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 :מטרת הקורס

 
  " .אני הייתי עושה משהו הרבה יותר מוצלח? מה זה הפרסומות המפגרות האלה"

 ...שהאם משהו מכם אמר פעם את המשפט הזה אז בבק
 

מה קורה בבפנוכו של ". העסק"אבל כדי לעשות משהו הרבה יותר מוצלח צריך קודם להבין את 
מוצר בהתחלה כשהוא חונה במחלקות התקציבאות /מה עובר על התקציב. משרד הפרסום

 .  לעיתון או לשלט, והאסטרטגיה ולאחר מכן כשהוא ממריא ממחלקת הקריאייטיב לטלוויזיה
 

חשיבה . ם קריאטיביים חשיבתיים לאנשים שאינם בהכרח אנשי קריאייטיבבקורס תקבלו כלי
חדים ובמהירות גבוהה יותר מהמהירות , מקורית ושונה בעולם שדורש העברת מסרים קצרים

  . שבה מתחלפות ממשלות בישראל
היגוון "הקורס יועבר כסדנת עבודה על תרגול פתרונות קריאטייבים ומטרתו היא שתבינו שיש 

כמובן שבדרך נשתדל גם , ותלמדו איך להסתכל על בעיה פרסומית ואיך לגשת לפתרונה" עוןבשיג
 . להינות כמה שיותר

ההורים ממילא מעדיפים שתהיו (הקורס לא מתיימר להכשיר אתכם להיות אנשי קראייטיב 
אבל השליטה בחשיבה פרסומית תוכל לעזור לכם בכל תחום מקצועי בו תבחרו לעסוק ) רופאים

 ...) אולי לא ברפואה, ובט(
 

 חובות הסטודנט
  שעורים לפחות10-נוכחות  ב .1
 השתתפות והגשת תרגילים .2
 עבודת גמר .3

 
 הרכב הציון

 
  עבודת גמר60%
  נוכחות והשתתפות20%
  תרגילים20%

 
 

 תוכנית הלימוד
 
 )1שעור (? אז מי עושה מה שם במשרד... ואם כבר? למה אני צריך בכלל לפרסם. 1

מי אלה . ללי על עולם הפרסום ואחריו תרשים זרימה של משרד הפרסוםמבוא קצר וכ
ולמה ? האם קופירייטרים מעתיקים אחד מהשני? האם הם אוכלים בני אדם? הארטדיירקטורים

 .כל התשובות לשאלות המורכבות האלה בשיעור אחד? התקציבאות לחוצה כל הזמן
 
 )1שעור  (?ילו חזרו מפרעות קישינבלמה אנשי קריאייטב נראים מרוטים בסוף היום כא. 2

והמרחק בין הבריף שקיבל הקריאייטיב לבין מה שרצה , כי שוב המשרד לא הבין את הלקוח... 
 . הלקוח זהה בערך למרחק שבין כדור הארץ לירח

 . כל התשובות לשאלה למה אי אפשר לעשות קראייטיב טוב בלי אסטרטגיה נכונה ומדוייקת
, מהו בידול, מה זה מיצוב, מה זה תובנה צרכנית, מה הוא קהל יעד, םמהם קונספטים פרסומיי

 . uspמה זה 
 .  כל מה שאיש קראייטיב צריך כדי להדליק מבערים ולהתחיל לעבוד

 
 
 )1שעור ( .או שלא...  ידידו הטוב ביותר של איש הקראייטיב-הבריף. 3



 ...ד בריף אחד ואני מתפטרתעו, השולחן שלי מפוצץ בבריפים, הנה עוד בריף, קיבלתי בריף
מתי מחזירים , איך מפענחים אותו, מהו הבריף. המילה הכי מושמעת  במשרד על כל הטיותיה

 . אותו לתקציבאות ואיך בריף טוב יוביל לקראייטיב מנצח
 
 .  משאת נפשו של כל איש קראייטיב-הקמפיין. 4

 . אותך בכל המדיומים האפשרייםקמפיין אפקטיבי לא יכלול רק רק סרטון טלוויזיה אלא יתקיף
קידום מכירות ואפילו כדורים , סטריפים, מודעות, קירות, תחנות אוטובוסים, שלטי חוצות

 .איך מתמודדים קריאטיבית עם כל מדיום על מגבלותיו ויתרונותיו. דוגמאות לקמפיינים. פורחים
 
 ?וס הזה בדיוק בשיא המתח'מה זה הניג. 5

. ול הטלוויזיה גם בזמן הפרסומות במקום להבריח אותם לשירותיםאיך להשאיר את הצופים מ
 .איך זה עובד. בטלוויזיה" ספוטים"כתיבת תסריטים ל

 
 . שיקספיר היה מתהפך בקיברו-טקסטים לפרסומות. 6

לא רק סיסמאות .  ארוכים כאורך הגלות\טקסטים קצרים. מלטף\מאיים . רבים\יחיד.  נקבה\זכר
 .את הטקסט ולגרום לאנשים באמת לקרוא אותו" להרטיב"איך . מוכרות אלו גם תוכן

 
  .ודוגמנים ויעל בר זוהר,השיעור שבו מדברים על דוגמניות. 7
 . לגרום לפרסומת למשוך את העין,שונות,  איך ליצור ניראות-ואל בפרסומת'ויז

 . ואל בולט יניח את המלכודת ללכידת תשומת ליבם של האנשים'  ויז-בולטות
 . רום לפרסומת להראות מיליון דולר ולא כמו דולר בודדאיך לג

 . בעד ונגד-טלאנטים
 
 .יפית מאחוריך. זהירות ג.8

, מבצעים, בעיתונות, בטלוויזיה. בפרסום" הרד סייל"חשיבותו של ה. חייבים למכור עכשיו
 .רעיונות שיווקיים וקידום מכירות, פליירים

 
 ? האם גם בשאר העולם עושים פרסומות.9
 .נצפה ונבין מה עומד מאחוריהן. אוספי פרסומות מתחרויות חשובות, רסומות מהעולםפ
 

 ...ואני מתכבד להזמין את. 10
הסטודנטים יציגו את פרזנטציית הקריאייטיב בפני הכיתה ). עבודת הגמר(הצגת פרוייקט הסיום 

 ) שעורים2(וחבר השופטים 
 
 

 :המשימה השבועית
לאחר מכן יגיע זמנכם לכבות . רו עליכם בהאזנה ועלי בהרצאהארבעת השעורים הראשונים יעב

 .את הטיפריקורדרים ולהדליק את התאים האפורים שנחו בשלווה בין האונה הימנית לשמאלית
 .והעבודה תתחיל)  ברשימת נושאי הקורס9 עד 4נושאים (מהשעור החמישי ההרצאות יתקצרו 

סקירה משותפת וכמו כן נשתעשע בכמה המשימות שקיבלתם בשיעור הקודם ישלפו ויעברו 
 .משימות קבוצתיות בתוך הכיתה שילמדו אותנו שעור חשוב בחשיבה מקורית

 .וכל זאת בכדי שנלמד חשיבה פירסומית קריאטיבית בלי לשכוח להינות להינות ולהינות
 

 :הערות
ון מהות התרגילים היא לבח. דפי נייר, טוש,  עט-הקמפיינים יתבצעו באמצעים פשוטים -

 .את הרעיון האסטרטגי מאחורי הקמפיין ולא את איכות הביצוע
 .ניתן ואפילו רצוי לעבוד בזוגות או בקבוצות על המשימות השבועיות -

 


