כל הזכויות שמורות© :

עריכה :אלי פררה
נושא צמודטקסט

"טיפי":
 .1בחיבור העזר בטקסטי לש אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמ נקודות חשיבה.
כלומר :לאחר שקראת את הקטע ,שב רגע ארו ,ואל תמהר "להתנפל" על הנייר ותתחיל
לכתוב .חשוב קוד במתינות )יש ל מספיק זמ!( וקבע עמדת לגבי הנושא ,רשו לפני
נקודות חשיבה ,רעיונות ,נתוני ועובדות וכ! הלאה .זה "הבשר" של חיבור .החומר ממנו
תרחיב בנושא.
 .2בחיבור התייחס לטקסט ,בצורה זו או אחרת )א אתה מסכי לדעתו של כותב המאמר ,או
חולק עליו%ֶ 'ַ ,ה ולמה( כלומר :צטט מהמאמר כדי שתוכל להתייחס לדברי הכותב ולתוכ!
הדברי .בציטוט הקפד לשי מילות הציטוט במרכאות .במודגש – אל תעתיק פסקות ממנו,
אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב.
 .3הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא ,כלומר :א את/ה מתבקש/ת לכתוב במסגרת מאמר
בעיתו! ,או כמכתב ,או כדיו! בכיתה ,או כל מסגרת שתתבקש ,מלא אחר ההוראה וכתוב
בהתא.
 . 4כתוב תמיד ,אבל תמיד! בצמוד לנושא ,ואל תסטה ממנו למחוזות עלומי וחסרי קשר לנושא,
בקיצור" :אל תמרח" כדי למלא דפי ופסקות!
 . 5הקפד על ניסוח נכו! מבחינה תחבירית ולשונית ,תו פיסוק נכו! ומוקפד) .נקודות בסו .כל
משפט ,פסיקי בתו המשפט ,סמני שאלה וקריאה וכדומה(
 .6לפני הגשת המבח! ,קרא שנית את חיבור לוודא ולתק! שגיאות לשו! ,כתיב ופיסוק .וכ! לוודא
שאתה עצמ מבי! את מה שאתה כותב...
הנושא :אומנות הקולנוע – משפיעה על כל תחומי החיי או רק אמצעי בידור?
תרבות ושעותפנאי )בידור(

קרא את הקטע שלפני והתייחס לנאמר בו :היות והקולנוע שהתגלה לא רק כספק בידור אלא
ג כבעל השפעה חברתית ,כתוב חיבור שבו תסביר אילו ממאפייני הקולנוע המוזכרי בקטע
אפשרו זאת .בסס את דברי על דוגמאות מסרטי .הער באיזו מידה יוכל הקולנוע להשפיע
בעתיד ע התפתחות הטכנולוגיה ואמצעי התקשורת.

מאה שנה )ואחת( להולדת הקולנוע
)מעובד עלפי שיחה של י' זיו ע א' אבישר" ,מחשבות ."68ספטמבר (1996

הקולנוע הוא תופעה תרבותית מדהימה בהיקפה ומרתקת מבחינת השפעתה ומשמעותה
בתחומי רבי :חינו& ,תרבות ,פוליטיקה ,פסיכולוגיה ותקשורת .אבל שלא כמו לשאר
האומניות ,לקולנוע אי( שורשי מעורפלי בשחר האנושות או בפרההיסטוריה .הוא נולד ב28
בדצמבר  .1895היו שבו הוקרנו לראשונה סרטי באול בפריז ,לקהל ששיל בעבור הזכות
לצפות בה .אפשר ללכת ולבדוק בעיתוני ובספרי ובעדויות של אנשי המספרי מה קרה.
אי& פותחו הטכניקות הקולנועיות; איזו השפעה הייתה לה( על התפתחות הקולנוע .על
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הטכנולוגיה שלו ועל מעמדו החברתי; מי היו האישי והיוצרי הבולטי שפעלו בתחו הקולנוע
והשפיעו עליו ,ומהי השפעתו של הקולנוע על תחומי אומנות שוני.
כשהתבסס הקולנוע כאומנות פופולארית ,התגלה שזו איננה אומנות שמספקת רק בידור והנאה,
אלא שג יש לה פוטנציאל לשליחות חברתית ,להעברת מסרי פוליטיי .גילוי זה קשור לעובדה
ששפת הקולנוע היא אוניברסאלית ,שהסרטי פוני אל אנשי מרקע חברתי שונה ,רמת השכלה
ומעמד כלכלי שוני ,שהשפעת על הצופה חריפה מאוד ושהקולנוע זמי( בכל מקו.
השאלה עד כמה הקולנוע משפיע הלכה למעשה נותרה בלתי פתורה .קשה להביא דוגמא בולטת
לסרט מסוי שהביא לשינוי קיצוני .אבל אפשר לראות *אנלוגיה )השלכה; השוואה( כלשהי או
השפעה הדדית בי( סרטי למציאות ,כלומר :סרטי מעידי על תהליכי חברתיי ובמקביל
מאיצי אות.

