
 

 

 נחליאלי רותםשם המרצה: 
 0035050-42מספר הקורס: 

 עיצוב ובימוי טריילרים למשחקיםשם הקורס: 
 Game Trailers Design and Directionשם הקורס באנגלית: 

 
 שו״תאופן הוראה: 

 4שעות שבועיות: 
 2.5נקודות זכות: 
 ללא דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס:

 
 תוך דגש על עולם הארט, עיצוב דמויות וסביבות משחקים.￼ הבנייה של תהליך עיצוב סיפור בתנועה

Framing the process of designing a story in motion, with emphasis on the world of game art, 
character and environmet design. 
 

 תיאור הקורס:
 

פעם, יכולתו של מעצב לספר סיפור,  עולם העיצוב הולך ומשתנה לבלי הכר בשנים האחרונות. היום, יותר מאי
 לארוז אותו ולהגישו באמצעות עבודותיו היא גורם מבדל עיקרי בשוק צפוף ורווי עיצוב נגיש.

 
במהלך הקורס נכיר את תעשיית המשחקים, בה נולדים אלפי עולמות תוכן עשירים ומרגשים בכל שנה, תוך 

), מוצר פרסומי Trailerרס תתמקד ביצירת טריילר (דגש על עולם הארט, עיצוב ושיווק משחקים. ליבת הקו
 המקפל בתוכו תהליך עיצובי מרתק ומאתגר.

 
 תכנים:

 
 גיבוש קונספט והצגת רעיון באופן ברור וקוהרנטי (פרזנטציה) ●
 שימוש בכלים כמו סטוריבורד, ריפומאטיק ואנימטיק על מנת לעצב סיפור וחוויה ●
 פרזנטציהמחקר עיצובי כמקור השראה וכלי  ●
 ארטדיירקשן לעיצוב דמויות וסביבות למשחקים ●
 ניהול זמן, יכולות ומשאבים אישיים -תכנון פרויקט  ●
 תובנות מתוך תעשיית המשחקים, שימוש במקרי בוחן אקטואליים ●
 כלים להתמודדות -מקומו של המעצב בעולם רווי עיצוב נגיש לכל  ●

 
 מטלות:

 
למשחק בטכניקה לבחירתם (פרויקט סמיסטריאלי), תוך הקניית לאורך הסמסטר ייצרו הסטודנטים פרסומת 

כלים תאורטיים ומעשיים שישמשו להם אבני דרך גם בפרויקטים עתידיים. בכל שיעור יינתן תרגיל לשיעור 
הבא, המבוסס על ההרצאה והתוכן שהועבר בשיעור ומהווה נדבך נוסף מתוך התהליך המובנה של יצירת מוצר 

 מורכב שכזה.
 

 גילים יוגשו בכיתה ויבוקרו ע״י המרצה והסטודנטים. השיעור האחרון יהיה אירוע ביקורת עבודות.התר
 
 

  



 

 

 
 פירוט מפגשים: 

 
 (מבוא) 1מפגש 

 
 הטריילר ותעשיית המשחקים. -הרצאת מבוא  ●
, מקרה בוחן לטריילר מורכב כדוגמא לתהליכי עבודה לפיהם נעבוד לאורך Anno 2205 -הרצאה  ●

 הסמסטר.
ניתוח משחק (אישי). יש לבחור משחק (פיזי, לוח, מקוון או קונסולה) ולהכין מצגת של עד  - 1ל תרגי ●

 דקות שתרכז מספר תובנות מרכזיות על המשחק וסיפור המסגרת שלו. 3
 

 (ניתוח משחק) 2מפגש 
 

 , ניתוח משחק ומקרה בוחן לטריילר.Panzer General -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 צפייה ביקורתית במספר טריילרים. ●
גיבוש קונספט (אישי). יש לפתח שלושה רעיונות כתובים לטריילר למשחק שלו ולהציגם  - 2תרגיל  ●

 דקות. 3בכיתה בשיעור הבא במצגת של עד 



 

 

 
 (סטוריבורד) 3מפגש 
 סטוריבורד, היסטוריה, טכניקה ופתרונות יצירתיים למאותגרים רישומית. -הרצאה  ●
 לים וביקורת עבודות.הצגת תרגי ●
 סטוריבורד. - 3תרגיל  ●

 
 (סדנא) 4מפגש 
 מחקר עיצוב והשראות. כיצד מפתחים לוח השראות ועריכת תחקיר לטריילר. -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 עבודה על סטוריבורד בכיתה. ●
 סטוריבורד. - 4תרגיל  ●

 
 (אנימטיק) 5מפגש 
 טכניקות ודוגמאות.אנימטיק וריפומאטיק.  -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 אנימטיק. - 5תרגיל  ●

 
 (אנימטיק) 6מפגש 
 , טריילר לסרט שלא קיים. מקרה בוחן.CineCitta -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 אנימטיק. - 6תרגיל  ●

 
 (עיצוב דמויות) 7מפגש 
 .עיצוב דמויות וארט דיירקשן לעולמות משחקיים -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 עיצוב סטיילפריימס ושילובם באנימטיק. - 7תרגיל  ●

 
 (עיצוב ואנימציה) 8מפגש 
 ניהול זמן, יכולות ומשאבים אישיים. -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 עיצוב ואנימציה + הגשת גאנט. - 8תרגיל  ●

 



 

 

 (סדנא) 9מפגש 
 בונים עולם משחקי בהשראת סרט הוליוודי., כיצד HungerGames -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 עבודה בכיתה על גאנט ותכנון הפקה. ●
 בחירת וניתוח טריילר קיים. - 9תרגיל  ●

 
 (עיצוב עולמות) 10מפגש 
 , כיצד בונים עולם משחקי בהשראת סרט הוליוודי.HungerGames -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 עיצוב ואנימציה. - 10יל תרג ●

 
 (מיתוג משחק) 11מפגש 
 מיתוג משחק. -הרצאה  ●
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●
 .call to actionעיצוב ואנימציה + עבודה על פריים  - 11תרגיל  ●

 
 (פרזנטציה) 12מפגש 

 דרכים הצגת רעיון באופן ברור וקוהרנטי (פרזנטציה). -הרצאה 
 ות.הצגת תרגילים וביקורת עבוד

 עיצוב ואנימציה. - 12תרגיל 
 

 (הגשה) 13מפגש 
 הצגת תרגילים וביקורת עבודות. ●

 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:
 

 20% -נוכחות 
 50% -תרגילים 

 30% -מטלה סופית  
 

 חובהנוכחות: 
 

 ספרי עיון:
 

1. Snyder Blake, SAVE THE CAT! THE LAST BOOK ON SCREENWRITING YOU'LL EVER 
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REMAKING HOLLYWOOD, MADISON AVENUE, AND THE WAY WE TELL STORIES , W. 
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3. Jenkins Henry; Ford Sam; Green Joshua, SPREADABLE MEDIA: CREATING VALUE 
AND MEANING IN A NETWORKED CULTURE, NYU Press, 2013. 
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