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 " חוג הקולנוע של סינמטק ת"אחיים בסרט"

 

 

 מבואות קולנוע 

 1מפגש  -17.11.19

 מושגי יסוד בקולנוע, שימוש בציוד הצילום, תרגיל צילום אילם בוואן שוט

 

 2מפגש  -24.11.19

קלוז אפ/ מדיום שוט/לונג שוט/ אמריקן שוט/ דאטש/ זווית נמוכה/  -זוויות צילוםתרגול זיהוי וצילום של 
 זווית גבוהה/ פרופיל.

התאמת הזווית המתאימה להתרחשות המתאימה (בסיס רעיון  -שוטים 5תרגיל בקבוצות לפי תסריט ב
 השוטינג)

 

 3מפגש  -1.12

 היכרות עם התפקידים השונים על סט הצילום, תרגול עבודת צוות וחידוד הגדרות התפקיד.

 שיעור בנושא הקלטה + תרגיל "נחשו מה הקלטתי"

 

 4מפגש  -8.12

 עובד פילם, סיור בחדר הקרנה כיצדלומייר, מסטילס לוידאו,  -תולדות הקולנוע

 

 5מפגש  -15.12
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  מהם פעלולי הקולנוע. -מלייס -תולדות הקולנוע

 קסם העלמת חפץ או אדם תרגול 

 צפייה בקטעים מתוך "הוגו"

 

 6מפגש  -22.12

 -גם בסרט מפחיד וגם בקומדיה גם בסרט דיסני,הדגמה כי מבנה התסריט הקלאסי ( -תסריט
 .). צפייה בסרט קצר וניתוח הסרט על פי עקרונות התסריט בכולם מבנה התסריט נשמר

 אירוע מחולל, נקודת שיא, עימות, התרה, פרוטגוניסט ואנטגוניסט. תרגול כתיבת סינופסיס עם 

 

 7מפגש  -29.12

 איך כותבים תסריט: כותרת סצינה, דיאלוגים, כתיבת בהווה. – #2תסריט 

 כיצד מאפיינים דמויות ע"י תיאור הדמות וע"י אופי הדיבור

 תרגול כתיבת דיאלוג

 

 8מפגש  - 5.1

 המרה של תסריט לרשימת שוטים -שוטינגשיעור 

 צילום הדיאלוגים בקבוצות

 

 9מפגש  -12.1

 , תרגול על התרגילים שצולמו במפגש הקודם. בסיסייםמושגי עריכה  -שיעור עריכה ראשון

 

 10מפגש  -19.1

 עריכה מתקדמת, -שיעור עריכה שני

 הקרנת הסצינות בכיתה

 

 קולנוע מתקדם

 12מפגש  - 2.2
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 סטופ מושן -אנימציה קלאסית וממוחשבת

 

 13מפגש  -9.2

 תרגיל הסטופמושן משבוע שעברדיבוב הסטופמושן ועריכה של  -שיעור דיבוב

 

 14מפגש  -16.2

 העלמת דמות, גרין סקרין, רברס מושן, פאסט מושן או סלואו.  -עריכה מתקדמת ואפקטים

 

 15מפגש  -23.2

 עיצוב פסקול

 

 16מפגש  -1.3

 שיעור תאורה

 

 17מפגש  -8.3

 מפגש צילום מתקדם: ניתוח קומפוזיציית הפריים, מיזנסצינה, תנועה מצלמה ופרפסקטיבה

 ושחזורה בתרגיל צילוםניתוח סצינה קיימת 

 

 18מפגש  -15.3

נואר, סרטי פשע קומדיות מיוזיקלס, מערבונים, מלודרמה, סרטי אימה, פילם : שיעור זאנרים
 רומנטיות.

 / קומדיה/ מערבוןתרגיל צילום: הפיכת סצינת מיוזיקל מפורסמת מ"צלילי המוזיקה" לסרט אימה 

 

 19מפגש  -22.3

 פלטת צבעים. בניית סט ארט מעוצב בהתאם לזאנר הנבחר בקבוצות תפאורה, תלבושות, -שיעור ארט
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 20מפגש  -29.3

 משחק מול מצלמה -עם שחקן סדנה

 

 21מפגש  - 5.4

 סדנת איפור עם מאפרת מקצועית

 

 22מפגש  -12.4

 תחקיר, ראיון, שינוי חברתי באמצעות תיעוד -קולנוע דוקומנטרי

 

 23מפגש  -19.4

 בינם לבין קולנוע עלילתי או דוקומנטרי, תרגול אישי, הסכנות בפרסום ברשת, מה ההבדל סרטוני רשת

 

 עבודה על סרטי הגמר

 24מפגש  - 26.4

בחירה בסוג הסרט, תחילת כתיבת סינופסיס וחלוקה החלטה על צוותי עבודה לפרוייקט הגמר. 
בתסריט. (כל קבוצה תקבל תיקונים לתסריט ע"י המדריך להמשך עבודה  הנחיה פרטניתלתפקידים. 

 בבית)

 

 25מפגש  - 3.5

 מהו פיצ?

 מהקבוצה ומהמדריך כל קבוצה מציגה את התסריט שלה מול הקבוצה ומקבלת תגובות

 המשך עבודה על תסריטים

 

 26מפגש  -10.5

 ליהוקלוקיישן, תפאורה, הלבשה,  -מפגש שוטינג ובחירות אומנותיות

 

 27מפגש  -17.5
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 *ייתכנו שינויים במועד יום הכנות הצילומים -מפגש הפקת הסרטים

 

 28מפגש  - 31.5

 * ייתכנו שינויים במועד יום הצילומים   -צילומים מרוכזים

 

 29מפגש  - 7.6

 עריכות הסרטים

 

 30מפגש  -14.6

 עריכות הסרטים

 (השלמה של עריכות תתבצע ע"י המדריך במידת הצורך)

 

 31מפגש  -28.6

  על מסך גדול בסינמטק  הקרנה חגיגית של סרטי הגמר להורים

 

 

 

 

 


