
 

 

 
 

  35222-62 מספר הקורס:
 

 דוקומנטרי  –צילום ועריכת וידאו  שם הקורס: 
 Filming & Editing - Documentary שם הקורס באנגלית:

 מרצה: קרין קיינר
 שיעור ותרגילאופן הוראה: 

 4 שעות שבועיות:
  2.5נקודות זכות: 
 (3טלית )יש אפשרות להשתמש במצלמות הדיגיטליות של סלולאריים דור מצלמת וידאו דיגי דרישות קדם:

 
 מבוא: 

בדיה או אמת זוהי לפעמים צריך לשקר כדי לספר את האמת' אמר רוברט פלהארטי מחלוצי הקולנוע הדוקומנטרי.  '
ך ראייתו הסובייקטיבית איבצילום התיעודי ו דמיוןמציאות ו בדוק היכן נחצה הגבול ביןהמוצא שלנו בקורס אנחנו ננקודת 

 . של הבמאי הדוקומנטרי יוצרת למעשה מציאות חדשה, אלטרנטיבית
טיוב, אינסטגרם ומצלמות הדור השלישי הקלות הפכה להיות הן ברכה והן קללה בענף הדוקומנטרי. היום כל -בעידן של יו

תו, לקחת את וא סיפור ולספר אולרשת, אבל לא כל אחד יכול למצאת הסרטון עולל יכול לתעד את סביבתו ולעלות 
זהו קורס של העזה, התרסה לבינוניות באשר היא. תיעוד תרבויות צור מציאות שונה, אחרת. ילהשגרה, את היומיום ו

שוליים, שבירת השגרה וחיי היומיום על ידי יצירת יומנים אישיים שונים, דגש על אופן עיצוב הפריים והסרט, עריכת 
כוחה של היצירה הדוקומנטרית פרץ ותפס מקום חשוב  והפס קול כחלק בלתי נפרד מהיצירה. הוידאו, חיבור הסאונד

ואף זכה להכרה בינלאומית רבה. כיום, ישראל היא מעצמה דוקומנטרית בכפר התקשורת בארץ במערך השידורים 
 .הגלובלי, וסרטים דוקומנטריים ישראליים זוכים בפרסים יוקרתיים רבים

 תיעודית רק בהגדרתה. –עזר שלכם כיוצרים, כאומנים ליצור מציאות חדשה ושונה המצלמה היא כלי ה
 

: מטרת הקורס  
הכשרת יוצרים דוקומנטריים; הקניית כלים יצירתיים, מעשיים  -פיתוח חשיבה חתרנית ויוצרת דרך המדיום הדוקומנטרי 

אקטיביזם; –ייה, היצירה האישית, והדוקוומקצועיים לעולם היצירה הדוקומנטרית תוך הדגשת הזרמים המובילים בתעש
.ופתיחת צוהר לבימוי יסודות עריכת הוידאוסרטים; לות בכתיבת תסריטים לימוד תחקירי שטח; לימוד והתנס  

נקודת האמצע  הפתיחה; חשיבות מה קורה כשהתסריט והמציאות לא נפגשים; ;כיצד מביימים סרט דוקומנטרי
האם גם אני יכול צעדים ראשונים  בימוי;ל מה בין עריכה וד" או מילוי הצפיות;"טעם של ע -כיצד נסיים סרט  בסרט;

.בפיתוח רעיון אישי  
 

 שיטת הלימוד:
הרצאות תיאורטיות ומעשיות של מרכיבי העשייה הדוקומנטרית; סדנאות תרגול כיתתיות והתנסות מעשית בכתיבת 

 לימוד יסודות עריכת וידאו בתוכנת פיינל קאט;וניתוחם;  תחקירים ותסריטים; צפייה בקטעי סרטים וכתבות דוקומנטריים
  .תרגיל מסכםהגשת תרגול כתיבת תחקיר, סינופסיס ותסריט; 

 
  :תכנים
  -אולי קצת אחרת.... –זה דוקומנטרי?  מה -או איך להיות שונה במציאות סובייקטיבית דוקומנטרי בשוליים  .2

  בעיצוב היצירה הדוקומנטרית החדשה. יים ואיך הן משתלבותתרבויות שול -מבוא לעולם היצירה הדוקומנטרי  
היום כל אחד יכול לעשות סרט דוקומנטרי. נקודה. לכל אחד יש מצלמת וידאו בבית, אפילו  -שלנו  נק' המוצא

כנעו לבינוניות שלכם יבאייפונים יש לכם אפליקציות מכאן ועד הודעה חדשה. ויאללה צאו החוצה, תעזו אל ת
ומנטרי חדש. וכאן נלמד איך לקחת את היומיום, את השגרה וננסה ליצור מציאות קצת אחרת תיצרו דוק

 איך דמותנו )האני הפנימי( משתקפת מבעד לעין העדשה? - 'יומן אישי' 2תרגיל ו 2שיעור הכנה לם...בעצ
2. I- MOVIES –  'ראשוני צילום  –כמראה לתרבות שלנו לחברה שלנו סרטים ביתיים  -ניתוץ 'עדשה ורודה

סיור  –( LONG SHOT,CLOSE UP ,MEDIUM SHOT) תנועות מצלמה ועיצוב הפריים )מצלמה ביתית(
 .'יומן אישי' – 2צעד ראשון לקראת תרגיל  –צילום וידאו  –מחוץ למכון 

  עריכת התרגיל הראשון. –יסודות העריכה  –עדי וולצקי  –מרצה אורחת  –תוכנת הפיינל קאט  – 2עריכה  .3
  עריכת התרגיל הראשון. –יסודות העריכה  –עדי וולצקי  –מרצה אורחת  –תוכנת הפיינל קאט  – 2 עריכה .4
ותית לסרט דוקומנטרי, הרעיון, בסיס לסרט, ההבדל בין כתבה חדש –תסריט דוקומנטרי  -על מה הסרט?  .5

  .'ומן אישיי'  -בכיתה  ןראשו תרגילהצגת  –יסודות התסריטאות על פי אריסטו, רוברט מקי וקובי ניב 
קווים לדמותו של  – לפי הקווים המנחים – תרגיל ראשון יומנים אישייםוניתוח הצגת  -הגיבור הדוקומנטרי  .6

 האם הבניין הוא הגיבור או האדריכל? –'האדריכל שלי' ו'רישומים של פראנק גרי'  –הגיבור הקולנועי 
 אקטיבסט? מראיין? –מייקל מור  – הוא מתנהל הכנה לראיון וכיצד –וז'אנר הדוקו אקטיביזם ראיון דוקומנטרי .7
קחת את היומנים האישיים לפרוייקט אפשר ל – מסכםה תרגילהצגת הגיבורים ל –א' תחקיר ותהליך העבודה .8

תחקירי  פיתוח חשיבה חתרנית ויוצרת; ;ה בדוקומנטרייר כבסיס ראשוני לעבודהתחק יסודות התחקיר; - יהסופ



המעבר מרעיון לתחקיר  התסריט כסיפור קצר; יין של התסריט הדוקומנטרי;אבני הבנ ;שטח;התחקיר המצולם
 תחקיר מצולם. – 2תרגיל  – הקונפליקט בסרט דוקומנטרי כתיבת סינופסיס ותסריט; ולתסריט;

 סרטים ועיצוב. –דוגמאות מעולם האופנה 
 .2תרגיל  –הצגת התחקירים המצולמים  –סינופסיס ותסריט ב'  .9

 בנית סצנה, עריכת תוכן לפרויקטים בעבודה. –בניית הסיפור של הסרט  – התסריט הדוקומנטרי .21
 חלק א'. –וניתוחם  התרגיליםהצגת  .22
 חלק ב'. –וניתוחם  התרגיליםהצגת  .22

 
 מטלות: 

את שלב התחקיר, הסינופסיס, התסריט  שתסכם קומנטרי והגשת עבודה כתובהסרט דוייזום רעיון ל: תרגיל מסכםהגשת 
דק'. 21סרט דוקומנטרי קצר עד  –רגיל מסכם ת – והצעה לבימוי   

 
 

 שונות
 עורכת וידאו –עדי וולצקי  – מרצה אורח

 
 סיור לימודי מחוץ למכון

 

 מרכיבי הציון:

 31%תרגילים  

 31%נוכחות    

 41% תרגיל מסכם 

 
 * יתכנו שינויים במבנה הקורס

  !נוכחות: חובה -* קורס מעשי 
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