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  .'הצגת פרוייקט ניו מדיה במסמטר ב .' אבסימסטר" ינג'פיצ"באמצעות פרוייקט 

על איכות העבודות שיבוצעו ועל  , המשימותהציון יהיה מבוסס על ביצוע 
.השתתפות

 
  :תכני הקורס

  
תקיף את מכלול היחסים בין המפיק לבין היצירה הקולנועית ובעקיר הסדנא 

אשר מלווה את , דמות המפיק היוזם. מערכת היחסים בין המפיק לבין הבמאי
, וויזיה או תוכנית טלהסרט מהשלבים הראשונים של גיבוש וייזום הרעיון לסרט

הפצה , הפקה בפועל, גיוס מימון,  בפני מקורות מימון שוניםההצג, פיתוח לתסריט
במהלך השנה יתקיימו ביקורים של אנשי מפתח בתעשייה . ושיווק של הסרט

 אשר יש בהם תוכניות ופורמאטים, רטיםסיוקרנו קטעים מ. יזמות התוכןבתחומי 
ין המפיק לבין הבמאי ושאר אנשי  או למערכת היחסים בייזוםרלוונטיות לתחום ה

 במהלך הסימסטר השני יידרשו התלמידים ליישם את העקרונות ההפקתיים .הצוות
  .האינטרנט או הסלולאר, בתחום המדיה החדשה

  
  

  'תכנית סמסטר א
  

  1-3שיעורים 
עיון מיהו בעליו של הר, כיצד נולד רעיון לסרט. ערכת היחסים בין המפיק לבמאימ

  .כיצד נוצרת שותפות אמת ליצירת סרט, ושל הסרט
  
מעורבות הבמאי , המפיק על הסרטי "גיוס המימון עינג כבסיס לעבודת 'הפיצ. 4

.  גם עבור הבמאיתסריטינג במיקוד ה'בהליך גיוס המימון של הסרט תפקיד הפיצ
  . ינג  לסרט של כל אחד מהתלמידים'הכנת פיצ: משימה

  
  .כיצד משיגים מימון לסרט בארץ. שראלמפת התקשורת בי. 5
  
  .מפגש עם אנשי מקצוע. תפקיד המפיק בפועל והעוזר במאי, פרה פרודקשן. 6
  
  .שלבי התחקיר וחיפוש הארכיון כחלק מהפקת הסרט הדוקומנטארי. 7
 
  .תכנון עריכה. הצפיות וההשלמות, תפקיד המפיק בשלבי הצילומים. 8
  
  .הפקה מוזמנת מול הפקה יוזמת. 9
  

  .ל סיכויים וסיכונים"קו פרודוקציות עם חו. 10
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  .תיק הפקה עקרונות ודוגמאות. 12
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