
 
 

 
 

 ורד גנשרוא שם המרצה:

 0-39046-11מספר הקורס: 
           אנימציה קלאסיתשם הקורס: 

  Classical Animation שם הקורס באנגלית:
 

 סדנה, סטודיו ופרוייקטאופן הוראה: 
 שעות שבועיות 4שעות שבועיות: 

 
 )כמדומני(2.5נקודות זכות: 
או לפחות אהבת  יסודות באנימציהמושג בסיסי ב -כלשהי. מומלץ שליטה בתוכנת אנימציה  - מומלץ דרישות קדם:

 פתוח לכל המחלקות. התחום.

 
 מטרת הקורס: 

בקורס זה נתעמק בשפת האנימציה ונחדד את היכולת לספר סיפור ולפתח שפה אישית. נתנסה ביצירת נרטיב ופיתוח 
ונפתח ארט בהתאם לתוכן וזרימתו.  לותלאיזה עלי קונספט למדיום האנימטיבי. נבדוק איזה איכויות מתאימות

 נחקור כיצד ניתן לכוון את עינו של הצופה אל מהות העלילה. 

 תכנים:

עיצוב דמויות ורקעים, , Story-Board, נתנסה בתהליך בניית תסריט בתמונות צרתוך כדי תהליך הפקה של סרט קצר

בתזמונים המתאימים לשפה האישית המתגבשת, נייצר נתבונן ,  Video-Board הנחת התסריט על ציר הזמן ובניית
 אנימציה ונבדוק אותה, נעסוק בעריכה ועיצוב סאונד בסיסי, ועד לביצוע סופי של הסרט עצמו להגשה סופית.

 
 מטלות: 

 עם מטלות ספציפיות בין שיעור לשיעור עד להשלמת הסרט. תרגיל קטן לחימום, ותרגיל גדול הפקת סרט קצרצר
 

The courses prime objectives are: 

 

- A deepening of our understanding of the animation "language" 

 - The development of an individual approach 

 - A bettering of our story-telling ability 

 

In the course we will develop a concept-based animated narrative, develop and pair the visual art to the 

story taking detailing and flow into account, and study the manner in which the viewers' attention can 

be directed to these qualities.  

  

The courses central topic/assignment is the development of a short film. 

 

We will make use of tools such as the 'visual-snapshot' Story Board, character design, backgrounds 

design, script-timeline syncing and Video Board. The process will include a look at the timing required 

for the developing style, test-animation segments, basic sound design and editing. The final outcome 

will be an animation short.  

 

The courses structure will include a short "warm-up" assignment followed by the animation short 

main assignment, the latter will be broken into weekly progressing mile-stone assignments.    

 

 :פירוט מפגשים

 
 1שיעור 

 מבוא והצגת הקורס. סקירה היסטורית קצרה של תחום האנימציה עד ימינו.
 תרגיל הכרות )שבועיים( 

  2שיעור 
 תוכן השיעור: סיפורים שעברו ממדיום כתוב או מאויר לציר הזמן : אנימציה.

אופני תרגום שונים של טקסט לסרט, תרכיזי עלילה על המסך, איכויות וסגנונות אישיים לעלילות דומות. איך 

 . Story-Boardקומיקס עובר מדפוס לאנימציה. הדומה והשונה בין קומיקס לבין 
 סטודיו התייעצות על התרגיל.



 
 

 
 

  3שיעור 
 הגשת תרגיל 

  Story-Boardתוכן השיעור : 
 העיקרי של הקורס: הצגת הפרוייקט
 הפקט סרט קצר

 4שיעור 

Story-Board 

 שורות של תאור הסיפור 3-5תמונות. ולצידו  6-10-הגשת תסריט מאוייר ב
 הגשה בתלויה על הקיר.

 5שיעור 
 הגשת קומפוזיציות, מיזנסצנה לכל שוט,  תוכן השעור:

LayOut  , . ציר הזמןVideo-Board. 
  6שיעור 

 הגשת ביניים ראשונה

Video-Board (Animatic) 
 7שיעור 

 תוכן השעור: עיצוב דמויות
   8שיעור 

 תוכן השעור : עיצוב רקעים
 

  9שיעור 

  - VideoBoardתוכן השיעור : עריכת סאונד והכנסת העיצובים המדויקים ל
  10שיעור 

Timing הגשת ביניים שנייה  : 
 עבודה על תזמונים ודיוק

 עם סאונד הכולל עיצובים מדויקים של דמויות ורקעים בורד-וידאו
 11שיעור 

 ליווי אישי
 פגישות אישיות לפי סדר הא"ב

  12שיעור 
 ליווי אישי

 פגישות אישיות לפי סדר הא"ב
  13שיעור 

 הגשה סופית

 
 שונות

 הרצאת אורח בתחום הנוגע לתוכן הסרטים.בלי נדר 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 50%נוכחות 

 50%הגשה סופית   תרגילים
 חובהנוכחות: 

 
 ביבליוגרפיה: 

 : )רשימה מדגמית, צפייה במהלך הקורס( :פילמוגרפיה 
 

Walt Disney, Silly Symphony - Flowers and trees, 7:30 min, 1932. USA 

Alison de Vere, Café' Bar, 6 min,1974, UK 

Daniel Greaves, Manipulation, TandemFilm; 7min, 1991 

Joanna Quinn, Britannia, 5min, 1994, UK 

Michaela Pavlatova, Repete, 8 min, 1995 Check Rebublic 

Sam Kieth, Bill Messner-Loebs, The Max , Mtv; TV series, 1996, U.S.A. 



 
 

 
 

Gil Alkabetz, Rubicon,7 min, 1997, Germany  

Switzerland, 7min, 1998, FugueGeorges Schwizgebel,  

Matt GroeningMarch 28, 1999, U.S.A.; 22 min, TV series, 20th Century Fox, Futurama , 

Blue Sky Studios, Ice Age, 81 min, March 15, 2002, U.S.A. 

Blue Sky Studios, Dr. Seuss' Horton hears a Who!, 135 min, March14, 2008, U.S.A. 

Bill Plympton, Horn Dog, 5 min, 2009, U.S.A. 
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