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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

- ו    ו-ד לכיו-ד תוו-ד ת מו-דיו-ד תותיכל ה שיעוו-ד תותיכל הידמ ר
 : אנימציו-ד תותיכל ה  ו-ד תותיכל השיעוו-ד תותיכל הידמ ר נושא

  : מנש  ו-ד תותיכל הידמ רוזלי ו-ד תותיכל המוו-ד תותיכל הידמ רו-ד תותיכל ה עשנמ ילזור :הרומה ם
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? ו-ד תותיכל היושנמ ילזור :הרומה ם   נעשו-ד תותיכל ה מו-ד תותיכל ה

סרטון
עצמי  ביטוי

יצירתיות
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אחו-ד ת   בו-ד תותיכל הידמ רגל אנימציו-ד תותיכל ה

בעבו-ד תותיכל הידמ ריו-ד ת    או . .ַהנְפָּ�שָׁ� .ה. אנימציו-ד תותיכל ה מס.ך       גבי על ו-ד תנועו-ד תותיכל ה של אשליו-ד תותיכל ה יציו-ד תותיכל הידמ רו-ד ת
.  .ה ו-ד תותיכל הקולנוע       ו-ד תותיכל המצאו-ד ת לפני עוו-ד ו-ד תותיכל החלו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל הו-ד תותיכל הנפשו-ד תותיכל ה מצאו-ד ת

אוו-ד תו-ד תותיכל ה          לו-ד תותיכל הידמ ראוו-ד ת אפשו-ד תותיכל הידמ ר וו-ד תותיכל היושנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תותיכל השנישנמ ילזור :הרומה ם במו-ד תותיכל הל.ך ו-ד תותיכל הידמ רבוו-ד ת ו-ד תותיכל הו-ד תפו-ד תחו-ד תותיכל ה אנימציו-ד תותיכל ה
        . שו-ד תותיכל היו  ו-ד תותיכל השינויישנמ ילזור :הרומה ם או-ד ת לנו ימחיש ו-ד תותיכל הבא ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן שונישנמ ילזור :הרומה ם בו-ד תחומישנמ ילזור :הרומה ם

. ו-ד תותיכל השנישנמ ילזור :הרומה ם      במו-ד תותיכל הל.ך ו-ד תותיכל האנימציו-ד תותיכל ה סו-ד תותיכל הידמ רטי של בטכנולוגיו-ד תותיכל ה
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אנימציו-ד תותיכל ה  סוגי

מושן- סטוןשומ-פ

פלסטלינ
 .ה

בובו– ת –

עצמוו-ד ת   מעו-ד תותיכל הידמ רכו-ד ת
שעליו-ד תותיכל ה 

 " מולבשו-ד ת"
ו-ד תותיכל הבובו-ד תותיכל ה

 .הנפש .ה 
ממוחשב– ת

 .הנפש .ה 
כ -  ל קלאסי– ת

מצויו-ד תותיכל הידמ ר   פו-ד תותיכל הידמ ריישנמ ילזור :הרומה ם
יו-דני   באופ ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן

פיקסלצי .ה – 
מצולמישנמ ילזור :הרומה ם   אנשישנמ ילזור :הרומה ם

אחו-ד תותיכל הידמ רי   פו-ד תותיכל הידמ ריישנמ ילזור :הרומה ם
פו-ד תותיכל הידמ ריישנמ ילזור :הרומה ם

אאוט-  - קאט
נייו-ד תותיכל הידמ ר    גזו-ד תותיכל הידמ רוו-ד ת ו-ד תותיכל הזזו-ד ת
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Stop-motion : " "סטופמוש ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן

  " - "- ו-ד תותיכל הוא     מוש ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן סטופ ו-ד תותיכל ה בטכניקו-ד ת ו-ד תותיכל המפוו-ד תותיכל הידמ רסמישנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטישנמ ילזור :הרומה ם "    chiken runאחו-ד של  "  ו-ד תותיכל היוצו-ד תותיכל הידמ ר מביו-ד ת ו-ד תותיכל הו-ד תו-ד תותיכל הידמ רנגולישנמ ילזור :הרומה ם מו-ד תותיכל הידמ רו-ד DreamWorksובעבו-ד תותיכל הידמ ריו-ד ת
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Stop-motion : " "סטופמוש ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן
     - מאפשו-ד תותיכל הידמ רו-ד ת  אשו-ד תותיכל הידמ ר טכניקו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל היא מוש ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן סטופ אנימצייו-ד ת

. עצמו          בכוחוו-ד ת נע פיזי אובייקט כי נו-ד תותיכל הידמ ראו-ד תותיכל ה שבו-ד תותיכל ה אשליו-ד תותיכל ה ליצוו-ד תותיכל הידמ ר
מצולמו-ד ת        מוש ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן סטופ אנימצייו-ד ת סו-ד תותיכל הידמ רט של סצנו-ד תותיכל ה

  ,     , אשו-ד תותיכל הידמ ר   ו-ד תותיכל הנייו-ד בטלפו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן אפילו או סטילס מצלמו-ד ת בעזו-ד תותיכל הידמ רו-ד ת
 .) פו-ד תותיכל הידמ ריישנמ ילזור :הרומה ם      ) אחו-ד ת ו-ד תמונו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל הידמ רק פעשנמ ילזור :הרומה ם בכל מצלמו-ד ת

     , מעט     מוזזישנמ ילזור :הרומה ם בסצנו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל האובייקטישנמ ילזור :הרומה ם שאחו-ד תותיכל הידמ ריו לזו-ד תותיכל ה פו-ד תותיכל הידמ ריישנמ ילזור :הרומה ם כל בי ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן
מכ ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן  -          לאחו-ד תותיכל הידמ ר כאשו-ד תותיכל הידמ ר ו-ד תנועו-ד תותיכל ה אשלייו-ד ת יוצו-ד תותיכל הידמ ר אשו-ד תותיכל הידמ ר ו-דבו-ד תותיכל הידמ ר יו-דני באופ ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן

ו-ד תותיכל הידמ רגילו-ד תותיכל ה      ) במו-ד תותיכל היו-ד תותיכל הידמ רוו-ד ת בו-ד תותיכל הידמ רצ) הליגר תוריהמב ף יוקו-ד תותיכל הידמ רנו ו-ד תותיכל הללו  30עו-ד  24ו-ד תותיכל הפו-ד תותיכל הידמ ריימישנמ ילזור :הרומה ם

.) בשנייו-ד תותיכל ה  פו-ד תותיכל הידמ ריימישנמ ילזור :הרומה ם
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  , ו-ד תותיכל הידמ רעיונוו-ד ת  –   ו-ד תותיכל העלאו-ד ת מוחי ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן סיעוו-ד תותיכל הידמ ר ו-ד תותיכל הו-ד תו-ד תותיכל הלי.ך שלבי

• . ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן    לנושא ו-ד תותיכל הידמ רעיונוו-ד ת ו-ד תותיכל העלאו-ד ת
•. לו-ד תותיכל העביו-ד תותיכל הידמ ר       נו-ד תותיכל הידמ רצו-ד תותיכל ה אוו-ד תשנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תותיכל המסו-ד תותיכל הידמ רישנמ ילזור :הרומה ם לגבי ו-דיו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן ניו-ד תותיכל הול
•. ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן     לעלילו-ד ת מנחישנמ ילזור :הרומה ם קווישנמ ילזור :הרומה ם בנייו-ד ת

    . לו-ד תותיכל הכי ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן        שמו-ד תחילישנמ ילזור :הרומה ם לפני עצמי לביטוי וכלי מיו-דע לו-ד תותיכל העבו-ד תותיכל הידמ רו-ד ת אמצעי ו-ד תותיכל הוא סו-ד תותיכל הידמ רט
בסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן             לו-ד תותיכל העביו-ד תותיכל הידמ ר ו-ד תותיכל הידמ רוצישנמ ילזור :הרומה ם אנו אוו-ד תו ו-ד תותיכל המסו-ד תותיכל הידמ ר מו-ד תותיכל ה לחשוב קוו-דשנמ ילזור :הרומה ם צו-ד תותיכל הידמ רי.ך ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן או-ד ת

 .         . למסו-ד תותיכל הידמ ר   בו-ד תותיכל הו-ד תאשנמ ילזור :הרומה ם מנחישנמ ילזור :הרומה ם קווישנמ ילזור :הרומה ם לבנוו-ד ת עלינו זו-ד תותיכל ה אחו-ד תותיכל הידמ רי שלו ו-ד תותיכל המטו-ד תותיכל הידמ רו-ד תותיכל ה ומו-ד תותיכל ה



9

: בו-דו-ד תותיכל הידמ רכישנמ ילזור :הרומה ם          וזו-ד תותיכל היו-ד תותיכל הידמ רוו-ד ת חשמליישנמ ילזור :הרומה ם באופניישנמ ילזור :הרומה ם בטוחו-ד תותיכל ה לנו-ד תותיכל היגו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל המוו-דעוו-ד ת לו-ד תותיכל העלאו-ד ת מו-ד תותיכל הקמפיי ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן כחלק
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וו-ד תותיכל הכנו-ד ת     ו-ד תסו-ד תותיכל הידמ ריט  storyboardכו-ד תיבו-ד ת

• . שו-ד תותיכל הוחלטו       ו-ד תותיכל הכלליישנמ ילזור :הרומה ם לקווישנמ ילזור :הרומה ם בו-ד תותיכל הו-ד תאשנמ ילזור :הרומה ם מסוו-דו-ד תותיכל הידמ ר ו-ד תסו-ד תותיכל הידמ ריט כו-ד תיבו-ד ת
• , עלילו-ד תי   ו-ד תותיכל הידמ רצ) הליגר תוריהמב ף ו-ד תותיכל המוו-ד תותיכל הידמ רכב     , storyboardיציו-ד תותיכל הידמ רו-ד ת ו-ד תותיכל הו-ד תסו-ד תותיכל הידמ ריט סמ.ך על

      . ציוו-ד תותיכל הידמ ר   באמצעוו-ד ת מוצג ו-ד תותיכל העלילו-ד תי ו-ד תותיכל הו-ד תותיכל הידמ רצ) הליגר תוריהמב ף בו-ד תסו-ד תותיכל הידמ ריט ו-ד תותיכל השונוו-ד ת מו-ד תותיכל הו-ד תותיכל הו-ד תו-ד תותיכל הידמ רחשויוו-ד ת
      . פו-ד תותיכל הידמ רט      לכל לב לשישנמ ילזור :הרומה ם צו-ד תותיכל הידמ רי.ך ו-ד תותיכל הנו-דו-ד תותיכל הידמ רש ו-ד תותיכל הצילושנמ ילזור :הרומה ם אופ ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן של מילולי וו-ד תיאוו-ד תותיכל הידמ ר

    . אחו-ד תותיכל הידמ ראי       ו-ד תותיכל העלילו-ד תי ו-ד תותיכל הו-ד תותיכל הידמ רצ) הליגר תוריהמב ף ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן או-ד ת לצלשנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תותיכל הידמ רוצישנמ ילזור :הרומה ם אנחנו אי.ך ולחשוב
. בפו-ד תותיכל הידמ רטישנמ ילזור :הרומה ם            בו לו-דייק יש ולכ ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן סופו ועו-ד מו-ד תותיכל הו-ד תותיכל הו-ד תחלו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן כל או-ד ת מו-ד תאו-ד תותיכל הידמ ר
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זו-ד תותיכל ה  ?  storyboardמו-ד תותיכל ה
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ו-ד תפאוו-ד תותיכל הידמ רו-ד תותיכל ה     ובנייו-ד ת ו-ד תותיכל הו-דמויוו-ד ת עיצוב

ו-ד תנועו-ד תו-ד תותיכל ה  -      • ואופ ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן ו-ד תותיכל הו-דמוו-ד ת מו-ד תותיכל הידמ ראו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל הגו-דו-ד תותיכל הידמ רו-ד ת ו-ד תותיכל הו-דמויוו-ד ת עיצוב
. למאפייניו-ד תותיכל ה  בו-ד תותיכל הו-ד תאשנמ ילזור :הרומה ם

סיטואציו-ד תותיכל ה       • לכל בו-ד תותיכל הו-ד תאשנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תותיכל הו-דמויוו-ד ת ומיקושנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תפאוו-ד תותיכל הידמ רו-ד תותיכל ה בנייו-ד ת
. ו-ד תותיכל העלילו-ד תי      ולו-ד תותיכל הידמ רצ) הליגר תוריהמב ף לו-ד תסו-ד תותיכל הידמ ריט בו-ד תותיכל הו-ד תאשנמ ילזור :הרומה ם שונישנמ ילזור :הרומה ם מו-ד תוצו-ד תותיכל הידמ רישנמ ילזור :הרומה ם

 , ו-דמוו-ד ת         בכל שיו-ד תותיכל היו לנו ו-ד תותיכל החשובישנמ ילזור :הרומה ם ו-ד תותיכל הסממנישנמ ילזור :הרומה ם מו-ד תותיכל ה לחשוב עלינו
.       , ועוו-ד    שלו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל העיניישנמ ילזור :הרומה ם צבע יו-ד תותיכל היו מו-ד תותיכל ה ללבוש ו-ד תותיכל הולכו-ד ת ו-ד תותיכל היא מו-ד תותיכל ה
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ו-ד תפאוו-ד תותיכל הידמ רו-ד תותיכל ה     ובנייו-ד ת ו-ד תותיכל הו-דמויוו-ד ת עיצוב
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   , ועו-ד תותיכל הידמ ריכו-ד תותיכל ה  קול פס ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רט צילושנמ ילזור :הרומה ם

• , ו-ד תותיכל הו-ד תפאוו-ד תותיכל הידמ רו-ד תותיכל ה            ואו-ד ת ו-ד תותיכל הו-דמויוו-ד ת או-ד ת לנו ויש ו-ד תותיכל העלילו-ד תי ו-ד תותיכל הו-ד תותיכל הידמ רצ) הליגר תוריהמב ף מו-ד תותיכל ה יוו-דעישנמ ילזור :הרומה ם שאנחנו אחו-ד תותיכל הידמ רי
צילושנמ ילזור :הרומה ם          לקו-ד תותיכל הידמ ראו-ד ת ו-ד תותיכל הו-דמויוו-ד ת של ו-ד תותיכל הו-ד תנועו-ד תותיכל ה או-ד ת לו-ד תו-ד תותיכל הידמ רגל לו-ד תותיכל הו-ד תחיל יכולישנמ ילזור :הרומה ם אנחנו

•."   "     , ו-ד תמונו-ד תותיכל ה   אחו-ד תותיכל הידמ רי ו-ד תמונו-ד תותיכל ה ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן או-ד ת מצלמישנמ ילזור :הרומה ם אנחנו וו-ד תותיכל הכנוו-ד ת ו-ד תו-ד תותיכל הידמ רגולישנמ ילזור :הרומה ם אחו-ד תותיכל הידמ רי
• .'   , וכו         שיו-ד תותיכל הידמ רישנמ ילזור :הרומה ם מו-ד תותיכל הקלטוו-ד ת ו-ד תותיכל הכולל לסו-ד תותיכל הידמ רט קול פס מו-ד תאימישנמ ילזור :הרומה ם אנחנו ו-ד תותיכל הסו-ד תותיכל הידמ רט בסו) הליגר תוריהמב ף

. ו-ד תאונו-ד תותיכל ה,        של קול פס שמנו בו-דו-ד תותיכל הידמ רכישנמ ילזור :הרומה ם בזו-ד תותיכל היו-ד תותיכל הידמ רוו-ד ת לו-דוגמו-ד תותיכל ה
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ולב ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן    כחול בנושא סו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן
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מסכשנמ ילזור :הרומה ם  ו-ד תו-ד תותיכל הידמ רגיל
: א– ת .האפליקצי .ה   – תורידו

PicPac Stop Motion & TimeLapse

. משלכשנמ ילזור :הרומה ם        אנימציו-ד תותיכל ה סו-ד תותיכל הידמ רטו ויהש םייונישה תא ונל שיחמי אבה ן ו-ד תצו-ד תותיכל הידמ רו שלמו-דנו מו-ד תותיכל ה פי על
ו-ד תותיכל הידמ רעיונוו-ד ת: 

•." ביס    "   אחו-ד תותיכל הידמ רי ביס אוו-ד תו ולצלשנמ ילזור :הרומה ם פו-ד תותיכל הידמ רי אכילו-ד ת
כל         • אוו-ד תשנמ ילזור :הרומה ם וו-ד תזיזו צעצועישנמ ילזור :הרומה ם קחו או בפלסטלינו-ד תותיכל ה ו-דמוו-ד ת צו-ד תותיכל הידמ רו

ו-ד תמונו-ד תותיכל ה.
חו-דש      • למשו-ד תותיכל הו מו-ד תפו-ד תח ו-ד תמונו-ד תותיכל ה שכל ציוו-ד תותיכל הידמ ר ו-ד תצו-ד תותיכל הידמ רו
משפט   • לכו-ד תוב גשנמ ילזור :הרומה ם אפשו-ד תותיכל הידמ ר
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סו-ד תותיכל הידמ רטונישנמ ילזור :הרומה ם    של נוספוו-ד ת ו-דוגמאוו-ד ת

https://www.youtube.com/channe
l/UCYry9Co7OYCekaWEEKpfj3A

מוזמני ם 

לעקוב..

https://www.youtube.com/channel/UCYry9Co7OYCekaWEEKpfj3A
https://www.youtube.com/channel/UCYry9Co7OYCekaWEEKpfj3A
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיו-ד תשנמ ילזור :הרומה ם   ו-ד תוו-דו-ד תותיכל ה
בשיו-דוו-ד תותיכל הידמ ר

מטח      ע״י ו-ד תותיכל החינו.ך משו-ד תותיכל הידמ רו-ד עבוו-ד תותיכל הידמ ר ו-ד תותיכל הופק

shutterstock/com איורים: 
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