
 
 

 
 

 

 39120מספר הקורס: 
 בימוי סיפורשם הקורס: 

 video boardשם הקורס באנגלית: 
 שיעור ותרגילאופן הוראה: 

 ש"ס 4 שעות שבועיות:
 נ"ז 2.5נקודות זכות:
  דרישות קדם:

 
 ידע נדרש

 דע בסיסי בתכנית עריכה ובפוטושופי

 

 מטרת הקורס:

בסיס ידע תיאורטי ומעשי בכתיבת  ב להקנות לכלל הסטודנטים לעיצוב, איור, מושן, אינטראקטי

תסריטים, בימוי מצלמה, שימוש בסאונד, אפקטים מיוחדים, על מנת לאפשר להם להשתלב בעולם 

הויזואלים הן כבעלי היצירה והן כחלק מצוות או כמפקחים )במשרדי  המושן, הסרטונים והסיפורים

ק סרטוני וידאו אלא אך ורק יתבקשו להפילא פרסום, בתי פוסט פרודקשן ועוד(. הסטודנטים 

 .וידאובורד

 

 מטלות:

הסמסטר יאופיין בהתנסות אינטנסיבית בכתיבת תסריט ויצירת סטוריבורדים, מתוך חלוקה לתרגילים 

 .שבועיים ודו שבועיים קצרים ותרגיל ארוך אחד

  

 

 : פירוט מפגשיםתכנים ו

 

 מבוא לתסריטאות: מבנה – 1 שיעור

המרצסדסים, מהשיניים המושלמות של השחקנים וממרדפי המכוניות  "תתעלמו מהדיבורים, הכסף,

התסריט" )ויליאם גולדמן, תסריטאי הנסיכה  –המצועצעים. הדבר שחשוב בראש ובראשונה 

 הקסומה(

  

בשיעור נגדיר מונחי יסוד בתסריטאות )פורמט, סגנון, תוכן(. נציג מודלים נרטיביים, דמויות וסוגי 

 קונפליקט ותסריט.

ן את ההבדל בין רעיון לבין תסריט וכיצד מוליכה בינהם הכתיבה. נעמיק במושגי היסוד של נבי

התרה ומכיוון  –שיא  -ביטים –קונפליקט  –נקודות מפנה  –אירוע מחולל  -התסריטאות )אקספוזיציה 



 
 

 
 

 שהם יעברו על כך גם בקורס עריכה, נחזור ונסכם בקצרה( וכן כיצד משתמשים במודל הגרפי של ציר

מפרסומות עילית מפסטיבל  -הזמן. נבחן את על מגוון סרטונים קצרים, קליפים נרטיביים ופרסומות 

של ספייק ג'ונז וכן פתיחים סגירים וסרטוני עיצוב מופשטים מהעולם   קאן והכלב האנדלוסי ועד קליפ

רה אבל גם מהארץ )ג'יינט סטפס מיכל לוי( ונדגיש את ההבדלים הבולטים בין סיפור/אווי

 בתנועה. –לבין סיפור בתמונות על ציר זמן  –בסטילז/פרינט 

  

 בריף לתרגיל הראשון:

ולאחר מכן לצייר את ציר  הסטודנטים יתבקשו לצפות בסרט הקצר "סוסי ים" של הבמאי הישראלי 

הזמן שלו ובו הנקודות העיקריות המבדילות בין ובתוך המערכות, אירוע מחולל קונפליקט, שיא וכו'( 

 וסיפו דף ובו הם מנמקים את החלטתם.וי

  

  

 תחקיר. בעולם אמיתי ומדומיין – 2שיעור 

יוצאים לטיול )רוברט מקי, מחבר הספר   -סיפורים סטריאוטיפים נשארים בבית, סיפורים אמיתיים 

 "סיפור"(.

  

 ביקורות תרגיל ראשון ולאחריו:

קלישאה קולנועית ואיך מתגברים  כיצד לדעת "על מה לכתוב?" מה עושים כשאין "השראה"? מהי

איך מבינים איזה נושא חשוב יותר משלל הנושאים הנובעים מן הסיפור ולמה מספרים את   עליה?

סיפורו של הגיבור דווקא ברגע הנתון? נענה על כל אלה באמצעות סדנת תחקיר קצרה. נלמד את 

התחקיר כמקור השראה לסיפור  יסודות התחקיר התיעודי והעלילתי, הנרטיבי והויזואלי, ונבחן את

    ולדמויות קולנועיות ונדגים זאת באמצעות תחקירים קיימים שהובילו ליצירת סרטים.

 

 

 בריף לתרגיל השני:

תחקיר. יש לבחור סביבה ובה לפחות שתי דמויות )מוכר בחנות מכולת, חתול המחטט בפחי אשפה 

ולהציג אותו בכיתה כלוח השראה,  סצילומי סטילוכו'(, לערוך תחקיר מקיף הכולל ראיונות, בירורים, 

  .וידגימו באמצעות פרטים נבחרים 

 

 דמויות -  3שיעור 

בתוך כל אחד מאיתנו ישנו הצופן, הדי אן איי שעליו מבוססת כל אישיותנו ומהותנו. הגרמנים מכנים 

ך. הגרונד של אותו בשם "גרונד". לגרונד יש אופי של מטאפורה והוא מתקבע כנושא חייך עד מות



 
 

 
 

הפרופסור הזקן והמכובד שישב לידי היה: "ילד שמשחק בחול, כאילו אין לו אח או חבר בעולם" )מילן 

 קונדרה, סופר(

  

 ביקורות תרגיל שני ולאחריו:

בשיעור זה נדבר על מהו הגיבור הקולנועי ? מהם סוגי המסעות אותם הוא עובר במהלך סרטים? 

וניסט ואנטגוניסט, נעמוד על ההבדל בין אופי לאפיון נבין את עקרונות נעמיק במושג קונפליקט, פרוטג

האסקלציה והלחץ )הגיבור תמיד יבחר באפשרות הכי פשוטה וקלה לחמוק מצרה ורק כשימצה 

אותה, יעבור לאפשרות הקשה יותר והקשה יותר וכו', ואגב לא רק יחשוף את אופיו האמיתי, הוא גם 

 ה במהלך העלילה(, נבין מה הקשר של הדמויות הןעתיד להשתנות לטובה או לרע

אמנות האלתור  –שנלמדו בשיעורים הקודמים ונלמד טכניקות לכתיבת דיאלוג  לתחקיר והן למבנה

 המתוכנן.

                                                                                                         

 

 הערה:

דרך כלל שהגיבור הוא בנאדם, אך לא בהכרח. הוא יכול להיות חיה או דומם מונפשים ואפילו מקובל ב

  אבסטרקט. היא יכולה להיות אפילו בניה אנימטית של לוגו כדוגמת הלוגו האנימטיבי של פיקסאר(. 

 הסרטון הנפלא "ג'יינט סטפס" של מיכל לוי, בת המחזור שלי מבצלאל, שמראה שגם קוביה דוגמה: 

 קטנה יכולה להיות גיבורה שיוצאת ליופי של מסע )גרפי(. לצפייה:

http://www.michalevy.com/gs_download.html 

 

 בריף לתרגיל השלישי:

)המתבססת על שתי דמות ודיאלוג. הסטודנטים יתבקשו להמציא גיבור קולנועי ודמות משנית 

הדמויות אותן תחקרו בתרגיל הקודם(, ולכתוב "דף דמות" בן לפחות עמוד על כל אחת מהדמויות 

)לדמות המשנה יספיק גם חצי עמוד( . לאחר מכן, יצטרכו לבחור אירוע מחולל וקונפליקט שלדעתם 

פיון ומצבה של ישלח את הגיבור למסע שיעמיד אותו בנסיון המשמעותי ביותר, על פי האופי, הא

  הדמות ברגע זה. כמו כן יתבקשו הסטודנטים לכתוב דיאלוג בין עמוד אחד בין שתי הדמויות. 

  ז'אנרים -  4שיעור 

 )קוונטין טרנטינו( גנבתי מכל סרט שאי פעם נוצר

  

 ביקורות תרגיל שלישי ולאחריו:

רכות שונות למיון הספורים, מע –אין סרט )או ספר או מחזה( שאינו נכתב בז'אנר. ז'אנר משמעותו 

לפי מרכיבי הסיפור. הז'אנר הוא חלק מהשפה הקולנועית הבסיסית ומאמצעי המבע שלה, והוא 

על בסיסו אפשר להבין את היצירה בקונטקסט  –למעשה חוזה בלתי חתום בין יוצרי הסרט לקהל 

http://www.michalevy.com/gs_download.html
http://www.michalevy.com/gs_download.html


 
 

 
 

שלה. אפשר לחשוב על הז'אנרים כעל צבעי יסוד, בהם אפשר להשתמש כמות שהם, או, מה  הנכון

מספר הז'אנרים בקולנוע הוא עצום, כמעט  -שיותר מעניין )ונפוץ( הוא לערבב בינהם ומכיוון שכך 

אינסופי. בשיעור נלמד על סוגי הז'אנרים העיקריים ונצפה בקטעים קצרים מתוך סרטים שנוצרו בהם 

 ם בשילובים( ונעמוד על מאפיינהם העיקריים .)וג

  

 הצגת התרגיל הרביעי:

לסטודנטים תחולק חוברת קטנה, המתארת בקצרה את מגוון הז'אנרים השונים וההכלאות בינהם וכן 

דף דוגמה לפורמט כתיבת תסריט. לסטודנטים תינתן גם סצנה בסיסית פשוטה וקצרצרה, והם 

קה שמתאים אותה לז'אנר לבחירה )מקומדיה רומנטית ועד סרט בן ד תסריט בלבד יתבקשו לכתוב

  אימה( תוך שהם עושים מחקר קטן על הז'אנר שבחרו )צופים לפחות בשני סרטים(.

  

יאיר כהן. הז'אנר המאוד ספציפי:  –דוגמה: עבודת וידאו בורד של סטודנט שלי מהקורס לפני שנתיים 

 פרודיה על סרטי בלש צרפתיים:

http://www.youtube.com/watch?v=aZPoai6jyAU&feature=player_embedded 

  

  

 מיזנסצנה -  5שיעור 

את הפרט הראשון שאני רואה בתמונה אני מכנה בשם "פונקטום", שהוא דקירה, נקבזעיר, כתם 

עיר,חתך וכן משחק קורל.הפונקטום של צילום כלשהו הוא אותה מקרה גורל שדוקר אותי )רולאן ז

 בארת, מתוך "מחשבות על צילום"(

  

 ביקורות תרגיל חמישי ולאחריו:

על פי בארת, הפונקטום עשוי להתבטא בפרט המהווה חלק מצילום, אולי אפילו חלק קטן, אך זהו 

 .החלק הגורם להתרגשות ולעוררות

את החומרים הויזואלים. היחס בין הרוחב  בשיעור נלמד על האופן שבו מעמידים ממסגרים ומצלמים 

לסלק את המיותר, להצביע על הפרט האופניי ולייצר סמליות.  –של הפרים לגובה,. תפקידי הפריים 

לפריים  חלק עליון, תחתון, מרכז ושוליים. מה נמצא מחוץ –המשמעויות של הגיאוגרפיה של הפריים 

קומפוזיציה ועיצוב. לאן אנחנו מסתכלים דבר ראשון. איך מנצלים  –ולמה. כיצד בונים את התמונות 

את המרחב כדי להעביר רעיונות הקשורים לכוח? העמדה מול המצלמה ומשמעותה. כמה מקום יש 

 וריבורד.בסט מסגור הדוק ורוף. צורות פתוחות וסגורות ואיך הדברים באים לידי ביטוי –לתנועה 

דוגמאות ממותק הילדים התכווצו, אודיסאה בחלל, באטמן הגיבור האפל, היו זמנים באמריקה, 

 בצהריים היום ועוד.

  

http://www.youtube.com/watch?v=aZPoai6jyAU&feature=player_embedded


 
 

 
 

 הצגת התרגיל השישי:

הסטודנטים יתבקשו להכין סטוריבורד )טכניקה חופשית( של הקי פריימז המשמעותיים בתסריט 

 הז'אנר שכתבו בתרגיל הקודם.

  

  התנוע -  6שיעור 

 פעמים בשניה )ז'אן לוק גודאר( 24צילום הוא אמת, והקולנוע הוא אמת 

  

 ביקורות תרגיל שישי ולאחריו:

תנועות לצד, שמאלה וימינה, תנועות למעלה ולמטה, אל המצלמה וממנה. תנועה ביחס לשוטים 

שוטים מצולמים ולזוויות. תנועיה וז'אנרים קולנועיים שונים, קומדיות סלאפסטיק, סרטי פעולה וכו', 

חצובות או מסילות? אי היציבות  –מה משתמע מכל אחד מאלה. נייח מול נייד  –מדולי כנגד עריכה 

התזזיתית של מצלמה היד. מנופים וצורות מעוף אחרות. שוטים בזום. תנועה מהירה, איטית, הפוכה 

 שוטינג סקריפט. והקפאת הפריים. בשיעור זה אף נלמד כיצד כותבים

                                                                                    

 הצגת התרגיל השישי )דו שבועי(:

 הסטודנטים יתבקשו להכין וידאו בורד מהסטוריבורד שהכינו לשיעור הקודם

 

  סאונד ופסקול -  7שיעור 

 דימוי )אקירה קורסאווה(הסאונד הקולנועי לא רק מוסיף, אלא גם מכפיל ומשלש את השפעת ה

  

 ביקורות תרגיל שישי ולאחריו:

נדבר על דיאלוגים, ועל פוליז, אפקטים מיוחדים ופסקול )חיצוני או הנובע מהסצנה(, נמחיש את כוחו 

  של הגשטעלט )הקול מבאר את התמונה(, נדבר על וויס אובר ואופני השימוש בו ועל כיצד מלהקים

 ומקליטים מדובבים.

                                                                                    

 הצגת התרגיל השישי )חלק שני(:

 הסטודנטים יתבקשו להוסיף פסקול לוידאו בורד

  

    אפקטים מיוחדים -  8שיעור 

 (לבין תוכנות )תמר ירון, מייסדת בית הספר לעריכה ג'אמפ קאט  –יש להבדיל בין תכנים 

  

 ביקורות תרגיל שישי סופי ולאחריו:



 
 

 
 

נדבר על אפקטים מיוחדים, תיקוני צבע, טקסט סופר, שיטות עריכה פורמליסטיות ועל תפקידם 

בקולנוע. מתי הם מהותיים ואפילו הופכים להיות חלק מהסיפור ונדגים באמצעות הקליפים של מישל 

 גונדרי וסצנות מתוך מטריקס ואווטר.

  

 ביעי והאחרון:הצגת התרגיל הש

דקות, להכין שוטינג סקריפט  3-5על הסטודנטים לכתוב תסריט לסרטון או קליפ באורך של 

 וסטוריבורד ולאחר מכן וידאו בורד.

  

 12-9שיעורים 

ומספק את הרעיונות  –כשהוא מחוייב לפעול בתוך מסגרת נוקשה, נמתח הדמיון עד קצה יכולתו 

 , היצירה עלולה להשתטח. )ט.ס. אליוט, משורר ומחזאי(העשירים ביותר. בהינתן חופש מוחלט

  

שיעורים אלה יוקדשו לביקורות וסדנאות סביב עבודת הגמר של הקורס, בשיעורים אלה יזכו 

הסטודנטים להרצאות וביקורות של מרצים אורחים כגון העורך אריק להב ליבוביץ' )ביקור התזמורת, 

ע והפרסומות )ככל הנראה( עודד דווידוף ויוצר הקליפים החמישיה הקאמרית, לבנון(, במאי הקולנו

והמאש אפים נוי אלוש. כמו כן נערוך שיעור אחד באולפני אדיט, ונראה מכלי ראשון כיצד עובדים על 

 מקליפ ופרסומת, ועד פרק בסדרה ופיצ'ר. –פורמטים שונים 

 13שיעור 

 הגשה

  

 מרצה אורח

. 6לשיעור  פעמים( 6זמורת, לבנון, החמישיה הקאמרית, מר אריק להב ליבוביץ', עורך )ביקור הת

 כתמצות תמטי, מבני, רגשי והומוריסטי של היצירה" הטריילר," נושא ההרצאה:

  

 (:100%-מרכיבי הציון באחוזים )חייב להסתכם ב

 60%תרגילים: 

 40%תרגיל סופי: 

  

 חובה נוכחות:

 

  ביבליוגרפיה:

 הוצאת גורדון 2005ברית מאת רוברט מקי, מהדורה ע – "סיפור" .1

 האוניברסיטה הפתוחה ,2000מהדורה עברית  ,מאת לואיס ג'אני –"להבין סרטים"  .2


