
 

 

 

  ידיעון לימודי תסריטאות 

בשנים האחרונות סדרות הטלוויזיה עשו קפיצה משמעותית בארץ ובעולם. מדי שנה מופקות 

בשוק המקומי והבינלאומי עשרות סדרות מופת שמפרות את דמיון הצופים ונותנות השראה 

רונות ופקות כאן ובשנים האחישראל לא נופלת באיכות הסדרות המ ליוצרים ותסריטאים.

" סברי מרנן"" , עספור" ,"רמזור", "חטופים" "בטיפול" ליצואנית של סדרות טלוויזיה.הפכה 

 ." ועודלפלים צהוביםפ,"

תסריטאות היא מקצוע ואנחנו מציעים את האפשרות ללמוד כיצד להפוך את הרעיון 

רעיון  המתגלגל בראשכם לסדרה טלוויזיונית בהדרכת טובי התסריטאים בארץ.  כל גרעין של

 יכול להפך לתסריט עם הדרכה נכונה וכתיבה טובה.

 אך האם כל זה מספיק על מנת להפוך להפקת סדרת טלוויזיה?

אין זה סוד שעולם הטלוויזיה סגור ומסוגר. מדי שנה פונים מאות אנשים פרטיים ותסריטאים  

הפוך לסדרה אל גופי השידור השונים ומנסים להציג בפניהם את הרעיון לתסריט בתקווה שי

 שתסחוף אחריה אומה שלמה, תייצר באזז ותוביל לתהילה בארץ ובעולם.

יש מי שמצליחים לחדור מבעד לחומה ולהניח תסריט על שולחנם של מנהלי התוכניות 

אבל   "יס"ו "הוט", 01ומנהלי מחלקות הדרמה בערוצי הטלוויזיה השונים, קשת, רשת , ערוץ 

מי שעבר את המסננים של הערוצים השונים והצליח למכור המקרים הללו בודדים ונדירים. 

את הסדרה שלו ולהפוך אותו למציאות טלוויזיונית, עשוי למצוא את עצמו מגיע אפילו אל 

 מעבר לים.



 

מסלול תסריטאות חדש  של תל אביב, מרחיבה את פעילותה ומציעה האקדמיה לפורמטים 

 יזיה שלי"וובדרך לסדרת הטל"

 

טים" מזמינה אתכם להפוך את הרעיון שמתגלגל בראשכם כבר תקופה "האקדמיה לפורמ

 שעות(,  51סה"כ אחד  )בשלוש שעות כל בני  מפגשים  01-כ ארוכה לתסריט ממשי. במשך

בסיס להצעה שמי שיקרא אותה עשוי להתרשם נסייע לכם להפוך את הרעיונות שלכם ל 

 משדר.  ולרצות להמשיך הלאה, בין אם מדובר בגוף הפקה או גוף

"ערב הפיץ' הגדול", אירוע חגיגי בו את  ובהתאם לתוצרת הביכורים נקיים בסוף הלימודים נ

 תפגשו את בכירי הטלוויזיה הישראלית ומנהלי מחלקות הדרמה והמפיקים בערוצים השונים.

 יזיה.וומטרתנו לחבר ולקשר בין התסריטים שלכם לקובעי מדיניות בטל

 !בואו להפוך את היצירתיות והרעיונות שלכם למציאות

 יזיה שלי" הם:ווהנושאים בהם יעסוק מסלול "בדרך לסדרת הטל

 גיבור,קונפליקט,מנוע דרמטי -יסודות הסיפור 

 דרמה,דרמה קומית,סיטקום,סיטקום קלאסי,סיטקום -מיפוי ז'אנרים ומאפיינים שונים

 חדש,מיני סידרה

 חיבור אישי לסיפור 

  סינופסיס,דמויות ודמויות משנה,שאלות בסיסיות בכתיבת תסריטכתיבת 

 וטריטמנטים סינופסיס ים עבודה על -חדר כותבים 

 כתיבת סצנה ודיאלוג 

 

 )יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים(

 

. והם יהיו (קשרים)האנשים הבכירים שהצליחו בתחום עשו זאת בזכות כשרון, נסיבות ומזל 

פיתוח הרעיונות שלכם במהלך הסדנה. כיון שאנשים אלו פוריים אלו שילוו אתכם בתהליך 

 ועסוקים, הם תמיד מחפשים שותפים חדשים לעבודה ורעיונות חדשים ומקוריים.

 

 

 

 

 

 



 מה מקבל התלמיד במסלול?

 לכתיבת תסריטארגז כלים ● 

 פיתוח שרירי היצירתיות והדמיון ● 

 המובילים בארץ  התסריטאיםהיכרות אישית עם ● 

 באופן אישי לבכירי התעשייה תסריט אפשרות להצגת  ●

סינופסים, טריטמנט וקטעים מפרק ראשון בסדרה )שלושת הדברים הבסיסיים שצריך על ● 

 מנת למכור תסריט(

 

 המורים

את המסלול יובילו שני תסריטאים מהשורה הראשונה של הכותבים בארץ  ונמנים על אלה 

שנוצרו בארץ. שיבוץ המורים נעשה לפי התאמה  האחראים על הסדרות המצליחות ביותר

 המורים.–למסלול התמהווה וללוחות הזמנים של היוצרים 

 צוות היוצרים הנמנים עם המורים עימם אנחנו בקשר:

  

     להוציא את " בכיכובו של יהודה לוי, "איש חשוב מאודיצרה את " -מושיוף שירלי

 ס האקדמיה לתסריט הטוב ביותר")הוט( זוכת פר תעשה לי ילד" )הוט(, "הכלב

  פצועים ", עורך תסריט ובימאי של "עספורעורך תסריט של "–ירון ארזי

" ומועדון גאליס" בכיכובם של חנן סביון וגיא עמיר, עורך תסריט "בראש

 החנונים

 איש חשוב ", עורך תסריט "זגורי אימפריהתסריטאי ראשי של " -אורי ויסברוד

 "ופההאל", תסריטאי ראשי "מאוד

 החתונה עד, זואבא מאא, אגר'וג יוסי -ברנהיימר אבנר. 

 ראש מגמת תסריטאות בסם שפיגל ואוניברסיטת -ברקוביץ  - רונית ויס

עניין של ,יוצרת הדרמה מ"מרחק נגיעה",יוצרת הסדרה המיתולוגית "ת"א

 " ועודזמן

 

 

 

 



 

 קצת על מייסדות המסלול: 

 :פלדמן ליאת

 היפה"ו" הישרדות" של הבאתן את יזמה היתר בין .01 ערוץ של התוכן ית"סמנכל לשעבר

 על לעוף" של הפיתוח את גם כמו ,שלהן הישראלי הפיתוח את וניהלה, לישראל" והחנון

 ".המיליון

 בחוג דוקטורט כותבת, מקוריים ואינטרנטיים טלוויזיוניים פרויקטים של עצמאית יזמת כיום

 .חיפה אוניברסיטת, לתקשורת

 :לחמי ליה

 ".יס"ו" הוט" 01 ערוץ, 45 ערוץ, קשת עם ובימוי עריכה בתפקידי עבדה בעבר

 אוריינטציה בעלי פורמטים המפתחת) INSIDE בחברת ושותפה תוכן פיתוח מנהלת כיום

 ".הוט"ו 01 ערוץ", רשת", "קשת" עם טיים-הפריים תכניות על ועובדת (מסחרית


