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 מטרת הלימודי1
 :להקנות לתלמידי3

 .תיאוריה וביקורת של  הקולנוע והטלוויזיה, ידע בלימודי תולדות .א
 .ידע בסיסי והתנסות במגוו! של ניסיונות יצירתיי3 בתחומי3 של עשיית סרטי3 ותכניות טלוויזיה .ב
 .טית לבי! המדיה הויזואליי3התרבות והמערכת הפולי, ידע והבנת היחסי3 בי! החברה .ג
 .ידע והתנסות בכתיבת תסריטי3 וביישומ3 לסרטי3 ולתכניות טלוויזיה .ד
 .התמצאות והתנסות במדיה דיגיטליי3 ובאופ! השתלבות3 של הקולנוע והטלוויזיה במדיה אלה,  ידע .ה
 

 תכניות הלימודי1
 :בחוג יש שתי תכניות לימודי3 לתואר ראשו!

 .שבה לומדי3 את רוב שעות הלימוד בחוג לצד לימודי השלמה מחו. לחוג, חוגית:תכנית חד .א
 . מגמה עיונית:אחד מה3 הוא קולנוע וטלוויזיה , שבה לומדי3 שני חוגי3, )290מסלול (חוגית :תכנית דו .ב
 

 ):'שנה ב' החל מסמסטר א(חוגית קיימי1 מסלולי לימוד אלה 4בתכנית החד
 הטלוויזיה והמדיה, תיאוריה וביקורת של הקולנוע, י תולדותלימוד : )200(מסלול עיוני  .1

 .הדיגיטליי3
פס קול ועריכה של סרטי  , צילו3, הפקה, בימוי: לימודי3 מעשיי3 : )250(מסלול הפקה  .2

 .ותכני3 למדיה דיגיטליי3  תכניות טלוויזיה , קולנוע
 .ויזיה ומדיה אינטראקטיביי3טלו, לימוד כתיבת תסריטי3 לקולנוע : )280(מסלול תסריטאות  .3
 

 תחומי לימוד עיוניי1
 תיאוריה של הקולנוע

 תולדות הקולנוע
 לימודי טלוויזיה 
 קולנוע ישראלי
 מדיה דיגיטליי3

 מבנה הלימודי1
הסמינריוני3 , התרגילי3, השיעורי3. מש> הלימודי3 בחוג הוא שלוש שני3 שה3 שישה סמסטרי3

.  שעות סמסטריאליות4 עד 2בפגישות הנמשכות , או שני3ניתני3 במש> סמסטר אחד , והסדנאות

תכניות הלימודי3 . שעות ההקרנה אינ! נכללות במניי! שעות הלימוד, בקורסי3 בה3 יש הקרנה רציפה

 .מסודרות על פי תחומי לימוד עיוניי3 ועל פי הקבצי3 בתחומי ההפקה והתסריטאות
 

 מש7 הלימודי1
קולנוע וטלוויזיה הוא שלוש שני3 ומתכונת הלימודי3 הרגילה היא מש> הלימודי3 לתואר ראשו! בחוג ל

 מתכנית 50% :תלמיד יוכל ללמוד לימודי3 חלקיי3 בהיק= שלא יקט! מ , ע3 זאת. תכנית לימודי3 מלאה

 .הלימודי3 השנתית
 

 ייעו8 והדרכה אישית
י3 יהיה תק= רק לאחר כל שינוי או חריג בתכנית הלימוד.  החוג מעמיד לרשות תלמידיו ייעו. והדרכה

 . ליוע. יש שעות קבלה שבועיות קבועות. אישורו של יוע. החוג
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 לימודי אנגלית כשפה זרה
. בלימודי באנגלית עד תחילת שנת הלימודי3 השניה" פטור"תלמידי החוג בכל המגמות חייבי3 להשיג 

 . לימודיו יופסקו:ה זו תלמיד שלא יעמוד בדריש. 'לשנה ב' באנגלית הוא תנאי מעבר משנה א" פטור"
 
 בעברית" פטור"

 .בעברית" פטור"חייב בבחינת מיו! בעברית ובהצגת , תלמיד שאי! בידו תעודת בגרות ישראלית
 .פרטי3 במבוא לידיעו!

 
 בחינת בקיאות בסרטי1
 . סרטי3 במהל> שלוש שנות לימודיה3 ולעמוד בבחינת בקיאות100 :תלמידי החוג יחויבו לצפות בכ 

 . באול3 פאסטליכט18:22 בי! השעות שלישי הסרטי3 תתקיימנה בימי הקרנות
 .רשימת הסרטי3 תפורס3

 
 קורסי העשרה מחו8 לחוג

היק= הלימודי3 ' בשנה א. ס" ש20כל תלמיד בתכנית החד חוגית חייב בקורסי העשרה מחו. לחוג בהיק= 

 ". יפורת ממבט ראשו!דרמה וס"; "תולדות האמנות המודרנית: "ס הכולל קורסי3 אלה" ש6הוא 
לימודי "ראה פרק (ס ממגוו! שיעורי3 בפקולטה לאמנויות " ש14היק= הלימודי3 הוא ' ג:'בשני3 ב

 ).בידיעו!" העשרה
 .במסגרת שיעורי ההעשרה לא יכללו קורסי3 חיצוניי3 בתחו3 הקולנוע

 
 דרישות מיוחדות 

 ' שנה אשכר לימוד
ס מס> השעות לתואר ולפיכ> שכר " ש46שנה הראשונה תלמידי3 במסלול החד חוגי נדרשי3 ללמוד ב

 .הלימוד בשנה זו גבוה יותר
 'סדנאות שנה א

הדרושי3 להשתתפות בסדנת , החוג לא יספק לתלמידי3 סרטי הקלטה וידיאו וכ! מסרטות ומכשירי עריכה

 .התלמיד אחראי להשיג3 ממקורות שמחו. לחוג. 'שנה א
 

 פקה בלבד מגמת ה4' ג4'מידע לתלמידי שני1 ב
 'לתלמידי שנה ב

 :ל יתקיי3 שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול"שבוע לפני פתיחת שנה .1
 . תרגול שימוש בציוד לקראת הפעילות בקורסי3 השוני3 .א
תנאי מעבר בקורס הוא . קורס בטיחות חשמל בציוד תאורה שבסופו תתקיי3 בחינה מסכמת  .ב

 . לפחות80ציו! 
 .י לשאילת ציוד תאורהשלהל! מהווה תנא' סעי= ב 

. שעתיי3 כל מפגש,  מפגשי43 חלה חובת השתתפות בהדרכת בטיחות בהיק= :הדרכת בטיחות  .2

 . לפחות80תנאי המעבר בקורס הוא ציו! . במפגש הרביעי תתקיי3 בחינה מסכמת
 'ג4'לתלמידי שני1 ב

יכולתו של החוג ולאחר יינת! ציוד בהתא3 ל, במסגרת הלימודי3, לתלמידי3 המפיקי3 פרוייקטי3 .1

 .בחינת כל מקרה לגופו
 .התלמיד יחויב בתשלו3 קנס בהתא3, במידה של נזק או איבוד הציוד .2
 שעות 8בהיק= של   " משמרות עריכה"י " שעות ביממה עפ24 חדרי העריכה פועלי3 :חדרי עריכה  .3

 .  נוחותבחלק מהמקרי3 סטודנט ישוב. למשמרת עריכה בשעות פחות, לפיכ>. למשמרת
חייב להשאיר בחוג לקולנוע וטלוויזיה , סטודנט שהפיק פרוייקט במסגרת לימודיו באוניברסיטה .4

האוניברסיטה . צילומי סטילס וסינופסיס קצר בעברית ובאנגלית, VHSשתי קלטות , מסטר בטא

, ייצוג בפסטיבלי3, מחקר, הוראה: תהיה זכאית להשתמש בסרט לצרכי3 שאינ3 מסחריי3 כגו!

 .ב"סי ציבור וכיויח



ממחס! החוג לאמנות התאטרו! חייבי3 ) ריהוט וכדומה( תלמידי3 המשאילי3 אביזרי3  .5

י מובילי3 חיצוניי3 בתשלו3 ודמי "ציוד שלא יוחזר כנדרש יטופל ע. להחזיר3 למחסנאי במועד

 .ההובלה יוטלו על התלמיד
 

 
 סינמטק קלטות וידאו וסרטי1

סרטי3 ,  שכולל סרטי3 עלילתייDVD3סרטי קולנוע וסרטי , וידאובמסגרת החוג פועל ארכיו! קלטות 

חמש עמדות צפייה עומדות לרשות התלמידי3 והמורי3 בשעות הפתיחה . ותכניות טלוויזיה, דוקומנטריי3

 .של הארכיו!
 .מר ליביו כרמלי: מנהל הארכיו!

 

 
 אביב4הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטי1 של אוניברסיטת תל

י הסטודנטי3 " ע1986אביב הוק3 בשנת :ינלאומי לסרטי סטודנטי3 של אוניברסיטת תלהפסטיבל הב

 .לורנס פרייס ושוקי פרידמ!
הפסטיבל . מתקיי3 הפסטיבל אחת לשנתיי3 ומשתתפי3 בו עשרות בתי ספר מרחבי העול3, 1986מאז 

 . א"מתקיי3 בקמפוס האוניברסיטה ובסינמטק ת
 .שופטי3 בינלאומיבמרכז הפסטיבל תחרות בשיפוט חבר 

סדנאות אמ! ומפגשי3 ע3 יוצרי , בכל פסטיבל נבחר נושא מרכזי שסביבו מתקיימות תוכניות מיוחדות

, )1992(משחק מול מצלמה , )1990(פס קול , )1988(נושאי הפסטיבלי3 הקודמי3 היו תסריטאות . קולנוע

 ).2000 (No Place Like Homeו ) 1998(מסכי3 קטני3 , מס> גדול, )1996(בימוי , )1994(סינמטוגרפיה 
 .שמארגני3 ומפיקי3 אותו, יוצרי הפסטיבל ה3 ציבור הסטודנטי3 בחוג

, )1990 (  ארנו! גולפינגר ושוקי פרידמ!, )1988, 1986(לורנס פרייס ושוקי פרידמ!  : מנהלי הפסטיבל היו

עמליה מרגולי! וגליה , )1994(ר 'לנצאני ברמ!  ואלכסנדרה ס, יוסי דרורי , ) 1992(יוסי דרורי ודפנה מנור 

 ).2000(עמית שלו ואילאיל אלכסנדר , )1998(ליר! עצמור ואלו! כספי , )1996(כה! 
 :1994החליט ב, "CILECT", הארגו! הבינלאומי של בתי ספר וחוגי3 אוניברסיטאיי3 לקולנוע וטלוויזיה

 .CILECTל א יהיה הפסטיבל הרשמי ש"שפסטיבל הסטודנטי3 של אוניברסיטת ת
 ונושאו המרכזי 1996הכנס האקדמי הראשו! התקיי3 בשנת . בצד הפסטיבל מתקיי3 כנס אקדמי בינלאומי

 ". טשטוש גבולות"היה 
 ".סדרות וסדרתיות"התקיי3 הכנס השני בנושא , 1998בשנת  
 ".בלתי נראה בקולנוע  ובטלוויזיה האינטראקטיביי3" התמקד הכנס ב2000  בשנת

 
 מינריוניות וסמינריוניותעבודות פרוס

כדרישת קד3 " 3אוריה קולנועית ית"ס "חייבי3 התלמידי3 ללמוד את הפרו' של שנה ב' בסמסטר א

כל עבודה . כל העבודות מוגשות א> ורק למזכירות הסטודנטי3 ולא ישירות לידי המורה. 'לסמינר בשנה ג

 .ה/ק שני נשמר בידי התלמידעותק אחד נמסר למזכירות ועות,  עותקי3 מודפסי23:ביש להכי! 
 
 חוגי4מסלול דו 4

אוריה ית"כולל ,  עבודות פרוסמינריוניות3חוגי חייב להגיש במהל> לימודיו :תלמיד במסלול הדו 

 . עבודות סמינריוניות בשני תחומי3 שוני23:ו, "3קולנועית 
 
 חוגי4מסלול עיוני חד 4

 עבודות :3ו, "3אוריה קולנועית ית"כולל , ריוניות עבודות פרוסמינ3תלמיד המסלול העיוני חייב להגיש  

 . מתוכ! עבודה אחת במסגרת סמינריו! מורחב, סמינריוניות
כמו כ! תלמיד המסלול העיוני חייב להשתת= במועדו! כתבי עת ותחול עליו חובת הגשת עבודה נרחבת  

 .בכתב
 
 
 
 חוגי4מסלול תסריטאות חד 4



 2, "3אוריה קולנועית ית"כולל ,  עבודות פרוסמינריוניות2תלמיד מסלול תסריטאות חייב להגיש  

המהווה סמינריו! מורחב  , עבודות סמינריוניות בתחו3 העיוני  ועבודה סמינריונית בתסריטאות

 ).פרוייקט גמר(
 
 חוגי4מסלול הפקה חד 4

 עבודות 2 ,"3אוריה קולנועית ית"כולל ,  עבודות פרוסמינריוניות2תלמיד מסלול הפקה חייב להגיש  

 ).פרוייקט גמר(המהווה  סמינריו! מורחב  , סמינריוניות בתחו3 העיוני ועבודה סמינריונית בהפקה
 

 זכאות לציו: בסמינר מורחב בהפקה
מעצב , צל3, במאי, מפיק:  התלמיד יהיה זכאי לציו! בתנאי שישתת= באחד מתפקידי3 אלה:סרט .1

 .קול או עור>:פס
 .יהיה זכאי לציו! בתנאי שישתת= בתפקיד במאי  או מפיק התלמיד :תכנית אולפ!  .2
 .במאי או עור>,  התלמיד יהיה זכאי להשתת= בתפקיד מפיק:תכנית המשלבת מדיה דיגיטליי3 .3
 

 סמינריוניות וסמינריוניות "מועד הגשת עבודות פרו
, בלבד' בסמסטר באו אלה שמתקיימי3 , המועד האחרו! להגשת עבודות בסמינריוני3 עיוניי3 שנתיי3 .1

 .הוא היו3 האחרו! של פגרת הקי. של אותה שנת לימודי3
של ' הוא סו= סמסטר ב' המועד האחרו! להגשת עבודות בסמינרי3 עיוניי3 המתקיימי3 בסמסטר א .2

 .אותה שנת לימודי3
 .של אותה שנת לימודי3' הוא סו= סמסטר ב" 3אוריה קולנועית ית"ס "מועד הגשת העבודה בפרו .3
 

 שיפור ציו: חיובי
 . הפקולטה/י החוג"תלמיד יהא רשאי לשפר ציו! חיובי ללא הגבלה במסגרת שני מועדי הבחינה שנקבעו ע

 . הציו! האחרו! הוא ציונו הסופי בקורס:נבח! תלמיד יותר מפע3 אחת בקורס 
 

 דרישות מעבר
,  בכל שלוש שנות לימודיו:דות  בחינות ועבו:על התלמיד לעמוד בדרישות המעבר בשיעורי3 ובתרגילי3  .1

 .כפי שמפורט בתכניות הלימודי3 במסלולי3 השוני3
 ). סרטי3 במש> שלוש שני1003 :בהיק= של כ(על התלמיד לעמוד בבחינת בקיאות בסרטי3  .2
 
 
 
 

 חישוב ציו: גמר
ות יהיה ערכו של ציו! בשיעור ב! שעתיי3 שנתי, לדוגמה. הציו! הממוצע יהיה משוקלל לפי מספר השעות

 שעות :בשיעורי3 אליה3 מצורפת הקרנה . כפול מערכו של ציו! בשיעור ב! שעתיי3 סמסטריאליות

 .ההקרנה אינ! מחושבות בשקלול
הציו! הסופי ייקבע על ידי שקלול ציוני התלמיד בשלוש שנות לימודיו לפי . החוג אינו מקיי3 בחינות גמר

 :החלוקה הבאה
 
 חוגית4תכנית דו  4

 ני הקורסי3  ציו60% 
 .סמינריוניות וסמינריוניות"  ציוני עבודות פרו40% 

 
 חוגית4תכנית חד  4

 .  ציוני הקורסי3 בחוג ובלימודי השלמה מחו. לחוג40% 
 .סמינריוניות וסמינריוניות"  ציוני עבודות פרו60% 

 



יקבל שקלול  : סמינר הפקה או סמינר תסריטאות :פרוייקט הגמר , במסלול הפקה ובמסלול תסריטאות

 . של הפרוסמינרי3 והסמינרי60%3 : מתו> ה20%של 



 חוגית-סדר הלימודים בתכנית החד
 

 מסלול עיוני
 

 חוגית:להמש> לימודי3 בתכנית החד' תנאי המעבר משנה א
 .כולל קורסי העשרה מחו. לחוג',  לפחות בכל הקורסי3 של שנה א80ציו! ממוצע 

 
 שיעורי1 בתו7 החוג

 

   'שנה א .1
 ס"ש 24 1מערכת עיונית בסיסית  1.1 
 :קורסי תסריטאות 1.2 
 ס"ש 2 1מבוא לתסריטאות   1.2.1  
 ס"ש  2 2מבוא לתסריטאות  1.2.2  
 ס"ש  2 כתיבת תסריט 1.2.3  

 
 :קורסי הפקה  1.3 
 ס"ש 2 ' א–סרט וידאו  1.3.1  
 ס"ש  2 ' ב–סרט וידאו  1.3.2  
 ס"ש  4 יסודות הפקת אולפ! 1.3.3  
 ): קורסי23 מבי! 1בחירה (קורסי הפקה  1.4 
  1.4.1 STORY BOARD ס"ש 2  או סדנת סטילס 

 

 'ג4'שני1 ב .2
 ס"ש 8 2מערכת עיונית בסיסית  2.1 
 ,אוריה קולנועיתית,  שיעורי3 מתחו3 תולדות הקולנוע14  2.2 
 ס"ש 28  ומדיה דיגיטליי13לימודי טלוויזיה, קולנוע ישראלי  
 ס"ש 2 2ינריו! בכתבסמ" פרו1 2.3 
 ס"ש 2 3סמינריו! כרפרט" פרו1 2.4 
 ס"ש 12 4)מתוכ3 סמינריו! מורחב אחד( סמינריוני3 3 2.5 
 ס"ש Journal Club( 4(עת :מועדו! כתבי 2.6 

  ס  "ש 96 כ שעות בחוג"                                                                    סה

                                                 
 . שיעורי3 מתחו3 תיאוריה קולנועית2 :לפחות שני שיערי3 יהיו מתחו3 תולדות הקולנוע ו 1
 .סמינריוני3 יהיו משני תחומי3 שוני3"והפר 2
 פריטי3 4 עמודי3 מודפסי3 ולפחות 7:10ס כרפרט מחייב הגשת רפרט בהיק= של "פרו 3

  .ביבליוגרפיי3
 .הסמינרי3 יהיו מתחומי3 שוני3 4



 )100מסגרת (8 לחוג שיעורי העשרה מחו
 
     מבואות חובה4' שנה א .3

 ס"ש 4 תולדות האמנות המודרנית 3.1 
 ס"ש 2 דרמה וסיפורת ממבט ראשו! 3.2 

 'ג4'שני1 ב. 4
 ס"    ש14 שיעורי בחירה באמנויות 4.1 

 ס"ש 20 כ שעות מחו. לחוג"                                                            סה
 
 .ס" ש116כ ילמד תלמיד המסלול העיוני "הס
 
 



 מסלול תסריטאות
 

 חוגית:להמש> לימודי3 בתכנית החד' תנאי המעבר משנה א
 .כולל קורסי העשרה מחו. לחוג',  לפחות בכל הקורסי3 של שנה א80ציו! ממוצע 

 
 עמודי3 :8 עותקי3 שאורכו לא יותר מ:3חייב להגיש תסריט בעברית ב, תלמיד העומד בתנאי שלעיל

 . ללא סינופסיס, נית! להגיש ג3 קטע מסרט. מודפסי3
 .'של שנה א' ועדת הקבלה תקיי3 את ישיבותיה מייד לאחר קבלת ציוני בחינות מועד ב

 ".1תסריטאות "תשובתה החיובית של ועדת הקבלה מקנה למועמד זכות להתקבל למסגרת לימודי הקב. 
 

 שיעורי1 בתו7 החוג
 
   'שנה א.1

 ס"ש 24 1מערכת עיונית בסיסית   1.1 
 :קורסי תסריטאות 1.2

 ס"ש 2 1מבוא לתסריטאות   1.2.1  
 ס"ש  2 2מבוא לתסריטאות  1.2.2  
 ס"ש  2 כתיבת תסריט 1.2.3  

 
 :קורסי הפקה  1.3 
 ס"ש 2 ' א– סרט וידאו  1.3.1  
 ס"ש  2 ' ב–סרט וידאו  1.3.2  
 ס"ש  4 יסודות הפקת אולפ! 1.3.3  

 
 ): קורסי23 מבי! 1בחירה (רסי הפקה קו 1.4 
  1.4.1 STORY BOARD ס"ש 2  או סדנת סטילס 

 
 'ג4'שני1 ב .2

 ס"ש 8 2מערכת עיונית בסיסית  2.1 
 ,תאוריה קולנועית,  שיעורי3 מתחו3 תולדות הקולנוע4  2.2 
 ס"ש 8  ומדיה דיגיטליי53לימודי טלוויזיה , קולנוע ישראלי  
 ס"ש 2 כתבסמינריו! ב" פרו1 2.3 
 ס"ש 8 )מתחומי3 שוני3( סמינריוני3 2 2.5 
 ס"ש 40 לימודי תסריטאות 2.6 

 ס  "ש 106 כ שעות בחוג"                                                                    סה
 

רת אח, )סמינריו! בתסריטאות(ת להשאיר עותק מתסריט הגמר /ה במגמת תסריטאות חייב/תלמיד: הערה

 . לא יקבל אישור זכאות לתואר
 )100מסגרת (שיעורי העשרה מחו8 לחוג 

 
     מבואות חובה4' שנה א. 3

 ס"ש 4 תולדות האמנות המודרנית 3.1 
 ס"ש 2 דרמה וסיפורת ממבט ראשו! 3.2 

 
 'ג4'שני1 ב .4

 ס"ש 14 שיעורי בחירה באמנויות 4.1 
 ס"ש 20 כ שעות מחו. לחוג"         סה                                            

 
 .ס" ש126כ ילמד תלמיד מסלול תסריטאות "סה

                                                 
  .לפחות שיעור אחד מתחו3 תולדות הקולנוע ושיעור אחד מתחו3 תאוריה קולנועית 5



 מסלול הפקה
 

 חוגית:להמש> לימודי3 בתכנית החד' תנאי מעבר משנה א
 .כולל קורסי העשרה מחו. לחוג',  בכל הקורסי3 של שנה א80ציו! ממוצע 

בפורמט (ת קבלה ולהציג בפניה סרט קצר חייב להגיש את מועמדותו לוועד, תלמיד העומד בתנאי שלעיל

 . 'שנעשו במסגרת לימודיו בשנה א, ) אינטש1/2בפורמט (או תכנית טלוויזיה קצרה )  אינטש1/2וידאו 
 .'של שנה א' ועדת הקבלה תקיי3 את ישיבותיה מייד לאחר קבלת ציוני בחינות מועד ב

" 1הפקה "למסגרת לימודי הקב. תשובתה החיובית של ועדת הקבלה מקנה למועמד זכות להתקבל 

 .במסלול הפקה
 

 שיעורי1 בתו7 החוג
 
   'שנה א .1

 ס"ש 24 1מערכת עיונית בסיסית  1.1 
 :קורסי תסריטאות  
 ס"ש 2 1מבוא לתסריטאות   1.2.1  
 ס"ש  2 2מבוא לתסריטאות  1.2.2  
 ס"ש  2 כתיבת תסריט 1.2.3  

 
 :קורסי הפקה  1.3 
 ס"ש 2 ' א–סרט וידאו  1.3.1  
 ס"ש  2 ' ב–סרט וידאו  1.3.2  
 ס"ש  4 יסודות הפקת אולפ! 1.3.3  

 
  ): קורסי23 מבי! 1בחירה (קורסי הפקה   
  1.4.1 STORY BOARDס"ש 2  או סדנת סטילס 

 
 'ג4'שני1 ב .2

 ס"ש 8 2מערכת עיונית בסיסית  2.1 
 ,תאוריה קולנועית,  שיעורי3 מתחו3 תולדות הקולנוע6  2.2 
 ס"ש 12  ומדיה דיגיטליי63לימודי טלוויזיה , קולנוע ישראלי  
 ס"ש 2 סמינריו! בכתב" פרו1 2.3 
 ס"ש 8 7 סמינריוני23 2.4 
  :הקבצי הפקה 2.5 
 ס"ש  16 "1הפקה "הקב.  2.5.1  
 ס"ש 16 "2הפקה "הקב.  2.5.2  
 "3הפקה "הקב.  2.5.3  
 ס"ש 20 )תכנית אישית באישור ראש מסלול הפקה(   

  ס  "ש 122 כ שעות בחוג"                                                                  סה
 )100מסגרת (שיעורי העשרה מחו8 לחוג 

 
     מבואות חובה4' שנה א .3

 ס"ש 4 תולדות האמנות המודרנית 3.1 
 ס"ש 2 דרמה וסיפורת ממבט ראשו! 3.2 

 
 'ג4'שני1 ב .4

 ס"ש 14 ה באמנויותשיעורי בחיר 4.2 
                                                 

  . שיעורי3 מתחו3 תאוריה קולנועית:2תחו3 תולדות הקולנוע ו שיעורי3 יהיו מ2לפחות  6
  .הסמינרי3 יהיו מתחומי3 שוני3 7



 ס"ש 20 כ שעות מחו. לחוג"                                                           סה
 

 .ס" ש142כ ילמד תלמיד מסלול הפקה "סה
 

 תנאי1 מוקדמי1 לכניסה להקבצי הפקה
דרישות  לפחות ועמדו ב80בציו! משוקלל ' פתוח א> ורק לתלמידי3 שסיימו את שנה א" 1הפקה "הקב. 

 .ועדת הקבלה
 . ומעלה80בציו! " 1בימוי קולנועי "פתוח לתלמידי3 שסיימו את הקורס " 2בימוי קולנועי "הקורס 

 פרוייקט גמר
 .3הסטודנטי3 יבצעו פרוייקט גמר במסגרת סדנאות היצירה בהקב. הפקה 

תעניק , ה הסדנהבשיתו= ע3 מנח, הוועדה. הסטודנטי3 יציגו את פרוייקט הגמר בפני ועדת פרוייקטי3

 .אישור וציו! לפרוייקט
 .ית/הוועדה רשאית לשקול הענקת ציו! לפרוייקט גמר ג3 על סמ> מכלול עבודות אחרות של הסטודנט

 
 



 חוגית-וסדר הלימודים בתכנית הד
 
   'שנה א .1

 ס"ש 24 1 מערכת עיונית בסיסית  1.1 
 ס"ש 2 1מבוא לתסריטאות   1.1.1  
 ס"ש  2 2אות מבוא לתסריט 1.1.2  
 ס"ש 2 ' א–סרט וידאו  1.1.3  
 ס"ש  2 ' ב–סרט וידאו  1.1.4  
   

 'ג:'שני3 ב .2
 ס"ש 8 2מערכת עיונית בסיסית  2.1 
 ,אוריה קולנועיתית,  שיעורי3 מתחו3 תולדות הקולנוע4  2.2 
 ס"ש 8 לימודי טלוויזיה  ומדיה דיגיטליי3, קולנוע ישראלי  
 ס"ש 2 8תבסמינריו! בכ" פרו1 2.3 
 ס"ש 2 9סמינריו! כרפרט" פרו1 2.4 
 ס"ש  8 10 סמינריוני23 2.5 

 
 ס" ש60 כ שעות בחוג"סה       

 
 
 
מבוא ללימודי : "פטורי3 מהשתתפות בקורסי3, ט ותקשורת"חוגי קו:תלמידי המסלול הדו -

" וני3מבוא לתקשורת המ"על סמ> ציו! חיובי בקורס , "תרגיל ללימודי טלוויזיה"וה" טלוויזיה

' ט בשני3 ב"ס משיעורי בחירה בחוג לקו" ש4על תלמידי3 אלה להשלי3 . שנלמד בחוג לתקשורת

 .'ו ג
 

 חוגי4חד' חוגי לשנה ב4דו' תנאי מעבר משנה א
יהיה כפו= ', חוגית בשנה ב:חוגית ומבקש להתקבל לתכנית חד:בתכנית דו' תלמיד המסיי3 שנה א

השלמת חובות הלימודי3 החסרות בתכנית לא תאר> יותר . י3לדרישות המופיעות להל! במסלולי3 השונ

 .משנת לימודי3 אחת
כלל שנת לימודי3 :חוגית היא בדר>:חוגית לתכנית החד:המשמעות המעשית של המעבר מהתכנית הדו

 .נוספת
 

                                                 
  .סמינריוני3 יהיו משני תחומי3 שוני3"הפרו 8
 פריטי3 4 עמודי3 מודפסי3 ולפחות 7:10ס כרפרט מחייב הגשת רפרט בהיק= של "פרו 9

 ביבליוגרפיי3
  .הסמינרי3 יהיו משני תחומי3 שוני3 10



 ב"רשימת השיעורים לשנת הלימודים תשס
 

 לימודי תואר ראשון
 

 'שנה א
 )102מסגרת  (1מערכת עיונית בסיסית 
 ס" ש8 שיעור אינגבר. מר נ מבוא לתולדות הקולנוע

 ב! צבי. י' גב: אסיסטנטית 
 ס" ש2 שיעור אינגבר. מר נ 1מבע קולנועי 

 ליברוס. ע' גב: אסיסטנטית 
 ס" ש2 שיעור  ברנשטיי!. ר ע"ד מבוא ללימודי טלוויזיה 
 ס" ש2 שיעור צימרמ!. ר מ"ד מבוא לקולנוע ישראלי

  ב! צבי.י' גב: אסיסטנטית 
 ס" ש2 ת"שו חגי!. מר ב: ריכוז 1תיאוריה קולנועית 
 ס" ש2 ת"שו דובדבני. מר ש: ריכוז 2תיאוריה קולנועית 
 ס" ש2 תרגיל ליברוס. ע' גב: ריכוז תרגיל במבע קולנועי

 ס" ש2 תרגיל פ"חרל. מר א: ריכוז תרגיל בלימודי טלוויזיה
  ס" ש2 תרגיל פנחסי.  מ'גב: ריכוז  היסטוריה וביקורת:קולנוע ישראלי 

 דבורה . מר א: ריכוז בחינת בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י: פיקוח )בחוג' לכל תלמידי שנה א(

 
 )102מסגרת (קורסי תסריטאות 
 ס" ש2 שיעור ניב. מר י 1מבוא לתסריטאות 
 ס" ש2 שיעור מנדל. מר י 2מבוא לתסריטאות 

 ס" ש2 ת"שו מורי3 שוני3 כתיבת תסריט
 

 )102מסגרת (י הפקה קורס
 ס" ש4 סדנה מורי3 שוני3 'ב+'סרט וידאו א

 ס" ש4 סדנה מורי3 שוני3 יסודות הפקת אולפ!
STORY BOARD ס" ש2 סדנה קסנר. ס' גב 

 ס" ש2 סדנה ויגודר. ר מ"ד סדנת סטילס
 

 )100מסגרת (שיעורי העשרה מחו8 לחוג 
 ס" ש2 שיעור ב! שאול. ד' גב דרמה וסיפורת ממבט ראשו!
 ס" ש4 שיעור לוי אייזנברג. ר ד"ד תולדות האמנות המודרנית

 
 

 'שנה ב
 )104מסגרת  (2מערכת עיונית בסיסית 

 ס" ש2 שיעור אינגבר. מר נ מבוא לקולנוע ב! זמננו
 חגי!. מר ב: אסיסטנט 

 ס" ש2 שיעור אינגבר . מר נ 2מבע קולנועי 
 רז. מר ג: אסיסטנט 

 ס" ש4 ס"פרו זנגר. ער "ד: ריכוז 3תיאוריה קולנועית 
  בחינת בקיאות בסרטי3

  פירסטטר. מר י: פיקוח )לתלמידי מסלול חד חוגי בלבד(
 

 )105מסגרת (' שנה ג
 ס" ש4 ת"שו נאמ!. י' פרופ 11מועדו! כתבי עת



  גר.. נ' פרופ 
  פרידמ!. מ' פרופ 

 ס" ש2 שיעור לובי!. ר א"ד 11מבט עכשווי על עול3 התיאָוריה
 פירסטטר. מר י: ריכוז סרטי3בחינת בקיאות ב

 
 " תולדות הקולנוע"תחו1 

 )600מסגרת (שיעורי1 
 ס" ש2 שיעור כה! רז. א' גב קוק'היצ

 ס" ש2 שיעור כה! רז. א' גב גבריות במשבר בסרטי הבלש האמריקאי3
 ס" ש2 שיעור טל. מר צ מבוא לקולנוע של העול3 השלישי

 שמוני3 הקומדיה הרומנטית בשנות ה
 ס" ש2 שיעור ב! דוד. ר במ והתשעי3

 ס" ש2 שיעור מורג. ר' גב הקולנוע הפא! סיני
 ס"  ש2 שיעור אבישר. ר א"ד קולנוע הוליוודי קלאסי
 ס" ש2 שיעור אבישר. ר א"ד קולנוע אמריקאי עכשווי

 ס" ש2 שיעור פירסטטר. מר י דמות האב בקולנוע
 :בי! דזיגה ורטוב לבי! ארול מוריס 

 ס" ש2 שיעור קלדרו!. ר נ"ד נוע הדוקומנטריתחנות בתולדות הקול
 ס" ש2 שיעור פירסטטר. מר י אנר בינלאומי'סרט הפשע כז

 
 )601מסגרת (פרוסמינריוני1 

 ס" ש2 ס"פרו פדבה. מר ג תרבות  הקיטש הקאמפ והדקדנס
 ס" ש2 ס"פרו גורדו!. ר א"ד קולנוע האוטר הרוסי

 :הגרוזיני והארמני, הקולנוע האירני
 ס" ש2 ס"פרו גורדו!. ר א"ד פגשנקודות מ

 ס" ש2 ס"פרו פרידמ!. מ' פרופ קולנוע צרפתי עכשווי
 ס" ש2 ס"פרו מורג. ר' גב  וויטנא3–מלחמה וקולנוע 

 ס" ש2 ס"פרו פירסטטר. מר י הקולנוע  הספרדי בראי ההיסטוריה
 

 )602מסגרת (סמינרי1 
 המודרני והפוסטמודרני  , הקלאסי

 ס" ש4 סמינר קוגלר  . ת' גב בקולנוע התעלומה
 ס" ש4 סמינר גורדו!. ר א"ד כי וההונגרי'הקלסיקני3 של הקולנוע הצ

 ס" ש4 סמינר גורדו!. ר א"ד מקרה  טרקובסקי: קולנוע כפיוט
 ס" ש4 סמינר פרידמ!. מ' פרופ קולנוע נאצי

 ס" ש4 סמינר אבישר. ר א"ד שואה בקולנוע
 ס" ש4 סמינר מ!נא. י' פרופ מלחמה וטראומה:פדגוגיה צבאית
 ס" ש4 סמינר ב! שמחו!. ג' פרופ הנשי3 של פליני

 ס" ש4 סמינר כג!. ר ש"ד הוליווד ושאר העול3: אותנטיות ואקזוטיקה
 

 "תיאוריה של קולנוע"תחו1 
 )600מסגרת (שיעורי1 

 אנרכיז3 והיפו> : קרנבליות וקולנוע
 ס" ש2 שיעור דובדבני. מר ש הסדר החברתי 

 טאקטיקות, סוגי3: הסאטירה בקולנוע
 ס" ש2 שיעור שח3. ע' גב ותכני3

 ס" ש2 שיעור חגי!. מר ב תפיסות וייצוגי3 של מוות: הכלא של הגוויה
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 ס" ש2 שיעור שמיר. ר ר"ד קולנוע ואמנות
 ס" ש2 שיעור קליי!. מר א 12כתיבת ביקורת קולנועית

 ס" ש2 ת"שו כשר. מר י 12מועדו! הסרט 
 

 )601מסגרת (פרוסמינריוני1 
 ס" ש2 ס"פרו טל. מר צ תיאוריות רב תרבותיות וישומ! בקולנוע

 ס"  ש2 ס"פרו מאירי. ס' גב גו= ומגדר בקולנוע
 ס" ש2 ס"פרו זנגר. ר ע"ד נשי3 ומיתוסי3 בקולנוע

 
 )602מסגרת (סמינרי1 

 ס " ש4 סמינר    ב! שאול. ר נ"ד אנר'תיאוריה של הז
 סוגיות: עיבודי3 מהתיאטרו! לקולנוע

 ס" ש4 סמינר שני. ר ה"ד אינטרפרטציהב 
 ס" ש4 סמינר פרידמ!. מ' פרופ MFA(13קורס ל (קולנוע כהיסטוריוגרפיה 
 ס        " ש4 סמינר פרידמ!. מ' פרופ אוטוביוגרפיה קולנועית

 ס "ש 4 סמינר אבישר. ר א"ד MFA(14קורס ל (נרטיב קולנועי וטלוויזיוני 
 

 " לימודי טלוויזיה"תחו1 
 )600מסגרת (שיעורי1 

 ס" ש2שיעור     לביא דינור. ר ע"ד תעמולה ושכנוע במדיה
 קולנוע דוקומנטרי וטלוויזיה דוקומנטרית 

 ס" ש2 שיעור קלדרו!. ר נ"ד בישראל
 ס" ש2 שיעור אלפר. מר ר ביקורת טלוויזיה

 
 )601מסגרת (פרוסמינריוני1 

 ס" ש2 ס"פרו ברנשטיי!. ר ע"ד אופרות סבו!
 ס" ש2 ס"פרו ברנשטיי!. ר ע"ד  הטלוויזיוניסוגיות בייצוג

 ס" ש2 ס"פרו פירסטטר. מר י טלוויזיה וחיי היומיו3
 ס" ש2 ס"פרו צימרמ!. ר מ"ד יחסי גומלי!: קולנוע וטלוויזיה ישראליי3

 
 )602מסגרת (סמינריוני1 

 ס " ש4 סמינר ברנשטיי!. ר ע"ד טלוויזיה וספורט
 ס " ש4 סמינר ברנשטיי!. ר ע"ד MFA(14קורס ל (סדרות דרמה בטלוויזיה 

 ס" ש4 סמינר לביא דינור. ר ע"ד טקסטי3 פופולאריי3
 ס" ש4 סמינר סלאמה. ר ע"ד טלוויזיה וקולנוע בעול3 הערבי

 ס" ש3 סמינר הרצוג. ח' פרופ 15ייצוג טלוויזיוני של תרבות ופוליטיקה
 ויצטו3. מר ד 

 
 " ציהקולנוע טלוויזיה ודיגיט: מדיה השוואתית"תחו1 

 )600מסגרת (שיעורי1 
 ס" ש2 שיעור פדבה. מר ג סקס וסקסואליות במדיה החזותית

 ס" ש2 שיעור ש3 שאול. נ' גב השפעת האינטרנט על הקולנוע והטלוויזיה
 

 )601מסגרת (פרוסמינריוני1 
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 ס" ש2 ס"פרו ברזל. מר ג אינטרנט ומציאות, טלוויזיה, קולנוע
 ס" ש2 ס"פרו לביא דינור. ר ע"ד 3תעמולה ובידור בטקסטי3 ויזואליי

 
 )602מסגרת (סמינריוני1 

 אסתטיקה של הדמייה דיגיטלית
 ס " ש4 סמינר ב! שאול. ר נ"ד MFA(16קורס ל (

 ס" ש4 סמינר זנגר    . ר ע"ד  וחזרות אחרות במדיהREMAKE, סדרתיות
 

 " קולנוע וטלוויזיה ישראליי1"תחו1 
 )600מסגרת (שיעורי1 

 טרי וטלוויזיה דוקומנטרית קולנוע דוקומנ
 ס" ש2 שיעור קלדרו!. ר נ"ד בישראל

 ס" ש2 שיעור קלדרו!. ר נ"ד קולנוע וריבוי תרבויות בישראל
 ס" ש2 שיעור צימרמ!. ר מ"ד מיתוסי3 בקולנוע הישראלי

 ס" ש4 שיעור קלדרו!. ר נ"ד מבוא לתרבות ישראלית
 

 )601מסגרת (פרוסמינריוני1 
 ס " ש2 ס "פרו צימרמ!. ר מ"ד וע ובטלוויזיההדג3 הפופולרי בקולנ

 הישראליי3
 

 )602מסגרת (סמינרי1 
 ס" ש4סמינר     קלדרו!. ר נ"ד  1960 – 2000קולנוע פוליטי ישראלי 

  קולנוע אוטר ישראלי –הרגישות החדשה 
 ס" ש4 סמינר שוויצר. ר א" ד בשנות השישי3 והשבעי3

 דגמי3 פופולאריי3 בקולנוע ובטלוויזיה 
 ס" ש4 סמינר צימרמ!. ר מ"ד  יחסי גומלי!–הישראליי3 

 ס" ש4 סמינר אבישר. ר א"ד סרט המלחמה בקולנוע הישראלי
 ס" ש4 סמינר גר.. נ' פרופ הפלסטיני בקולנוע הישראלי והפלסטיני

 
 שיעורי בחירה מומלצי1

 ס" ש2   שיעור  פרידמ! . ר ל"ד מבוא לתיאוריה וביקורת של התרבות
 ס" ש4  שיעור  גולומב. ה' פרופ ומוזיקה במבט רב תחומיסרט מחזה 

 ס" ש4 שיעור  גרייבס. מר ד מבוא לפילוסופיה של האמנויות
 ס" ש2 שיעור  צוקרמ!. מ' פרופ פרקי3 בסוציולוגיה של האמנות

 ס" ש4 שיעור אונגר. ר ה"ד פרקי3 בתרבות המערב
 ס" ש2 יעורש אלחנתי. מר א פרשנות וביקורת, מבנה: תרבות הסייבר

 ס" ש2 שיעור אלחנתי. מר מ היבטי3 סוציולוגי3 ואתנוגרפי3 של הרשת
 

 )271מסגרת (תחו1 תסריטאות 
 ' סמסטר א'  שנה ב4' קבוצה א

 קורסי חובה
 ס " ש2 ת"שו גרי!. מר א יסודות מתקדמי3 בתסריטאות

 ס" ש2 ת "שו ניב. מר י כתיבת דיאלוגי3
 ס" ש2 ת"וש הפנר. א' פרופ תסריט קצר להפקה 

    גרי!. מר א 
 טארגובניק. ל' גב 
 גולדפינגר. מר א 
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 קורסי בחירה
 .'ושני שיעורי3 בסמסטר ב' התלמיד יבחר שני שיעורי3 בסמסטר א

    .כל השיעורי3 פתוחי3 בפני תלמידי מגמת הפקה
 

 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ עיצוב הדמות
 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ הסצינה והדיאלוג

 ס" ש2 ת"שו גביזו!. מר ש מוכר ומוזר בכתיבה דרמטית
 ס" ש2 ת"שו כ.. מר י אמנות הסרט הקצר

 ס" ש2 ת"שו הפנר. א' פרופ סינמה נייר
 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ 'שנה ב:אדפטציה

 
 ' סמסטר ב'  שנה ב4' קבוצה ב

 קורסי חובה
 ס" ש2 ת"שו גרי!. מר א תקציר לסרט  ארו>

 ס" ש2 ת"שו ניב. מר י רעיו! לסדרת טלוויזיה/ירתקצ
 ס" ש2 ת"שו קרת. מר א ספור המעשה

 ס" ש2 ת"שו ניב. מר י מפגשי3 ע3 סופרי3
 ס" ש2 סדנה לוי. ר' פרופ בשיתו= ע3(כתיבה ובימוי דרמה קצרה 

 אידיסיס. מר ח )תלמידי הפקה     
 

 קורסי בחירה 
 ס" ש2 ת"שו הפנר. א' פרופ חונכות אישית

 ס" ש2 ת"שו שמחו!:ב!. ג' פרופ אדפטציה
 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ 'שנה ב: התחלות וסופי3:ניתוח תסריטי3

 ס" ש2 ת"שו פישר. מר ד תחקיר ותסריט דוקומנטרי 
 ס" ש2 ת"שו ציפור. מר א כתיבה קומית לטלוויזיה

 ס" ש2 ת"שו ניב. מר י התסריט כמניפולציה רגשית
 

 'סמסטר א'  שנה ג4' קבוצה ג
 קורסי חובה

 ס " ש2 ת"שו הפנר . א'  פרופ טריטמנט לסרט ארו>
 ס" ש2 ת"שו גרי!. מר א 1סצנות בסרט ארו> 

 ס" ש2 ת"שו ניב. מר י טריטמנט לדרמת טלוויזיה
 קורסי בחירה 

 .'ושני שיעורי3 בסמסטר ב' התלמיד יבחר שני שיעורי3 בסמסטר א
 .מת הפקהכל השיעורי3 פתוחי3 בפני תלמידי מג

 
 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ הדראפט האחרו!
 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ 'שנה ג: התחלות וסופי3–ניתוח תסריטי3 

 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ 'שנה ב:אדפטציה
 ס" ש2 ת"שו גביזו! . מר ש חונכות אישית בתסריטאות

 ס" ש2 ת"שו ציפור. מר א פיתוח דמויות לסדרת טלוויזיה
 ס" ש2 ת"שו לוי. מר י כתיבה לסרט פרסומת

  
 ' סמסטר ב'  שנה ג4' קבוצה ד

 קורסי חובה 
 ס" ש2 ת"שו גרי!. מר א דראפט ראשו! לסרט ארו>

 ס" ש2 ת"שו הפנר. א' פרופ 2סצנות בסרט ארו> 
 ס" ש2 ת"שו ניב. מר י דראפט ראשו! לדרמת טלוויזיה 



 ס" ש2 ת"שו ניב. מר י מפגשי3 ע3 סופרי3
 

 קורסי בחירה 
 ס" ש2 ת"שו אידיסיס. מר ח כתיבה מוזמנת לטלוויזיה

 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ הדראפט האחרו!
 ס" ש2 ת"שו יפורס3 ?מה צרי> השחק! מהתסריטאי 

 ס" ש2 ת"שו גרי!. מר א חונכות אישית
 ס" ש2 ת"שו כ.. מר י קריאה מודרכת בתסריטי3

 ס" ש2 ת"שו מחו!ב! ש. ג' פרופ עריכת תסריט
 הגר. ד' גב 

 
בחוג לאמנות " כתיבה דרמטית"תלמידי מסלול תסריטאות רשאי3 לקחת חטיבה במסגרת לימודי 

 .ס" ש16עד לס> של , התאטרו!
 

 )251מסגרת (תחו1 הפקה 
 

 'סמסטר א'  שנה ב4 1הקב8 הפקה 
 קורסי חובה

 ס" ש2 סדנה בוקאי. מר ר 1בימוי קולנועי 
 גולדפינגר. מר א 
 מושנזו!. מר א 

 
 

 ס" ש2 ת"שו גרי!. מר א תסריט קצר להפקה
  הפנר. א' פרופ 
 טארגובניק. ל' גב 
 גולדפינגר. מר א 

 ס" ש2 סדנה מיקלוש. א' גב  1סינמטוגרפיה 
 נחמיאס. מר מ 

 ס" ש2 סדנה דייכס. ר' גב  1משחק קולנועי 
 ס" ש2 סדנה הראל. מר י  1עריכה 

 פרלוב. י' גב 
  17ותהדרכת בטיח
 17הדרכת חשמל

 
 )אחת מבי: שתי אפשרויות( קורסי בחירה 
 ס" ש6 סדנה שח=. א' גב  1 מולטיקמרה :אולפ! טלוויזיה

 שפירא . מר ע 
 או 

 ס" ש2 סדנה רש=. מר א עיצוב צליל 
 ס" ש2 סדנה דורו!. מר ע טכנולוגיות וידאו
 ס" ש2 שיעור אביעד. מ' גב מבוא דוקומנטרי
 ס" ש4 סדנה קסנר.  ס'גב אנימציה קלאסית

 
 )'סמסטר ב (2הקב8 הפקה 

 ס" ש2 סדנה בוקאי. מר ר  2בימוי קולנועי 
 גולדפינגר. מר א 
 מושנזו! . מר א 
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 ס" ש2 ת"שו ב! שמחו!. ג' פרופ עריכת תסריט
 הגר. ד' גב 

 ס" ש3 סדנה מיקלוש. א' גב 2סינמטוגרפיה 
 ס" ש2 סדנה רסקי!. מר ע 2עיצוב הצליל 

 ס" ש2 סדנה ה'חוצ. מר ד עיצוב פס קול –פרוטולס 
 ס" ש3 סדנה קסנר. ס' גב אנימציה דו מימד

 ס " ש3 סדנה דייכס. ר' גב  2משחק קולנועי 
 ס" ש2 סדנה יפורסNON LINEAR17 3עריכה ממוחשבת 

 ס" ש2 סדנה הראל. מר י 2עריכה 
    פרלוב. י' גב 

 ס " ש2 סדנה כג!. ר ש"ד סרט אתנוגרפי 
 ס" ש2 סדנה הקר. מר ר 1רי סרט דוקומנט
 ס " ש6 סדנה שח=. א' גב  2 מולטיקמרה  :אולפ! טלוויזיה

 שפירא. מר ע 
 ס" ש2 סדנה רובינשטיי!. ר ד"ד הפקת סרט קצר

 ס" ש2 סדנה לוי. ר' פרופ כתיבה ובימוי דרמה קצרה
  אידיסיס. מר ח 

 ס"  ש4 סדנה יפורס3  תלת מימד:אנימציה
 

 '  שנה ג4 3הקב8 הפקה 
 ס"  ש4 סדנה ר דובי רובינשטיי!"ד פרודקש! סרט קצר:פוסט

 ס" ש2 ת"שו הפנר. א' פרופ סיפור המעשה
  קרת. מר א 

 ס" ש2 שיעור רובינשטיי!. ר ד"ד ייצוגי המרחב הקולנועי
 ס" ש2 סדנה יפורס3  3סינמטוגרפיה 

 ס" ש4 סדנה לוי. ר' פרופ משחק מול מצלמה
 אד3:בת. מ' גב 

 ס" ש4 סדנה מזרחי. מר מ  בקולנועשחק!:סדנת במאי
 ס" ש2 סדנה הראל. מר י  3עריכה 

 פרלוב. י' גב 
 ס" ש2 סדנה הראל. מר י 4עריכה 

 פרלוב. י' גב 
 ס" ש2 סדנה רובינשטיי!. ר ד"ד הפקת סרט גמר

 ס" ש2 סדנה יפורס3  4סינמטוגרפיה 
 ס" ש2 ת"שו גביזו!. מר ש תסריט לסרט גמר

 
 סדנאות יצירה

 ס " ש6 סדנה ברלי. ט' גב יהמולטימד
 ס" ש4 סדנה אביעד. מ' גב 2סרט דוקומנטרי 

 הקר. מר ר 
 ס" ש4 סדנה בוקאי. מר ר סדנת מפיק 

 רובינשטיי!. ר ד"ד 
    גביזו!. מר ש 

 ס" ש4 סדנה בורשטיי!. י' פרופ סדנת סרט נסיוני
 ס" ש4 סדנה קנולר. מר נ סביבות וירטואליות אינטראקטיביות

Composting 3ס" ש2 סדנה יפורס 
 ס" ש2 סדנה יפורס3 3עיצוב הצליל 

 ס" ש4 סדנה אביעד. מ' גב ניהול וארגו! ארועי קולנוע
 



 
 

 )MFA(לימודי התואר השני 
 
 נאמ!' י' פרופ: ראש התכנית ויוע.

 גרי!' מר א: מרכז התמחותותסריטאות
' י'  פרופ–ניסיוני , הקר' ר ר מ–דוקומנטרי , מושנזו!'  מר א–דרמה : מרכזי התמחות הפקה בימוי

 שאול:ב!' ר נ" ד–הדמיה דיגיטלית , בורשטיי!
 

 מטרת התכנית
בכתיבה או בבימוי והפקה של סרטי3 , מטרת התכנית היא לאפשר ליוצרי3 בעלי רקע אקדמי באמנות

יי3 להרחיב באמצעות שילוב לימודי3 מעש. לרכוש מיומנויות עדכניות בתחו3 המדיה, ותכניות טלוויזיה

ועיוניי3 את התנסות3 בפורמאטי3 שוני3 של הקולנוע והטלוויזיה ולהעמיק בסוגיות תיאורטיות 

 .עכשוויות הנוגעות לעשייה הקולנועית והטלוויזיונית באר. ובעול3
. עיונית ובוגרי3 מתחומי לימוד שוני3 תפרה אפיקי יצירה בינתחומיי3, שילוב בוגרי החוג ממגמה יישומית

 . מגמה זוהתכנית תעודד
 

 תנאי הקבלה
 )  BFA( מגמת הפקה או מגמת תסריטאות 4ט"בוגרי החוג לקו

 . לפחות בתואר ראשו!80ציו! משוקלל 
 .הגשת תיק עבודות לועדת הקבלה

 .י ועדת הקבלה"יתקבלו תלמידי3 אשר ימלאו את שני התנאי3 ויימצאו מתאימי3 ע
 

 ) BA(ונית  מגמה עי4ט"בוגרי1 מחוגי1 אחרי1 ובוגרי החוג לקו
 . לפחות בתואר ראשו!80ציו! משוקלל 

 . לפחות80בציו! ממוצע של , ס" ש36עד היק= של , לימודי השלמה
מתו> תכנית , שיעורי3 מקצועיי3 וסדנאות, סמינריוני3 עיוניי3, לימודי ההשלמה יכללו שיעורי מבוא

 .ט"הלימודי3 לתואר ראשו! של החוג לקו
יתקבלו תלמידי3 שיימצאו . ו התלמידי3 תיק עבודות לועדת הקבלהיגיש, ע3 סיו3 לימודי ההשלמה

 .י וועדת הקבלה"מתאימי3 ע
 

 בוגרי אוניברסיטה בעלי ניסיו: מעשי  בהפקה או תסריטאות
 . לפחות בתואר ראשו!80ציו! משוקלל 

 .הגשת תיק עבודות לועדת הקבלה
תבנה עבור3 תכנית , צאו מתאימי3וא3 ימ, ועדת הקבלה תשקול את התאמת3 של מועמדי3 אלה לתכנית

 .לימודי השלמה תו> התחשבות בהישגיה3 המקצועיי3 שהושגו מחו. לאוניברסיטה
 
 
 

 תיק עבודות
 : תיק העבודות יכלול

 .טופס פרטי3 אישיי3 .א
ת חלק /ה  המועמד/תכנית טלוויזיה או מוצר מולטי מדיה בו נטל, סרט:  בימוי4להתמחות הפקה. 1 .ב

בגו= הסרט חייבות להיות כותרות וקרדיטי3 המעידי3 . ת/ת או עור>/צל3, ה/מפיק, ת/יבעשייתו כבמא

 .נית! לצר= עבודה יצירתית נוספת המשקפת רגישות ויזואלית. ה/על סוג השתתפותו
שאורכו לא יותר , בארבעה עותקי3) בעברית או באנגלית( יש להגיש תסריט :להתמחות תסריטאות. 2 

 עמודי3 5 :או ספור קצר בארבעה עותקי3 של לא יותר מ, 3 ברווח כפול עמודי3 מודפסי10 :מ

 .מודפסי3 ברווח כפול



העבודות יוגשו במעטפה סגורה . ת יופיע על גבי כל פריט אשר יוגש לוועדה/שמו המלא של המועמד. ג

 .ת בתו3 דיוני ועדת הקבלה/ויוחזרו למועמד
 

 ראיו: אישי
 .לראיו! אישי, יוזמנו מועמדי3 שימצאו מתאימי3, העבודותלאחר שלב מבדקי המיו! ובדיקת תיק 

 .ההזמנות לראיו! תשלחנה בכתב
 

 פירוט ההתמחויות
 :התכנית תקיי3 שתי התמחויות

 ,במסגרת זו יוכלו התלמידי3 להתמחות בתחומי העשייה הדרמטית(הפקה /בימוי :

 ).האקספרימנטלית וביצירת מוצר מולטי מדיה, התיעודית
  תסריטאות :
 .פשרות לעבור מהתמחות אחת לשנייה תישקל רק במקרי3 מיוחדי3א

 .בכל אחת מ! ההתמחויות תהיה חובת הגשת עבודת גמר
 

 מבנה הלימודי1
 :ס לימודי3 עיוניי3 ו" ש18מתוכ! , ס" ש54 :ס> כל השעות לתואר. מש> הלימודי3 בתכנית הוא שנתיי3

 .נ3 נכללי3 במכסת השעות לתוארלימודי ההשלמה אי. ס לימודי3 מעשיי3 מתקדמי3" ש36
 .ועבודת גמר, כל התלמידי3 יהיו חייבי3 בהגשת שתי עבודות סמינריוניות לפחות

והכנת עבודת '  לפחות כתנאי מעבר ללימודי שנה ב80בציו! משוקלל של ' על התלמידי3 לסיי3 את שנה א

 .הגמר
 .לפחות עבודה סמינריונית אחת' על התלמידי3 להגיש בשנה א

 
 י הוראהדרכ

 .הסמינריוני3 והסדנאות כוללי3 מרכיב של תרגול ועבודה עצמית מצד התלמידי3, כל השיעורי3



 עבודת הגמר
 תיאור אופי העבודה

 .עבודת הגמר תהיה יצירתית ותלווה בעבודה עיונית
. תכנית טלוויזיה או מוצר מולטי מדיה, ה סרט/תגיש התלמיד/ בימוי יגיש:כעבודת גמר במסלול הפקה

העבודה יכולה .  ידי גופי שידור:או המוגדרי3 על, רמת הביצוע תענה על סטנדרטי3 הנהוגי3 במקצוע

מוצר מולטי מדיה או בצירו= זה או אחר של , אקספרימנטלי, תיעודי,  בדיוני:להיות בתחומי3 עלילתי

 .התחומי3 השוני3
 .ה היצירתית/י3 של עבודתוה עבודה עיונית שתעסוק באחד ההיבט/תצר= התלמיד/לעבודת הגמר יצר=

או הצעה , ה תסריט עלילתי לסרט באור> מלא/תגיש התלמיד/יגיש, כעבודת גמר במסלול התסריטאות

להצעה יצור= תסריט מלא של פרק אחד .  פרקי3:43או לתכנית טלוויזיונית עלילתית בת , מפורטת לסדרה

 .לפחות
 .ה היצירתית/וק באחד ההיבטי3 של עבודתוה עבודה עיונית שתעס/תצר= התלמיד/לעבודת הגמר יצר=

 
 הנחיית עבודת הגמר והערכתה

ויעריכו אותה שני מורי3 בכירי3 ) מהתחו3 המעשי ומהתחו3 העיוני(את עבודת הגמר ינחו שני מנחי3 

 ).מהתחומי3 העיוני והמעשי(נוספי3 
 

 ציו: הגמר
  ציוני קורסי3: 25%
  עבודות סמינריוניות: 35%
 מר עבודות ג: 40%

 
 )רשימת השמות בתכנית טנטטיבית(ב " לשנת תשס4MFAטיוטת תכנית ה

מרכזי ; גרי!. מר א: מרכז התמחות תסריטאות; רובינשטיי!. ר ד"ד: יוע.; שאול:ב!. ר נ"ד: מרכז התכנית

, בורשטיי!. י'  פרופ:ניסיוני , הקר.  מר ר:דוקומנטרי , מוסנזו!.  מר א:דרמה : התמחות הפקה בימוי

 שאול                                                                     :ב!. ר נ" ד:) תחו3 בהתהוות(דיגיטלית הדמיה 
 

  MFA 4לימודי השלמה ל
שינוי בהיק= וסוג השיעורי3 מותנה באישור מרכז . ת/המסגרת גמישה ותותא3 למשתל3. ס" ש36עד 

 .תמחות בתסריטאותבימוי ומרכז ה:מרכז התמחות בהפקה, התכנית
 

 : חטיבה עיונית
 שינוי מותנה באישור מרכז התכנית. ס" ש18עד 

 ס" ש8  מבוא לתולדות הקולנוע 
 ס" ש2  המבע הקולנועי' יס

 ס" שMFA (  4 :ייחודי ל(תיאוריה קולנועית 
 ס" ש2  מבוא לקולנוע ישראלי 

 ס" ש2 מבוא ללימודי טלוויזיה ותקשורת חזותית    
 

 : תחטיבה מעשי
 שינוי מותנה באישור מרכז התכנית ומרכזי ההתמחויות. ס" ש18עד 

 ס " ש2   מושנזו!. מר א ) MFA :ייחודי ל(  סרט וידאו
 ס " ש2   מושנזו!. מר א )          MFA :ייחודי ל(  בימוי קולנועי 

 ס" ש4  הפקת אולפ!                                     ' יס
 ס " ש4                               מבוא לתסריטאות    

 ס" שMFA           (  2 :ייחודי ל (  סדנת כתיבה
 ס" ש2   : בימוי4למועמדי1 להתמחות בהפקה

 ס" ש2                                               1עריכה 
 ס" ש2                                1עיצוב הצליל 

 ס " ש2  '     נטרית שנה ג או סדנה דוקומ1מישחק 
 :למועמדי1 להתמחות בתסריטאות



 ס  " ש2 גרי!. מר א )     MFA :ייחודי ל(  כתיבה למתקדמי3 
 ס " ש2  ג  :שיעור בחירה בתסריטאות משני3 ב

 
לא נכלל במניי!  (הכשרה וליווי במיומנויות טכנית; )לא נכלל במניי! השעות:(בקיאות בסרטי1: כללי

 סדנת בטיחות כללית וסדנת בטיחות בחשמל, שבוע הכשרה במיומנויות; ) MFAלתלמידיהשעות ופתוח 

 ) MFAמיועד ג3 לתלמידי. לא נכללי3 במניי! השעות ויתקיימו בסמו> לתחילת הלימודי3. חובה(
 

 )ס" ש54כ  "סה( MFA 4תכנית ה
 

 ) כ בכל התמחות"ס סה" ש20 (חטיבת לימודי1 מעשית שנה א
 

  )ס תהיה מתו> מסגרת סדנאות בחירה" ש20 :ההשלמה ל. ס" ש10:16(:  תחומיי1שיעורי1 מתקדמי1
 :בימוי4התמחות הפקה
 ) 'ב' סמ. חובה(ס " ש2  )ללא שעות (18יעו. לפרויקטי3

 )   ומרכזי תחומי3(קנבל . א' פרופ: ריכוז
 : דרמה

 ס" ש4 מושנזו!. מר א ת " שו:בימוי דרמה 
 :   דוקומנטרי

 ס" ש4 הקר. מר ר ת" שו:בימוי דוקומנטרי 
 :ניסיוני

 ס" ש5 בורשטיי!. י' פרופ ) (BFAפתוח לתלמידי (ת "שו:בימוי ניסיוני 
 )תחו3 בהתהוות: (הדמיה דיגיטלית

 ס" ש2 זילברנגל. מר מ מבוא לטכנולוגיות הדמיה דיגיטלית 
 ס" ש2 אלמוג. מר ר סדנת מדיה אינטראקטיבית 

 זיתוני. א' גב
 ס" ש2 יפורס3 עיצוב מדיה

 
 : התמחות תסריטאות

  ס " ש2 גרי!. מר א תסריט ועריכת תסריט
 ס " ש2 הפנר. א' פרופ תקציר

 ס " ש2 לוי  . ר' פרופ הדרמה הטלוויזיונית
 : כללי
 ס " ש2 שחורי. נ' גב )חובה(פרודוקציה ושיטות הפקה :פרה

 
 )כ בכל התמחות"ס סה" ש16 (חטיבת לימודי1 מעשית שנה ב

תפקידי3 מרכזיי3 , על בסיס טריטמנט' נה תאשר ועדה פרויקטי גמר להפקה בשנה בלקראת פתיחת הש

הועדה ג3 תאשר את . לשמש חונ> הפרויקט, בפרויקט והסכמה בכתב של אחד מרשימת חונכי3 שתפורס3

ת /במאי, ת/תסריטאי(התפקידי3 בפרויקטי גמר אלו לתלמידי התכנית מ! המניי! כפרויקט הגמר שלה3 

ועדת , יחד ע3 זאת).  במקרי3 מיוחדי3 תשקול הועדה תפקיד יצירתי אחר באחד הפרויקטי3.ה/או מפיק

פרויקט גמר תהיה ועדה מתמדת ותאשר במקרי3 מיוחדי3 הצעות לפרויקטי גמר שיוגשו לה במהל> 

 . הלימודי3 לקראת התואר
 

 )נאות בחירהס תהיה מתו> מסגרת סד" ש16 :ההשלמה ל. ס" ש8:12 (:סדנאות מתקדמות תחומיות
 :בימוי4התמחות הפקה

 ס" ש5 מוסנזו!. מר א: ריכוז ) כולל חונכות(סדנת בימוי דרמה קולנועית 
 ס" ש4 הקר. מר ש: ריכוז ) כולל חונכות(סדנת בימוי דוקומנטרי  

 ס" ש4 בורשטיי!. י' פרופ: ריכוז )כולל חונכות(סדנה ניסיונית 
 חונכות פרויקט ממוחשב

                                                 
 . במסגרת זו יגובשו הצעות ראשוניות לפרויקטי גמר18



 ס" ש4 שאול :ב!. ר נ"ד: ריכוז ) BFAי פתוח לתלמיד (     
 :התמחות תסריטאות

 ס  " ש2 מנדל. מר י 1עבודת גמר 
 ס  " ש2 גרי!. מר א 2עבודת גמר 

 ס" ש2 גרי!. מר א: ריכוז חונכות
 : כללי

 ס " ש2 גביזו!. מר ש בימוי:תסריטי גמר לפרויקט הפקה
 ס" ש2 ת הפקה/עוזר/ שחורי. נ' גב מפיקסדנת 

 ס" ש2 רובינשטיי! . ר ד"ד תי לביקורת עבודתסמינר מחלק
 ) ומורי3 שוני3 ( חובה : גמר     

 ס " ש4 מזרחי . מר מ במאי:סדנת עבודת שחק!
 

 : ב4סדנאות לבחירה בשני1 א
 דרמה

 ס" ש2 יפורס3 ניהול אמנותי
 ס" ש2 שטוייר. מר ד קונספטי3 בעריכה

 
 עיצוב המרחב הקולנועי 

 ס" ש2 רובינשטיי!. ר ד"ד ) BFAפתוח לתלמידי  (    
 ס" ש2 .דייכס. ר' גב )BFAפתוח לתלמידי (הדרכת שחקני3 

 בת אד3. מ' גב 
 דוקומנטרי

 ס" ש4 פרלוב. ד' פרופ אמנות התיעוד
 ס" ש4 ר כג!"ד אנתרופולוגיה ויזואלית

 ס" ש2 אביעד . מ' גב ) BFAפתוח לתלמידי (סדנה דוקומנטרית 
 תחו1 ניסיוני
 ס" ש2 מוגרבי. מר א לעשות אחרת
 ס " ש2 חיי3:מר. מר י קול:אמנות הפס

 )BFAפתוח לתלמידי . תחו3 בהתהוות(הדמיה דיגיטלית 
After Effects . ס " ש2 נת!. מר י 

3Dmaxס" ש4 זילברנגל. מר מ .19מתקד3/ בסיסי 
 ס " ש4 קסנר. ס' גב ) BFAקורס (אנימציה קלאסית  

   תסריטאות
 ס" ש2 יפורצ. מר א הסדרה הטלוויזיונית

 ס  " ש2  שיעור תסריטאות בחירה מתואר ראשו!
  ס" שAvid3     2 :סדנת עריכה ב: כללי

 ) ללא קרדיט בשעות(  
 

 ):ס" ש18(ב 4חטיבת לימודי1 עיונית שני1 א
  חובה– סמינריו: מתודולוגי של מחקר קולנועי

 ס " ש4   שאול    :ב!.  ר נ"ד )א' שנה א סמ (  
 :שיעורי1 מתקדמי1

 פתוח לתלמידי (אסתטיקה ואמנות הסרט 
 בורשטיי!. י' פרופ )התואר הראשו!   

 ס " ש4גרייבס   . ר ד"ד/ 
 ס  " ש4 צוקרמ!   . א' פרופ טלוויזיה גלובלית  

 ס" ש2 אלחנתי . מר מ סייברספייס
                                                 

 .ס נוספי3 לתרגול בצמוד לשיעור" ש2 השיעור כולל 19
 . הסדנה תיער> באופ! מרוכז בחופשה שבי! הסמסטרי33



 )פתוח לתלמידי התואר הראשו!:   (סמינריוני1 מתקדמי1
 ס  " ש4 רידמ! פ. ר מ"ד היסטוריוגרפיה של הקולנוע

 ס " ש4 אבישר  . ר א"ד טלוויזיוני /נרטיב קולנועי
 ס  " ש4 שאול:ב!. ר נ" ד אסתטיקה של הדמיה דיגיטלית

 ס  " ש4 ברנשטיי!. ר ע"ד סדרות דרמה בטלוויזיה
 ס " ש4 )באישור מרכז התכנית(סמינריו! מתואר ראשו! 

 ס" ש4 )רלוונטי לעבודת הגמר (סמינריו: בחירה מחוג אחר
 לא. חובה (: סמינר מחלקתי עיוני

 4)מורי3 שוני3(נורית גר. ' פרופ: ריכוז ) נכלל במניי! השעות      
 
 

ס מהשיעורי3 העיוניי3 או המעשיי3 בשיעורי3 מתקדמי3 " ש4נית! להמיר עד , באישור ראש החוג: הערה

שות עבודת גמר בעלת אופי א3 תלמיד מעוניי! לע, לדוגמה. שיש לה3 זיקה לפרוייקט הגמר, מחו. לחוג

, יהיה רשאי ללמוד שיעורי3 מתקדמי3 בחוגי3 לסוציולוגיה, תיעודי סרט או כתכנית טלוויזיה

 .אנתרופולוגיה או מדע המדינה
 
 

                                                 
אישור בכתב מחונ> עיוני לחנו> את העבודה העיונית שתלווה את פרויקט על כל תלמיד מ! המניי! בתכנית לקבל   4

רשימת . על החונ> להיות בדרגת מרצה אורח ומעלה במעמדו האקדמי. 'הגמר שלו לא יאוחר מסו= סמסטר ב
 מנחי3 תפורס3



 
 רישום לקורסים באמצעות מנות

 
ת שכוללות א) מנות( אפשרויות של מערכות לימודי3 מובנות 14במסלול החד חוגי ישנ! ' לתלמידי שנה א

 .'כל חובות שנה א
התלמידי3 יקבלו מכתבי3 אישיי3 אשר בה3 תוסבר ):  בידינג(הרישו3 למנות יתבצע בשיטת המכרז 

 .שיטת הרישו3
 :להל! מערכות הלימודי3



 0851.0101.01: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 תרגיל במבע קולנועי
 ליברוס.ע' גב

0851.6551.02 

דות האמנות תול
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

  1מבע קולנועי  
 ינגברא. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 חגי!. מר ב

0851.6501.02 

12:00 

 סרט וידאו
 הפנר. א' פרופ

0851.6591.01 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 ת אולפ!יסודות הפק 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

14:00 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.04 

 יסודות הפקת אולפ!  
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
  פירסטטר.מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 2תיאוריה קולנועית 
 ורשה. מר ת

0851.6542.04 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 :קולנוע ישראלי

 היסטוריה וביקורת
 ליברוס. ע' גב

0851.6553.02 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

 סרט וידאו
 הפנר. א' פרופ

0851.6588.01 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

14:00 

 כתיבת תסריט 
 בורנשטיי!. מר ע

0851.1151.01 

 אולפ!יסודות הפקת   
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 



 0851.0101.02: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה
 ט וידאוסר

 הפנר. א' פרופ
0851.6591.02 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 1תיאוריה קולנועית 
 כשר. מר י

0851.6501.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

 תרגיל במבע קולנועי
 טל. מר צ

0851.6551.01 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

14:00 

 יסודות הפקת אולפ!    
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

16:00 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 חגי!. מר ב
0851.6554.02 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 סרט וידאו
 הפנר. א' פרופ

0851.6588.02 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

וע מבוא לקולנ 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

14:00 

 2תיאוריה קולנועית  
 ברזל. מר ג

0851.6542.03 

 :קולנוע ישראלי
 היסטוריה וביקורת

 ברקת. ו' גב
0851.6553.04 

 לפ!יסודות הפקת או 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

16:00 

 כתיבת תסריט 
 בורנשטיי!. מר ע

0851.1516.02 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 



 0851.0101.03: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד '3 היו

 תרגיל במבע קולנועי
 טל. מר צ

0851.6551.07 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

10:00 

  1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 נו!ג. מר ש

0851.1511.03 

12:00 

 1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 כשר. מר י

0851.6501.04 

14:00 

 סרט וידאו 
 בורשטיי!. י' פרופ

0851.6591.05 

תרגיל ללימודי 
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.06 

  16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 2תיאוריה קולנועית 
 גילו!. ד' גב

0851.6542.08 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 כתיבת תסריט
 ב! גוריו!. מ' גב

0851.1516.07 

 יסודות הפקת אולפ!
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

10:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

וסיפורת דרמה 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 :קולנוע ישראלי 
 היסטוריה וביקורת

 פנחסי. מ' גב
0851.6553.06 

14:00 

 סרט וידאו 
 בורשטיי!. י' פרופ

0851.6588.05 

   16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 



 0851.0101.04: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

10:00 

  1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. ר שמ

0851.1511.04 

12:00 

 1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 תרגיל במבע קולנועי 
 שח3. ע' גב

0851.6551.06 

14:00 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 חגי!. מר ב
0851.6554.07 

 סרט וידאו
 צור. ש' גב

0851.6591.04 

  16:00 

 1תיאוריה קולנועית  
 פ"חרל. מר א

0851.6501.05 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 כתיבת תסריט

 גולדפינגר. מר א
0851.1516.05 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

10:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

יפורת דרמה וס
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 :קולנוע ישראלי 
 היסטוריה וביקורת

 ברקת. ו' גב
0851.6553.05 

14:00 

 סרט וידאו  
 צור. ש' גב

0851.6588.04 

 2תיאוריה קולנועית  
 דובדבני. מר ש

0851.6542.05 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 יאות בסרטי3בק  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 
 



 0851.0101.05: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 10:00 

  1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 תרגיל במבע קולנועי
 פנחסי. מ' גב

0851.6551.05 

12:00 

 1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 פדבה. מר ג
0851.6554.01 

14:00 

     16:00 
 סרט וידאו 

 בורשטיי!. י' פרופ
0851.6591.06 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 גלילי. מר ד

0851.6501.06 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 כתיבת תסריט
 קרצנר. מר צ

0851.1516.06 

8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 ולנועהק
 אינגבר. מר נ

0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 10:00 

 2תיאוריה קולנועית 
 שח3. ע' גב

0851.6542.01 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 :נוע ישראליקול
 היסטוריה וביקורת

 דובדבני. מר ש
0851.6553.03 

12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

  14:00 

     16:00 
 סרט וידאו 

 בורשטיי!. י' פרופ
0851.6588.06 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 
 



 0851.0101.06: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1ריטאות מבוא לתס
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

תרגיל ללימודי 
 טלוויזיה

 רז. מר ג
0851.6554.03 

 10:00 

  1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 תרגיל במבע קולנועי
 ביגר. ע' גב

0851.6551.03 

 12:00 

יסודות הפקת אולפ! 
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 1תיאוריה קולנועית 
 ענבר. מר נ

0851.6501.07 

 14:00 

פ! יסודות הפקת אול
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

    16:00 

יסודות הפקת אולפ! 
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 סרט וידאו
 לוי. מר ח

0851.6591.07 

 18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'ביו3  'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 כתיבת תסריט
 קרצנר. מר צ

0851.1516.03 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. ר נמ
0851.6502.01 

  10:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

יסודות הפקת אולפ! 
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול.  ד'גב
0851.1128.01 

 2תיאוריה קולנועית 
 גילו!. ד' גב

0851.6542.02 

 14:00 

יסודות הפקת אולפ! 
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 :קולנוע ישראלי  
 היסטוריה וביקורת

 ב! צבי. י' גב
0851.6553.01 

 16:00 

יסודות הפקת אולפ! 
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 סרט וידאו
 לוי. מר ח

0851.6588.07 

 18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 



 0851.0101.07: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 תרגיל במבע קולנועי
 שח3. ע' גב

0851.6551.04 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

לתולדות מבוא 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 תיאוריה קולנועית 
 ב! דוד. מר ב

0851.6501.08 

14:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. ר ממ

0851.1511.08 

 סרט וידאו 
 עצמור. מר ל

0851.6591.08 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 פדבה. מר ג
0851.6554.05 

16:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 1תיאוריה קולנועית 
 וויסלר. מר ב

0851.6542.07 

 8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 ססדנת סטיל
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 כתיבת תסריט
 ב! גוריו!. מ' גב

0851.1516.08 

 10:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 חמיאסנ. מר מ

0851.1511.08 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 :קולנוע ישראלי
 היסטוריה וביקורת

 ב! צבי. י' גב
0851.6553.07 

 14:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 סרט וידאו 
 עצמור. מר ל

0851.6588.08 

  16:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 



 0851.0101.08: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 תרגיל במבע קולנועי
 ליברוס. ע' גב

0851.6551.02 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 ביגר. ע' גב

0851.6501.01 

12:00 

 1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 טיי!ברנש. ר ע"ד
0851.6531.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

14:00 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.04 

 יסודות הפקת אולפ!  
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 :קולנוע ישראלי

 היסטוריה וביקורת
 ליברוס. ע' גב

0851.6553.02 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 עהקולנו
 אינגבר. מר נ

0851.6502.01 

  12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

14:00 

 2תיאוריה קולנועית  
 ברזל. מר ג

0851.6542.03 

 כתיבת תסריט
 כ.. מר י

0851.1516.04 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.01 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 



 0851.0101.09: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 תרגיל במבע קולנועי
 ליברוס. ע' גב

0851.6551.02 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

דות מבוא לתול
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 ביגר. ע' גב

0851.6501.01 

12:00 

 1מבע קולנועי  
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

14:00 

 יסודות הפקת אולפ!    
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

16:00 

תרגיל ללימודי  
 טלוויזיה

 חגי!.מר ב
0851.6554.02 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 ודות הפקת אולפ!יס 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 2תיאוריה קולנועית 
 גילו!. ד' גב

0851.6542.08 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 :קולנוע ישראלי

 היסטוריה וביקורת
 ליברוס. ע' גב

0851.6553.02 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 נזו!מוש. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

14:00 

 כתיבת תסריט  
 כ.. מר י

0851.1516.04 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 בנאי. ס' גב

0851.1511.02 

18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 



 0851.0101.10: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 ססדנת סטיל
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 ות הפקת אולפ!יסוד 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

12:00 

 תרגיל במבע קולנועי
 טל. מר צ

0851.6551.01 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 ב! דוד. מר ב

0851.6501.08 

14:00 

תרגיל ללימודי     
 טלוויזיה

 פדבה. מר ג
0851.6554.05 

16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 2תיאוריה קולנועית 
 וויסלר. מר ב

0851.6542.06 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 פקת אולפ!יסודות ה 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.03 

12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 :קולנוע ישראלי  
 היסטוריה וביקורת

 ברקת. ו' גב
0851.6553.05 

14:00 

 כתיבת תסריט  
 כ.. מר י

0851.1516.04 

  16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 טרפירסט. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 
 
 



 0851.0101.11: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 מודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

8:00 

 1 מבוא לתסריטאות
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 נועהקול
 אינגבר. מר נ

0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

12:00 

 תרגיל במבע קולנועי
 טל. מר צ

0851.6551.01 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

  14:00 

תרגיל ללימודי   
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.06 

  16:00 

 1תיאוריה קולנועית  
 פ"חרל. מר א

0851.6501.05 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 2תיאוריה קולנועית 
 וויסלר. מר ב

0851.6542.06 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ! 
 גנו!. מר ש

0851.1511.04 

12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 :קולנוע ישראלי  
 היסטוריה וביקורת

 ברקת. ו' גב
0851.6553.05 

14:00 

 כתיבת תסריט  
 כ.. מר י

0851.1516.04 

  16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 



 0851.0101.12: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 12:00 

 תרגיל במבע קולנועי
 טל. מר צ

0851.6551.01 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

  14:00 

די תרגיל ללימו  
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.06 

  16:00 

 1תיאוריה קולנועית  
 פ"חרל. מר א

0851.6501.05 

 בקיאות בסרטי3
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

 2נועית תיאוריה קול
 וויסלר. מר ב

0851.6542.06 

תולדות האמנות 
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

א לתולדות מבו
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 יסודות הפקת אולפ!
 יפורס3

0851.1511.05 

 12:00 

מבוא לקולנוע  
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 :קולנוע ישראלי
 היסטוריה וביקורת

 ב! צבי. י' גב
0851.6553.07 

 14:00 

 כתיבת תסריט  
 כ.. מר י

0851.1516.04 

  16:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 



 0851.0101.13: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1אות מבוא לתסריט
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 1 קולנועית תיאוריה 
 חגי!. מר ב

0851.6501.02 

12:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 תרגיל במבע קולנועי 
 שח3. ע' גב

0851.6551.06 

14:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 יאסנחמ. מר מ

0851.1511.07 

תרגיל ללימודי 
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.04 

   16:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'ו3 בי 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 2תיאוריה קולנועית 
 גילו!. ד' גב

0851.6542.02 

 14:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.07 

 כתיבת תסריט 
 כ.. מר י

0851.1516.04 

 :קולנוע ישראלי
 היסטוריה וביקורת

 ב! צבי. י' גב
0851.6553.01 

 16:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 סנחמיא. מר מ

0851.1511.07 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 
 
 



 0851.0101.14: מנה
 'סמסטר א

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD  
 קסנר. ס' גב

0851.1517.01 

  8:00 

 1מבוא לתסריטאות 
 ניב. מר י

0851.6538.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6591.03 

  1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

תולדות מבוא ל
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

 1תיאוריה קולנועית  
 חגי!. מר ב

0851.6501.02 

12:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 1מבע קולנועי 
 אינגבר. מר נ

0851.6548.01 

מבוא ללימודי 
 טלוויזיה

 ברנשטיי!. ר ע"ד
0851.6531.01 

 תרגיל במבע קולנועי 
 3שח. ע' גב

0851.6551.06 

14:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

תרגיל ללימודי 
 טלוויזיה

 פ"חרל. מר א
0851.6554.04 

   16:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

  
 'סמסטר ב

 
 שעה 'יו3 א 'יו3 ב 'יו3 ג 'יו3 ד 'יו3 ה

תולדות האמנות  
 המודרנית

 לוי אייזנברג. ר ד"ד
0851.1114.01 

STORY BOARD 
 קסנר. ס' גב

0851.1517.02 
 

  8:00 

 2מבוא לתסריטאות 
 מנדל. מר י

0851.6539.01 

 סדנת סטילס
 ויגודר. ר מ"ד

0851.1582.02 
 

תולדות מבוא ל
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  10:00 

 סרט וידאו
 מושנזו!. מר א

0851.6588.03 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

מבוא לתולדות 
 הקולנוע

 אינגבר. מר נ
0851.6502.01 

  12:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

מבוא לקולנוע 
 ישראלי

 צימרמ!. ר מ"ד
0851.6595.01 

דרמה וסיפורת 
 ממבט ראשו!

 ב! שאול. ד' גב
0851.1128.01 

 2תיאוריה קולנועית 
 גילו!. ד' גב

0851.6542.02 

 14:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 כתיבת תסריט 
 כ.. מר י

0851.1516.04 

 :קולנוע ישראלי
 היסטוריה וביקורת

 ב! צבי. י' גב
0851.6553.01 

 16:00 

 יסודות הפקת אולפ!
 נחמיאס. מר מ

0851.1511.08 

 בקיאות בסרטי3 
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  18:00 

 בקיאות בסרטי3  
 פירסטטר. מר י

0851.0005.01 

  20:00 

 
 


