
פרוייקט
מדיה
קהילתי
משותף

מנחים:
 ד"ר אוהד אופז

איתי קן-תור



מיזם מדיה ויזואלית חינוכי
במתכונת "יום בחיי" דמויות מהווי

אורנים בעבר ובהווה ובכללם
סטודנטים, מרצים, עובדים,

גימלאים, חוקרים, שומרים וכו'.
 
 
 



הפרוייקט יפותח וייווצר
במסגרת קורס שנתי של

סטודנטים מצטיינים ממגוון    
החוגים המחלקות ותארים
ועובדי מנהלה ובליווי צוות

מקצועי.



טיפוח יזמות קהילתית ומנהיגות מבוססת מדיה.

 לימוד וחקירה של המדיה החברתית כשדה

פעולה חינוכי קהילתי המשתף יצורים, מתעדים

וצופים. 

התנסות ביצירה והפקה של סדרת סרטוני רשת

תיעודיים בעלת אוריינטציה חברתית

 ציון 70 שנה לאורנים תוך הצגה של ריבוי פניה

והצגה של השפעתה על החברה הישראלית.

גיבוש, תיעוד והצגה של ריבוי הנרטיבים

המתנקזים אל המכללה. 

מטרות 

 



תוצרים 

אתר אינטרנט או
פלטפורמה דיגטלית

אחרת אשר יכילעשרות
סרטונים קצרים

ואמצעי מדיה נוספים 

אתר אינטרנט או פלטפורמה דיגטלית
אחרת אשר יכיל עשרות סרטונים קצרים

ואמצעי מדיה נוספים 

פעילות שנתית דינמית ועדכנית במדיות
שונות אשר תרחיב את מעגל המשתתפים ואת

תהודת הפרוייקט 

הצגת הפרויקט באירועי חגיגות ה 70  



השראה  



השראה  



השראה  



השראה  

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1041
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1323


השראה  



השראה  



 

תהליך העבודה 
אפיון הפרוייקט ותהליכי העבודה 

תחקיר והעמקה -מקורות השראה וידע אקדמי

גיבוש צוותי עבודה ולוחות זמנים 

קול קורא ארצי לקהילת אורנים המורחבת  

 תחקיר מעמיק על דמויות מפתח ופניה יזומה אליהן 

הכשרת המשתתפים המיועדים 

השקת הפרוייקט בגרסה ראשונית 

ניהול פרוייקט דינמי ומתעדכן במשך מספר חודשים 

הכנת ייצוג  המיזם באירועי חגיגות ה70 

סיכום תהליך הלמידה והכנת תשתית לתחזקוה עתידית 



מסגרת /לוחות זמנים  

 
מפגש פתיחה (במכללה)

 10:00-16:00 12.9
או (יעודכן אחרי הראיונות)

 10:00-16:00 5/10
 

ראיונות קבלה (בזום)
 15:00-18:00 30.8
14:00-17:00 2.9

 

סמסטר א+ב 
מפגשים דו שבועיים בצוותי

עבודה (זום/מכללה)
ימי שני 17:30-19:00 

או 19:15-20:45
 

חופשת סמסטר
 10:00-16:00 19.1

ובנוסף 
 10:00-16:00 7.2

 
תחקיר, התנעה, גיבוש צוותים 

פיתוח, הפקה, ניהול  

השקת אתר וניהול דינמי  

סוף שנת הלימודים
מפגשים מרוכזים לסיום

הפרוייקט 
 



ניהול מדיה
נכנסת 

קהילה

אתר

מדיה חברתית 

ממשק אורנים 

מחקר ותעוד 

ניהול פרוייקט
ומערכת

הפקת
סרטונים 

תקציב

צוותים אפשריים 



 

 

חשוב
 הסרטונים יווצרו על ידי קהילת אורנים המורחבת לדורותיה

ומיעוטם על ידי צוות הקורס וצוות מקצועי מלווה. 

מדיה
קהילה

ניהול פרוייקט
יזמות וחדשנות בחינוך 

הרצאות אורח



 

 

צוות 

איתי קן-תור 

www.itaykentor.com 

ד"ר אוהד אופז

https://www.oranim.ac.il/
personal/ohad_o/default.aspx

https://www.oranim.ac.il/personal/ohad_o/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/personal/ohad_o/default.aspx


דרישות 
השתתפות יוזמת במפגשי הקורס 

הגדרת יעדים, מטרות, לוחות זמנים ומדדים

לצוות הפעולה 

עמידה בלוחות זמנים 

הובלה ושותפות בעבודת הצוות

סיוע ומשוב לצוותים אחרים 

חלק פעיל ותרומה משמעותית ביצירת

הסרטונים, אתר המיזם וייצוגו באירועי ה -70. 

אפליקציה, מסקנות, הערכת עמיתים



סטודנטים/יות שנה ב' או ג' ומעלה תנאי קבלה
נשות ואנשי סגל אקדמי ומנהלי מכל הדיסציפלינות

  
 מוטיבציה 

פתיחות לתהליכי למידה פעילים, חדשים ודינמים
נכונות ויכולת לעבודה בצוותים

עדיפות לבעלי:
   

יוזמה
כתיבה וניסוח 

התמצאות יצירתית טכנולוגית
 שליטה ביצירת מדיה



מה ייצא לי (לכם) מזה 
למידה בינתחומית והכשרה לעבודה בצוותים

רב תחומיים 
יזמות וחדשנות

התנסות בלמידת חקר ויצירה מוכוונת פרוייקט 
התנסות בפיתוח מיזם משלב  הרעיון, האפיון

והפיתוח, היצירה וההפקה ועד הנגשתו לציבור.
מעורבות חברתית כחלק מתפיסה רחבה של

תפקיד ההוראה והחינוך 
התנסות וחוויה של יצירה בשפת המדיה של

המאה ה 21 
4 נקודות זכות 

2 ש"ש  56 שעות 



שאלות ? 
(חוץ מכיצד מצטרפים

ומתי מתחילים?) 



לתיאום ראיון הרשמו כאן 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelR4Jjl8A_FnemsW77lp4J3_j_6blbeehke65sFt-lvd9LrA/viewform

