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  )ש" ש2 -חובה (
  :מטרה

; הכשרת הסטודנט לעבודה משותפת עם אנשי המדיה הטלויזיונית והקולנועית; הכרות עם השפה הקולנועית
התנסות והבנה בתהליכי ההפקה , הקניית ידע; הקולנוע והטלוויזיהפיתוח מיומנויות מעשיות בתחומי 

ברמה שתאפשר לסטודנט ליזום הפקות בתחום התקשורת , והטכנולוגיה ובטרמינולוגיה המקובלת
  .האלקטרונית ולפקח עליהן

  :מטלות
   . בכל השעוריםחובה השתתפות .1
  . קריאת חומר בביליוגרפי.2
  .בכיתהלהגשה  עבודות כתובות -   נה עבודות ותרגול מעשי במשך הש.3

  . מעשיים תרגילי צילום ועריכה-                                                    
  . השתתפות בהפקות השוטפות-                                                    
  . כתובהגמרעבודת /גמרסרט  -                              פרויקט הגמר .4
  !!מחוץ לשעות הלימוד הרגילות הפעילות המעשית במסגרת הקורס מתקיימת. א :שומת לבכםלת
  . נקודות ירדו לסטודנטים שיאחרו בהגשות. השני' לוח זמנים להפקת פרויקט הגמר יינתן בתחילת הסמס. ב
במהלך שנת  עבור שקלול סך כל העבודות שהוגשו וההשתתפות 60%: הציון הסופי יורכב על פי המודל הבא. 5

  .  עבור שקלול סך כל המרכיבים של פרויקט הגמר40%; הלימודים
  :'א' ססמ

  ".פרופיל אישי "1  מעשיתמטלה .הקרנת עבודות משנים שעברו .מטרות ומבנה הקורס, הקדמה .1
  ).מר אסף פרי(סדנת צילום ועריכה בסיסית  .סקירה היסטורית .2
  ".פרופיל אישי"צפיה ב .3
  .חלוקה לקבוצות עבודה ."פרופיל אישי"משך צפיה בה .4
 . הכרות עם שפת הקולנוע-הצילום  .5
 . פירוק שוטים מתוך סצנה נתונה– 1מטלה עיונית  .המשך תאוריה צילום .6
  ).מר אסף פרי(סדנת צילום ראשונית  .7
 . צפיה בסרטים-צילום  .8
 . תאוריה-העריכה הקולנועית  .9

 ).מר אסף פרי(סדנת עריכה ראשונית  .10
11. Shooting Script -כתיבת – 2מטלה עיונית  . ודוגמאות תאוריה Shooting Script רצח " על פי סיפור

  .ביניים תרגיל - 2  מעשיתמטלה ".בכיכר דיזנגוף
 . צפיה בסרטים- עריכה  .12
  . מהגדרת הצורך ועד להפצת הסרט- תהליכי הפקה  .13
  'ב' ססמ

ן הגשת פרוייקט  בחירה אישית בי. לפרוייקט הגמרה הצע- 3מטלה  ,"מקונספט לקולנוע "-תסריטאות  .1
  .)להגשה עד סוף שנת הלימודים(מעשי ועיוני 

  . 2 מטלה -צפיה ומשוב  .2
   הגמרלפרוייקטפרזנטציה ודיון כיתה בהצעות  .3
  .פרוייקטים המעשייםחירת הצעות לב .המשך פרזנטציה והצגת ההצעות .4
  . הגמרלעבודות פיתוחישיבות  .5
 . הגמרלעבודות פיתוחישיבות המשך  .6
 .1 מקרה מבחן –טלוויזיה דוקומנטרית  .7
 .2 מקרה מבחן –טלוויזיה דוקומנטרית  .8
  . הצגת מקרים- סרטים בהזמנה .9

 .' קבוצה א- וצילום ראיון באולפן הטלוויזיה  Post Productionביקור באולפני  .10
 .' קבוצה ב- וצילום ראיון באולפן הטלוויזיה  Post Productionביקור באולפני  .11
 .ת בקולנוע וטלוויזיהתקשורת וורבלי .12
 . תאוריה ודוגמאות- עבודת המפיק  .13
 .גמרה קבלת פרוייקטי .14

  .סיכום הקורס
  



  :ביבליוגרפיה
  
  

* Elements of Film - Lee R. Bobker. 
791.43 BOB e2 (105741) 

 
* Television Production Handbook - H. Zeettl. 
791.450232 ZET t4 (104214) 

 
* The Technique of Television Production  - G. Millerson. 
621.388 MIL t10 (429577) 

 
* Television - production & Direction - Wilkie. 
 אין

 
* Reading Television - J. Fiske & J. Hartly. 
791.457 FIS r (233411) 

 
* Creating Reality - David L. Alkheide. 
791.45 ALT c (150290)  

 
* Television - The Critical View - Ed. H. Newcomb. 

  )TEL) 233410שמור מדעי המדינה לפי 
 
* Film - Reading in The Mass Media - Allen &Linda Kinchner. 
791.43 FIL 1971 (233398) 

 
* Television Advertizing - Z. Hank. 
 אין

  
  .ידאוקורס הפקה בו.  האוניברסיטה הפתוחה-" בעין המצלמה "-

)אזל (אין  
  
  .ז" הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל-בר אילן '  אונ-  פואטיקה -  אריסטו -

  )167672(ז "פו תשל. ארי801לספרות  . בס+ז "פו תשל.  ארי888)  מדף פתוח(המרכזית. בס
  
  .1974הוצאת עם עובד ,  עולם בדים-  הלגה קלר -

  )207098(ה "עו תשל. קלר791.43) מדף פתוח(מרכזית, חנוך,  ספרות: פריותבס
 

- How To Read a Film - James Monaco - Oxford University Press 1981. 
791.43 MON ha (104256)  

 
- Television and Sponsorship - Bianca Ford & James Ford 
791.45 FOR t (366774) 

 
- Production Management for Film and Video - Richard Gates 
791.430232 GAT p2 (366776) 

 
- Single Camera Video Production - Robert B. Musburger  
778.599 NUS s (366780) 
 


