
       מטרת הקורס

הכשרת הבוגרים לעבודה במשרדי פרסום או בקריירה עצמאית 
כקופירייטרים יוצרים, במגוון אמצעי המדיה תוך דגש על בניית 

תיק עבודות שיהווה את כרטיס הכניסה לעולם זה.

       קהל היעד

בעלי כשרון כתיבה או נטיית לב לעולם הפרסום באספקט 
הקריאייטיב שבו המעוניינים להשתלב כקופירייטרים במשרד 

פרסום או בפיתוח קריירה עצמאית.
מעצבים גרפיים (או סטודנטים לעיצוב) המעוניינים בהרחבת 
שליטתם בעולם הפרסום והשיווק והגברת יכולתם בהעלאת 

רעיונות ופיצוח בריפים.
אנשי שיווק, מנהלי מרקום או בעלי עסקים קטנים המעוניינים לחזק 

את יכולותיהם כדי למקסם את ביצועיהם במקום עבודתם הנוכחי.

       נושאי למידה

       משך הקורס
 

מפגש 1 בשבוע - סה“כ 30 מפגשים
כל מפגש 4 שעות אקדמיות - שעות 17:30-20:30

סה“כ 120 שעות
*יתכנו שינויים בשעות הקורס

       דרישות הקורס

מבחן copy-test וראיון אישי.

       הרשמה ותשלום

על מנת להבטיח מקום בקורס, יש להסדיר תשלום במעמד 
ההרשמה ולחתום על אמנת הלימודים. 

ניתן לשלם באמצעות הפיקדון לחיילים מושחררים.

       שיעור ניסיון

ניתן להשתתף בשיעור ניסיון, ללא התחייבות ובתיאום מראש.

(פה בא סלוגן...)
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קורס קופירייטינג ופרסום 
אם אתם לא מריצים פרסומות בטלויזיה, אם אתם מחייכים לעצמכם
כשהמנחה אומר "ונעבור לפרסומות", אז יש לנו חדשות טובות 
וחדשות מצוינות בשבילכם. הטובות הן שאתם חולים. המצוינות הן 
שיש לנו בדיוק את התרופה בשבילכם. לימודי קופירייטינג יוציאו 

אתכם למסע מרתק אל מאחורי הקלעים של עולם הפרסום. 
מסע שהיעד שלו ברור - כיסא בסטודיו של משרד פרסום ותפקיד 
של קופירייטר במחלקת הקריאייטיב, בו הקופירייטר הוא אחד 
המרכיבים המרכזיים ביצירת הפרסום, על שלל אמצעי המדיה, 
התפקיד נועד לכאלו שחושבים קצת אחרת, כל הזמן. אלו שרעיונות 
ומילים שולטים בהם ולא להיפך. אלו שיודעים שהם היו עושים את 

זה אחרת, טוב יותר. בקיצור, אתם.

היתרון הגדול של תילתן הוא החיבור בין תחומי הפרסום והעיצוב הנוצר כבר במהלך הלימודים ומכין את 
הסטודנטים בצורה בטובה ביותר לעבודתם בעולם הפרסום.

סדנאות לפיתוח חשיבה יצירתית

מבוא לעולם הפרסום

הכרת מבנה משרד הפרסום והתפקידים השונים

אסטרטגיה פרסומית, פלנינג, קהל יעד

מוצר, מותג, בריף, הבטחה פרסומית, קונספט פרסומי וקריאייטיבי

סדנת פרינט: מודעה, שילוט חוצות, דיוור ישיר, תדמית 
והארד-סייל

הכרת אמצעי המדיה השונים: עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט

סדנת רדיו: ג'ינגלים, ספוטים, עבודה עם קריינים, מוזיקה ואפקטים

סדנת תסריטאות: חשיבה קולנועית, פרסומות לטלוויזיה 

פוסטפרודקשן

עבודות אמת עבור לקוחות אמיתיים

הכנת פרזנטציה אישית ותרגול עמידה מול קהל

עבודה על תיק עבודות אישי

פרויקט גמר

ניתן ללמוד כקורס עצמאי או כהתמחות 
במסלול הרב שנתי בלימודי העיצוב הגרפי.

מומלץ לשלב את הקורס יחד עם קורס שיווק 
דיגיטלי (ראה מסלול משולב).



       מבוא לפרסום ושיווק

השחקנים הראשיים בתחום הפרסום, מבנה משרד פרסום, תקציבאות, 
קמפיין הפרסום ואיך מנהלים אותו באופן יעיל,

תרשים זרימה מלקוח למדיה, שדות הפרסום השונים.

       עולם הפרסום

ישן מול חדש, סקירה ורקע הכרחי מימי דיויד אוגילבי ועד ימינו, 
תמורות ושינויים בעולם הפרסום והקופירייטינג, תחילת

תרגול מעשי של כתיבה שיווקית.

       הבריף הפירסומי

ניתוח קהלי יעד, ניתוח סף הגירוי והחשיפה במהלך השנים, למה 
מתחברים ולמה כבר לא, מהו הבריף הפרסומי ולמה הוא

משמש, תרגול קבלת בריף והוצאתו אל הפועל.

       מילים מתחברות לתמונה

כשה"קסם" קורה באמת, החיבור בין מילים לויזו'אל ולארט, איך 
באמת מחברים מלל כתוב לתמונה ולהיפך, כולל תרגול "תנו כותרת 
לתמונה", תרגיל לפיתוח חשיבה קריאטיבית ותחילת יצירת החיבור 

המתבקש.

       העיצוב הגרפי

הרצאת אורח של מרצה מתחום העיצוב הגרפי בתילתן. מהו תפקידו 
של הסטודיו לגרפיקה בתהליך הפיכת הבריף הפרסומי לקמפיין 

עוצמתי, החיבור לרגשות בעזרת תמונה ומלל.

       הנעה והנאה לפעולה 

סדנת תרגול בכתיבה יוצרת, חשיבה יצירתית, סיסמת הפרסום 
הראשית, סיסמת המשנה והמלל המנצח שמשלימים את כל התמונה, 
עבודה על פי הנחיות מדויקות ושימוש בכלים אותם קיבלנו עד עתה.

       המפתח להצלחה

מילות מפתח המניעות לפעולה לכתיבה לניו מדיה. בעולם החדש 
צריך להיות קצר, ענייני ויעיל בהעברת המסר באופן מיידי, עולם 
התוכן הדיגיטאלי מהיר, המלחמה על כל שנייה על תשומת ליבו של 
המשתמש קריטיים. נתרגל שימוש בטכניקות שונות על מנת לזכות 
בתשומת ליבו וסקרנותו של המשתמש ולהפוך אותו לגורם היעיל 

בקידום המוצר שלנו גם למשתמשים האחרים.
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קורס קופירייטינג ופרסום 
הנושאים הנלמדים

       מילים יכולות להרוג... 

כתיבה למדיות המהירות (רדיו, פייסבוק, אינטרנט וכדומה), כמות 
המלל שצריכה להיות במאמרים ובבלוגים אותם נכתוב, נתרגל כתיבת 
מאמרים, כתבות, ביקורות למוצרים שונים (מכוניות, מוצרי צריכה, 

אוכל וכדומה).

       סדנת שירת הייקו 

תורת הצמצום הלכה למעשה, נתרגל כתיבה למוצרים שונים ואחר 
כך שימוש בטכניקת הצמצום על מנת להגיע לדיוק מרבי, ולאותה 
התוצאה בהרבה פחות מלל, הסדנא חשובה במיוחד לפיתוח היכולות 

להתבטא בעולם המהיר של המדיות הדיגיטליות.

       הלו זה רדיו?

כתיבת פרסומות מקוריינות לרדיו ולאינטרנט, נאזין לדוגמאות, 
ונתרגל כתיבת תשדירי פרסומת וג'ינגלים תוך הקפדה על תזמון 
מדויק של שניות, ננתח פרסומות עבר לעומת פרסומות מההווה. 

נתרגל הקלטת פרסומות באופן מעשי אותן נכתוב בסדנא.

       יראו אותי בטלוויזיה?

בשיעור הזה נצפה בתשדירי פרסום ויזואליים מהעבר ומההווה 
ונבחין מה השתנה במהלך השנים, נלמד איך לכתוב תסריט וליין אפ 
לפרסומת ויזואלית ונתרגל בעזרת הטלפונים הסלולריים שלנו הפקת 

סרטון שכזה במהלך השיעור.

       בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי

היכרות מעמיקה עם עולם ומלואו שמוכרים לנו מחיי היום יום 
כמשתמשי קצה, אבל לא מההיבט המסחרי - פייסבוק, אינסטגרם, 
טוויטר וכדומה. כתיבת מאמרים מכירתיים ושיווקיים לרשתות 
וקידומם (בלוגים, דפי נחיתה ומסרונים) תוכן שיווקי, תוכן מכוון 

תוצאות מידית.

       ונעבור ל.....פרסומות

מקבץ הפרסומות הישן שהפך ללא יעיל לעומת התכנים החדשים 
שהם חלק מהתוכן. תוכן שיווקי מהו? נלמד איך ליישם את כל זה 
הלכה למעשה, כולל תרגול בנושא התוכן השיווקי. התלמידים יתבקשו 
לנהל יומן מדויק ולהביאו לשיעור הבא ובו יצטרכו לעקוב אחרי תוכן 

שיווקי שהוצג להם בתוכניות הטלוויזיה השונות.
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קורס קופירייטינג ופרסום 

       קונצ'רטו למצלמות וסמארטפונים 

צילום וסלוגן שיווקיים, יצירת תוכן מכירתי ותוכן ממיר, הופעה מול 
מצלמה, Head Room וזוויות צילום, תורת הראיון מול מצלמה, תרגול 

מעשי בסשן צילומים על סמך בריף.

       עולם ומלואו

איך לנהל את עולמות התוכן ברשתות, כיצד יבחינו דווקא בנו בגוגל, 
יוטיוב ובפייסבוק, כיצד ניצור לעצמנו או ללקוחות שלנו יתרון יעיל. 
על פני אחרים, מיתוג יעיל, פעילות שוטפת לטווח הקצר ולטווח 

הארוך, ניהול קמפיינים מורכבים, הפקת GIF  יעיל.

הקורס תוכנן, נכתב וינוהל ע“י אייל לי און

כמה אתה חד מ1 ועד קופירייטר?

במהלך הקורס נצא קצת ממתחם הלמידה אל המדיה עצמה
סיור לימודי במשרד פרסום ובאולפן להפקת פרסומות.

סיור לימודי בתחנת רדיו .

בסיום הלימודים הסטודנטים יגישו פרויקט גמר.

איש תקשורת כבר 3 עשורים, איש גלי צה"ל לשעבר, קול ישראל, 
ממקימי רדיו חיפה, מנכ"ל רדיו צפון במשך 15 שנה, קופירייטר ואיש 
פרסום מייסד רדיוויז'ן - מיזם הפרסום באינטרנט, ומרצה בכיר 

לפרסום, שיווק ותקשורת במוסדות המובילים.
מנהל בית הספר לקופירייטינג ורשתות חברתיות בתילתן המכללה 

לעיצוב ולתקשורת חזותית.
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1800-34-30-30
דרך העצמאות 65, 

קמפוס הנמל, חיפה.
בסמוך לתחנת רכבת 

מרכז השמונה


