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2021-2022' מחזור ח- מדיה ותקשורת , כתיבה- סילבוס 

31/08/2022:    סיום שנת הלימודים    31/10/2021:   פתיחת שנת הלימודים

עם חופשות בחגים ובחול המועד פסח, שנת הלימודים מחולקת לשלושה טרימסטרים

31/08/22 עד 20/07/22קורס קיץ חובה יתקיים  החל מה 

שעות הוראה שבועיות 30            |            10:00-15:15  ה -ימים א

הכרות עם השיח , וידאו ארט, תסריטאות,  פרוזה,שירה, המסלול מפתח מיומנויות בכתיבה אישית
הכרות עם שפת הקולנוע וכן השכלה כללית באמנות , קריאה וכתיבת טקסטים תיאורטיים, הביקורתי

.ובמוסיקה

אילנה בר  : רכזת המכינה

שחר , תמר פלג, שחר מרקוס, נטלי לוין, אילנה בר, ניצן כהן, דנה גולדברג, עלמה כץ: מורים
יהוא ירון, ורד אילת,  ג׳ודי טל קופלמן,סריג

ייתכנו שינויים במערכת ובלוח הזמנים *
קורסים מעשיים

קריאה וכתיבה 
אקדמית 

פיתוח יכולת הבנת טקסט והבעה בכתב ובעל פה על פי הטקסטים , ניתוח טקסטיםשחר סריג
פיתוח תהליכי חשיבה ופיתוח רעיון וכן השכלה כללית בתחומי האמנות. הנלמדים

ש"ש 3
 

יסודות כתיבת 
 תסריט

כיצד מעצבים ומאפיינים דמויות וכיצד . סוגי דמויות, כיצד בונים סיפור קולנועיניצן כהן
. בונים את המתח בניהם ליצירת התסריט

ש"ש 4
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יסודות השפה הקולנועית

. ניתוח ודיון במרכיבים שלהם,  צפייה בסרטים.הכרות עם יסודות השפה הקולנועיתדנה גולדברג
בתפקידים שונים על  והתנסות פיתוח תסריט לסרט קצר, תרגילים מעשיים מונחים

עריכה ועוד, משחק, צילום, בימוי, הפקה - הסט

ש״ש 3

שירה                           עם מסלול מוסיקה

, הכרות עם שירה עברית וכתיבה בהשראת אפיון פורטרטים, מהי כתיבה פיוטיתעלמה כץ
מתוך , כתיבה מתוך זיכרון ומקום, כתיבה על אובייקטים, כתיבה מהתבוננות

דמויות , מסעות, חלומות, מפגש, כתיבה אקספרסיבית, מתוך נופי ילדות, תצלומים
ועוד

ש"ש 4

כתיבת פזמונים

ש"ש 2כתיבת שירה בהשראת תרגילים מנחים עלמה כץ

ספרים וספרות

, לירית, ספרותית: כתיבה אישית בהשראת יצירות ספרות מכוננות סוגי כתיבהודי טל הופמן'ג
תערך גם קריאת טקסטים . נקודות מבט, סוגי מספרים, סוגי עלילות. דרמתית, מתארת

מספרות קלאסית להדגמה מול תרגילי הכתיבה של המשתתפים

ש"ש 3

משחקים ברצינות : כתיבה אישית
 
, הרחבה, שכפול, צמצום, התנסויות שונות– צורה ומקום , מניפולציה בטקסטאילנה בר  

.דיאלוגים ומניפולציות שונות בשימוש במילה
ש"ש 2

 מסלול כתיבה ומדיה וידאו ארט

הכרות עם עבודות שנעשו במדיום והתנסות בצילום ועריכה של עבודות וידאו שחר מרקוס
בתוכנת פרימייר

ש"ש 3

מסלול אמנות חזותית     +      מסלול וכתיבה ומדיהעריכת וידאו
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הכרות עם כלים של תוכנת פרימייר ורכישת מיומנות לעריכת חומר גלם מקורי רותם מלנקי
(טרימסטר ג)

ש״ש 2

תיאוריה וביקורת- קורסים עיוניים 

תולדות האמנות

ש"ש 2 ועד היום19תולדות האמנות מהמאה ה תמר פלד

סדנת כתיבה  
עלמה כץ 

מהפנים אל החוץ קריאת שירים וסיפורים קצרים, חקירת מוטיבים ספרותיים 
שונים והתנסות בהם דרך כתיבה. 

 ש״ש2

תנועה 
תנועה ורד אילת

 מיוחדים פרוייקטים

 מוסיקה, כתיבה ומדיה,אמנות חזותית: לכל המסלוליםמפגש סיום שבוע

 ג׳ם סשן, מפגש עם אמן –בכל שבוע מתקיימת פגישה משותפת לכל המכינה אמן אורח, ג׳ם, שיח
שמשתף ומשוחח על העשייה האמנותית שלו ועוד

ש״ש 2

 מוסיקה, כתיבה ומדיה,אמנות חזותית: לכל המסלוליםפרויקטים מיוחדים

סיורים בגלריות ובמוזיאונים | שבוע הכנת תיק עבודות | שבוע נושא חתך
ערבי הקראת טקסטים | הופעות ותערוכות | תלמיד מרצה | טיול שנתי


