20  
בהתאמה לאתיקה, לעמדה 

 –חברתית ולתוכן הסיפורי 
 נושאי של הסרט

גיבוש זהות, קול וטביעת אצבע  20  
 אמנותית ייחודית

עמידה ביעדי הפקה, הכרות,  20  
 ולימוד של שלביה ומקצועותיה

 

 סה"כ ציון:

 

 מהציון הכולל( 40%מלווה ) מסמך מילולי –מחקר מבוסס  יצירה קולנועית להערכת  מחוון  .ב

 

ציון מקסימלי  ציון לפי פרקים  הערות
 באחוזים

 פרק בחיבור

בעברית ובאנגלית  תקציר 5    
הצגת הנושא, וחשיבותו. :מבוא 10    
כולל תיאוריות  ת ספרות סקיר 15  

 קולנועיות רלוונטיות

  01 כולל שאלת   ABRמתודולוגיה   
 המחקר

 סינופסיס  5  

ר כולל יומן תהליך המחק 20  
 צילום/יומן עריכה

  לפי קטגוריותרב תחומי דיון  25  

 סיכום  5  

 אקדמיתכתיבה ך/עיצוב המסמ 5  
תמונה-כולל שילוב מותאם  טקסט  

 סה"כ 100  

   



 : הערכה מילולית מסכמת


