
 
 בית הספר לממשל וחברה 

 בית הספר למדעי ההתנהגות     
 ט' תשע"בסמסטר 

 

 וסדנה: סיפור בווידא
 

    מר מנור בירמןמרצה: 

 מטרות הקורס:

להקנות לסטודנטים מיומנויות והבנה בסיסית בהפקה, בימוי, צילום  היא הקורס מטרת

 ועריכה של סרטונים מצולמים.

במדיות הולכות   יותר ובמקביל מרכזית ואפקטיבית  כה נגישההפ תהמדיה הוויזואלי

. הסטודנטים ילמדו מושגים וכלים נייד מזעריועד סטורי ב על מסך ענק ומתרבות, מקולנוע

ניצול המשאבים  על בדגש, בסיסיים בפן הטכני ובעיקר בפן היצירתי של המדיום

והקוליים באופן המתאים ביותר להעברת הסיפור והתאמתו לקהל הצופים  יםהוויזואלי

 מגוון של הפורמטים בטלוויזיה, באינטרנטהתוך התחשבות באופי  זאת הפוטנציאלים שלו,

 . או במובייל

   תיאור הקורס:

יפתחו את עבודת הגמר  והתלמידים, בזה זה שלובים יהיו התאורטי והציר המעשי הציר

הבנה של כלל המרכיבים של הסיפור  יכלול העבודה מות השיעורים. תהליךבמקביל להתקד

 תסריט, צילום, עריכה, סאונד, בניית ראיון ופוסט פרודקשן. : תחקיר, הפקה,יהוויזואל

, הרצאות אורח יושגו במהלך הקורס בצפייה וניתוח של חומרים מצולמיםמרכיבים אלה 

 ועל ידי סיור פעיל באולפנים. של בעלי מקצוע מתעשיית הטלוויזיה והמדיה

 

 

 



 חובות הקורס:

. תלמיד/ה שיחסיר יותר משני שיעורים תיבדק וכחותהנ - נוכחות בשיעור חובה א.

חריגה החל מתום הרישום המאוחר חייב/ת אישור רפואי או צבאי על חיסוריו. 

 ממכסת ההיעדרויות המותרת תימנע אפשרות להשלים את הקורס. 

 ב. השתתפות פעילה בשיעורים. 

 . ג. הגשת תסריט ועבודה רציפה בציר המעשי

 תלמיד אחד או זוג תלמידים.  -דקות  3-6"סיפור" וידאו בין  -ד. עבודת גמר 

הציון לעבודת הסיום יינתן עפ"י פרמטרים שונים שיוצגו לסטודנטים במהלך 

 הקורס. 

 בעבודת הגמר.  66ה. תנאי לקבלת ציון עובר בקורס הוא ציון 

 

 :  חישוב הציון בקורס 

 (  01%הגשת תסריט ועבודה רציפה )

 (6%השתתפות פעילה בשיעורים )

 (01%נוכחות חובה בשיעור )

 (56%עבודה מסכמת )

 *כמקובל ניתן להחסיר שני מפגשים שלא באישור רפואי/מילואים
 ועפ"י כללי האקדמית

 

 שיעורים מתוכננים:

מטרות, סדר העבודה על כתבה, סוגי  היכרות, -2.42 -1שיעור 
 כתבות4 תרגיל מעשי

 תחילת חשיבה -ציר מעשי

 

 צפייה בחומרים4 מושגי יסוד בצילום, פירוק תסריט -343 -2שיעור 

 כתיבת רעיון להצעה וחלוקה לפרקים -ציר מעשי

 

איון: איך בונים ראיון, חלוקה לפרקים, יתורת הר -3411 -3שיעור 
 תרגיל מעשי ראיון בזוגות 



 הגשת תסריטים ורעיונות -ציר מעשי

 

 הרצאת אורח: ירדן חי "חיים בסטורי" -1.43 -.שיעור 

 תחילת צילומים -ציר מעשי  

 

 יש לנו גלם, איך מתחילים לעבוד4 עדכוני תסריט4 -2.43 -5שיעור 

 צילומים -ציר מעשי

 

 פוב סדנת צילום ועריכה והרצאת אורח: אסף יוס – 3143 -6שיעור 

 סוף צילומים והתייעצות לפני עריכה -ציר מעשי

 

דיון  -קו "טוקלומטי"הקרנת הדו -שיעור ארוך .שיעור 
 , דילמות ומוסר של סרט תיעודיבמניפולציות

 תחילת עריכות -ציר מעשי

 מועד אחרון להגשת תסריטים סופיים

 

 4.9-בחירות  

 ===חופשת פסח===

 

הכוללת מפגש בלתי סיור פעיל בערוץ הספורט  -.284 -8שיעור 
 מכוכבי הערוץ אמצעי עם אחד

 פגישות עם אסף יוסופוב -עריכות והשלמות-ציר מעשי

 

 הרצאת אורח: ינון מילס דוקו אקטיביסטי – 545 -9שיעור 

 סיום עריכות, הגשת דראפט ראשון-ציר מעשי

 

 עולם הפוסט: קריינות, כתוביות, סאונד ואפטר 1245 -11שיעור 

 תיקונים ושיפורים-ציר מעשי



 

 סיפור באודיו? איך מספרים סיפור רק בקולות-1945 -11שיעור 

 הגשות וקביעת מועד לצפייה-ציר מעשי

 

 פרויקטיםפגישות אישיות והצגת  -2645 – 12שיעור 

 פרויקטיםפגישות אישיות והצגת  -246-שיעור סיכום

 

גם בסיפורים,  .ומדויקיםכבר אומר שאתם יסודיים *אם הגעתם עד לפה זה 
 . בהצלחה.שבסוף לפרטים הקטניםחשוב לשים לב 


