לימודים במעלה תשע“ט ()2018-2019
המסלול ללימודי קולנוע

מסלול זה מיועד עבור מי שרוצה ללמוד לכתוב ,לביים ,להפיק ולערוך סרטים עלילתיים ותיעודיים .במהלך
הלימודים נלמדים כל מקצועות הקולנוע והטלוויזיה המרכזיים ,בנוסף ללימודי תיאוריה ,השלמה ותרבות.
בין המורים במסלול :סיון ארבל (במאית “בטיפול“) ,שוקי בן נעים (יוצר הסדרות “ניו יורק““ ,אורים ותומים“
ועוד) ,חוה דיבון ולייזי שפירא (יוצרי “סרוגים“) ,איציק פורטל (צלם “זגורי אימפריה“ ועוד עשרות סדרות
וסרטים) ,יאיר רוה (מבקר קולנוע ובעל הבלוג “סינמסקופ“) ,נבו קמחי (שחקן בסדרות “עספור““ ,חטופים“
ועוד) ,יונתן בר גיורא (מלחין הסרטים “אביבה אהובתי““ ,ההסדר““ ,העולם מצחיק“ ועוד עשרות רבות של
סרטים וסדרות) ,דקלה קידר (יוצרת הסדרה “מסכים“ וסופרת) ,לינה צ‘פלין (במאית סרטים תיעודיים וסדרות),
ד“ר זהר אלטמן ועוד מורים רבים ,כולם מן השורה הראשונה של תעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית ,וכן
מן עולם האקדמיה והתרבות.
המסלול מקנה ידע בכל תחומי העשייה הקולנועית והטלוויזיונית ברמה המקצועית הגבוהה ביותר  -החל משלב
הרעיון לסרט ועד לסיום העריכה .ראש מגמת קולנוע הוא הבמאי עמרי לוי (יוצר הסדרה “הסודות של כנרת“,
סרט הקולנוע “מיס אנטבה“ ,וסרטים קצרים רבים נוספים).
המסלול נועד להכשיר אנשי מקצוע בתחומי העשייה השונים של הקולנוע והטלוויזיה .במהלך שנות לימודיו
רוכש כל סטודנט את המיומנויות הנדרשות בכל המקצועות המרכזיים הקשורים בטלוויזיה ובקולנוע :תסריט,
בימוי ,צילום ,עריכה ,הפקה ,ועוד .בסיום לימודיו הבוגר הינו בעל יכולת מקצועית לעסוק בסוגי העשייה השונים
בתעשייה דבר הפותח בפניו אופק תעסוקתי רחב ומגוון (עבודה בבימוי עלילתי ,תיעודי ,תסריטאות ,עריכה,
הפקה ,ניהול אתרי צילום ועוד) .במהלך כל שנת לימודים מביים התלמיד מספר תרגילים ,ובסופה שני סרטי
סיום :עלילתי ותיעודי .בסוף שנים א‘ וב‘ עומד סרט הסיום של כל תלמיד בפני ועדת שיפוט מקצועית ,המחליטה
האם התלמיד יכול להמשיך את לימודיו במסלול .הלימודים במסלול זה נמשכים ארבע שנים מלאות והוא מזכה
את מי שעומד במטלות האקדמיות וההפקתיות בתעודת בוגר של בית הספר.
השלמה לתואר אקדמי
בית הספר משתף פעולה עם המכללה האקדמית הרצוג ועל ידי כך מאפשר לימודים של יום עד יום וחצי בשבוע
במכללת הרצוג במקביל ללימודים במסלול הקולנוע או התסריטאות של בית הספר .לימודים אלו ,הנמשכים
כארבע שנים ,מעניקים תואר ראשון בחינוך ( )B.E.Dוכן תעודת הוראה המאפשרת לבוגר ללמד קולנוע במוסדות
חינוך שונים (ר‘ נספח מפורט בעניין זה המצורף לערכת ההרשמה).
שכר לימוד והרשמה
•שכר הלימוד עבור שנת לימודים במסלול ללימודי קולנוע הינו ( ₪14,000שנה רביעית )₪7,000
•אפשרות למלגה של עד ₪5000
•דמי רישום ₪400
משך הלימוד
 4שנים לתעודת גמר.
מיון ובדיקת התאמה :מבחן  +ראיון אישי.
לפרטים ושאלות :קרן ,יועצת לימודים keren@maale.co.il ,058-6992323
להרשמה :מריסול ,מזכירות האקדמית marisol@maale.co.il
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