
  

 3202/2202 - פ"גתש  לתלמידים 31 -ה הפיצ'ינג אירוע

 בתהליך עבודה צילומים, לקראת תסריטים  הצגת

 -ה  השנה על  מכריזים הקיבוצים סמינר  במכללת וקולנוע לתקשורת הספר ובית החינוך משרד
  מגמות תלמידי של עבודה בתהליך וסרטים תסריטים מוצגים בו הפיצ'ינג לאירוע 31

  בשלבים סרטים י"ב כיתות תלמידי יציגו במפגש התיכוניים. הספר  בבתי והקולנוע התקשורת
 וצילומים. עבודה תהליך  ועד תסריט מרעיון, החל הפקה של  שונים

  כמרכיב  המקצועי בעולם מקובלת (פיצ'ינג)  מקצועי קהל מול פה -בעל לסרט רעיון הצגת
 הפיצ'ינג  אירוע ואוהד. מדויק מטרה קהל בפני סרט   של מעשי לקידום  בתהליך ראשוני

  דקות חמש של מוקצב בזמן המקצועי, הצוות בפני אותו להציג הפרויקט למציע מאפשר
  בעצמו משתתף ובמקביל הפרויקט, של  וייחודו חשיבותו את  מציג  קהל, מול  אל מהבמה

  קבלת עם בהמשך, לתלמידים יוגשו לפורמט ברורות הנחיות  ומרתקת.  מרגשת מסע וייתבחו
 לאירוע.  הפרויקט

 כוללת:   תיכוניים גמר  סרטי לפיצ'ינג כמועמד הפרויקט הגשת

 אחד.   במשפט מנחה ורעיון הסרט מהות – מפתח משפט

  ברווח מודפס, ,A4 בפורמט  עמודים שלושה עד  של  באורך הסרט) (תיאור   מפורט סינופסיס
  הראשיות, הדמויות ותיאור אחר או תיעודי  או עלילתי 'אנר, ז ה את בבהירות לציין יש כפול.

 .בסרט שלהן והמסע

  לעשיית  שלו המניעים  את   המתארות היוצר, מצד  אישיות מלים    מספר – כוונות הצהרת
 אמנותיות. ה כוונותוה תויזואלי שפהה את  לתאר  ורצוי אפשר הסרט?

 קיים.  וכבר במידה תסריט

 . )לסצנה עדיפות( דקות,  5-3 כ להגשה. להוסיף יש  – יהילצפ חומרים קיימים  וכבר במידה

 עמוד.   חצי עד  של באורך  היוצרים קבוצת אן   הכותב/ת על  מידע

ם ככל שיש  י , בקובץ אחד, ולצרף חומרים ויזואליבטופס המקוון>>  יש להגיש את ההצעות  
 כאלה. 

   .18/1/23 ב אביב  בתל תתקיים   אשר  המפגש לקראת הכנה בסדנת ישתתפו המתמודדים

  מקוונת להדרכה ואפשרות – והקולנוע המדיה מגמות רכזי עם  שוטף קשר נקיים כן כמו 
 לתחרות.  צפיה חומרי ו/או  תסריט  הגשת לאופן  בנוגע  דגשים  יינתנו ובה הצורך במידת

 

 

 

משרד החינוך | המזכירות הפדגוגית | אגף אומנויות | הפיקוח על הקולנוע 

https://forms.gle/KEk44QC9W28AKzxB9


 

 : הפיצ'ינג  אירוע שלבי

 . ההנחיות פי על 14.12.2022  רביעי עד יום  עד רצ"ב מקוון בטופס מועמדות הגשת  .1
  מקצועית וועדה ידי על  תתקיים באירוע המשתתפים הצוותים ובחירת התסריטים מיון  .2

 . הקיבוצים סמינר  וקולנוע, לתקשורת הספר בית בשילוב
 318.1.202 רביעי ביום תתקיים הסדנה הנבחרים. הפרויקטים יוצריל  הכנה סדנת  .3

 הפקולטה הקיבוצים, בסמינר למתקבלים) ימסרו מדויקות (שעות  הבוקר בשעות
   .אביב  תל  ,9 העם  אחד  ,תלאומנויו

  רחוב הרצליה, סינמטקב 16:00-10:00 שעות יןב   3.2.2027 שלישי ביום יתקיים הפיצ'ינג אירוע
    .29 סוקולוב

 

  לדרך לצאת שמחים  אנו  וחשובה. מקדמת לימודית,  אישית, חוויה הוא הפיצ'ינג אירוע
  רבה!  הצלחה לכולכם ומאחלים

 

 , איבנה רטנר מפמ"ר קולנוע ומדיה ד"ר 
 אגף אמנויות 

ratnere@gmail.com 
050-7156711 

 הלקטורה  עורכת ועדת  דורית באלין,
doritballin@gmail.com 

 050-6282396    

 
 איתי קן תור, מדריך ארצי להפקה 

 הפיקוח על הקולנוע והמדיה
kentormi@hotmail.com 

052-2834077 
 

 
  רות לב ארי, עורכת אירוע הפיצ'ינג

ruthlevari@gmail.com 
052-2789226 

 

 

 העתקים:

 מנהלת אגף אמנויות ד"ר סיגל ברקאי 

 מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגיתד"ר 
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