
  מאיה הפנר / פרקטיקות של עבודת התסריטאיסילבוס לשיעור        
  

איך נראית מערכת . נלמד את הפרקטיקה של עבודת התסריטאי בסדרות מרובות פרקיםזה בקורס 
איך בעצם כותבים דיאלוגים לסדרה שכבר , אילו כישורים דרושים לאילו תפקידים, של סדרה כזו

ואיך מתנהלים בתוך מערכת כתיבה , איך מפצחים קונספט, )ונוצרה על ידי מישהו אחר(קיימת 
  .רצונות וצרכים, מורכבת ומרובת משתתפים

  
   – 1יעור ש
  

  .מטלות, דרישות, ציפיות. הצגת נושא השיעור
  

  ".עולם האמיתי"איך זה עובד ב. איך ניגשים לעבודה מוזמנת, מה זה תסריט מוזמן: הסבר
  . פרקיםהסבר על מבנה מערכת של סדרה מרובת

תוך הבאת דוגמאות . של תסריטאים ראשיים ושל דיאלוגיסטים, מהו תפקידו של העורך
  .ושיטות עבודה שונות

  .הסבר למה בעצם אנחנו מתחילים את הקורס דווקא מלימוד עבודתו של הדיאלוגיסט
  

 סצינות של דיאלוגים מתוך טריטמנט של השיר שלנו לאורי 3 לפתח: מטלה לשיעור הבא
  .גרוס

  
   – 2שיעור 

  
  . מעבודות הסטודנטים3-4הקראת 

  
שיחה על הדיאלוגיסט ככלי שרת בידיו של . מה לא ולמה בעצם, מה טוב: תגובות ודיון בכיתה

  .בעצם לאן דיאלוגיסט צריך לכוון את הכתיבה שלו ואיך. התסריטאי הראשית והמערכת כולה
  

   – 3שיעור 
  

  . הסטודנטיםהמשך התייחסות לדיאלוגים שנכתבו על ידי 
  

מה לא ואילו כלים עומדים לרשותנו , פראפשר לשמה . דיון על ההבדלים בין דרפט לדרפט
  .כדי להתכוונן נכון יותר

  
  .צפייה בקטע עליו עבדנו כפי שצולם לבסוף

  
  .לשחר מגן" חשופים" סצינות של דיאלוגים מתוך טריטמנט של 3פיתוח : מטלה חדשה

  
   – 4שיעור 

  
האם  ? בעצם במה שונה הטריטמנט הזה מהקודם–דיון קצר , לותלפני הקראת המט

  ?במה ?הדרישות כאן מהדיאלוגיסט הן אחרות
  

  . מעבודות הסטודנטים3- 2הקראת 
  

? יותר קל? יותר קשה. למי נוח יותר עם איזה טריטמנט ולמה בעצם, מה לא,  מה טוב–דיון 
 בדיוק את הסגנון העצמאי כתיבה לא חופףהאיך אפשר בכל זאת להשתלב גם כשסגנון 

  .שלנו
  

  .הקרנת הקטע ושיחה על עוד אופציות קיימות של סגנונות כתיבה ודרישות עבודה



  
  – 5שיעור 

  
סכם של פרק הדיאלוגים בקורס תוך שימת מדיון עוד כמה מעבודות הסטודנטים והקראה של 

איך ,  למערכתהצורך להתאים את עצמך,  אלמנט הזמן–דגש על כל מה שלא דובר בו בדרך 
מביא את עצמו לידי ) תסריטאים ראשיים ומפיק, עורך(כל אחד מנושאי התפקידים במערכת 

  .ביטוי סביב העבודה השוטפת
  

  .פיצוח ופיתוח: הצגת הנושא הבא
  

  – 6שיעור 
  

יק מעוניין בסדרה מרובת פרקים על פי נושא שהוא עצמו מפ -פיצוח ופיתוח על קצה המזלג 
  .איך בעצם ניגשים לנושא -הגה 

כמה . לאן לכוון, במה צריך להתחשב, מה צריך בשביל לייצר בייבל של סדרת מרובת פרקים
  .'וכו, בתקציב, התחשבות בלוקיישנים, כמה משניות, כמה מהן ראשיות, דמויות צריך

  
  .עמוד וחצי של הפיצוח,  לפצח את הנושא ולהביא עמוד–להתחלק לזוגות או שלשות : מטלה

  
   – 7שיעור 

  
  .כל קבוצה מציגה את הפיצוח שלה

איך : דיון על דרך העבודה. גישה נכונה וטיפים. דיון על התוצר עצמו מה טוב ומה לא ולמה
   ?מי מתוסכל ממה ?מי החליט מה ?היה לעבוד יחד

  
   – 8שיעור 

  
  .המשך פיצוח ושיחה על עבודת צוות וחשיבותה של ההיררכיה הכתיבתית

  
תסריטאים . שני תסריטאים ראשיים ודיאלוגיסט,  עורך–לק לקבוצות עבודה להתח: מטלה

 –תוך הסבר שלי . ראשיים ועורך צריכים לכתוב טריטמנט של פרק ראשון לסדרה המפוצחת
  .מה צריך שיהיה ביד בשביל לצאת נכון לכתיבה, איך ניגשים לזה

  
   – 9שיעור 

  
ת הזדמנות לחלק מהכיתה להיות עורכים שיחה וניתוח שלהם תוך נתינ, הקראת טריטמנטים

בעצם מה ההבדל בין ביקורת לבין עריכה ואיך לא , הורסת, דיון מהי ביקורת בונה. לרגע 
  . מסרסים את הכותב

  
   – 10שיעור 

  
 ובקשה מהתסריטאים הראשיים לכוונן ולתת הוראות נוספיםקראת טריטמנטים ה

 איך עושים את זה הכי נכון ובעצם –די דיון תוך כ. לדיאלוגיסט שלהם בנוגע לסגנון הכתיבה
  .מי מחליט מה ולמה

  
  )  דיאלוגיסטים כותבים דיאלוגים לטריטמנט הקבוצתי–המשך המטלה (
  

   – 11שיעור 
  



איך תסריטאי ראשי יכול להגיב ולכוונן דיאלוגיסט בשביל שהפעם הבאה תהיה מוצלחת : דיון
אם ) והערות של ההפקה( להערות של עורך מה ההבדל בין הערות של תסריטאי ראשי. יותר

  .יש זמן אפשר גם לדבר על כתיבה נכונה לצרכי ההפקה
  

  :12שיעור 
  

מה חושב העורך ולמי ,  מה מרגיש הדיאלוגיסט.מה מרגיש כל חבר צוות לגבי התוצר: דיון
  )וכמה כדאי שזה יהיה מאוד מאוד ברור(בעצם יש את המילה האחרונה 

  
    :13שיעור 

  
  .תשובות רכילויות ועוגה, שאלות.  עבודות אחרונות ופרידההקראת

  
  


