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על הקורס



עקרונות הסדנא

Learning by doing



אנחנו חלק מתעשיית המשחקים הישראלית

עקרונות הסדנא



אינטרדיסציפלינריות

עקרונות הסדנא
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מוסיקה
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פרוטוטיפיניג
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שיווק
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BI/ אנליסט 
פיתוח תוכן
פיתוח תוכנה
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צבירת ניסיון בשכבות

עקרונות הסדנא



4משחק 3משחק 2משחק 1משחק 

למתחיליםמשחקיםעיצוב

משחקיםמחוללי

המשחקיםתעשיית

Gameכתיבת Design Document

משחקיםלפיתוחטכנולוגיות

,לאפיוןמקונספט,משחקקונספטפיתוח

Prototyping,Play tests,ארכיטקטורת

,ושיווקהשקה,ומוסיקהסאונד,משחקים

ביצועיםניתוח,Analyticsכלי

גודל צוות

1-2

גודל צוות

2-3

גודל צוות

3-4

גודל צוות

3-4



מבנה הקורס

משחקיםבמחוללמוגבלמשחקויפתחולזוגותיתחלקוהסטודנטים1משחק

פשוט

איןשבועות2

הסטודנטים.בקבוצהסטודנטים2-3לקבוצותיתחלקוהסטודנטים2משחק

לראשונהויצרובכיתהשיוצגומשחקיםמחוללי3מתוךבאחדיבחרו

עם.וגרפיקהסאונד,אינטראקציותשלמשמעותימספרעםמשחק

המשתתפיםמנטוריםובפניהכיתהבפנייוצגוהמשחקיםהפיתוחסיום

בתוכנית

,למתחיליםמשחקיםעיצובשבועות3

תעשיית,משחקיםמחוללי

המשחקים

הסטודנטים.בקבוצהסטודנטים3-4לקבוצותיתחלקוהסטודנטים3משחק

לראשונההסטודנטים.לבחירתםבטכנולוגיהפשוטיריותמשחקיפתחו

,פרויקטתכנון,אפיון,קונספטעלחשיבהשלמסודרתהליךיעברו

בפנייוצגוהמשחקיםהפיתוחסיוםעם.בטאופיתוחטכנולוגיהבחירת

.בתוכניתהמשתתפיםמנטוריםובפניהכיתה

Gameכתיבתשבועות5 Design

Document,לפיתוחטכנולוגיות

.משחקים

4משחק 

)פרויקט הגמר)

יאשרהצוותמבנהאת,סטודנטים3-4שלבצוותיםיעבדוהסטודנטים

הסטודנטים.הקורסתוםעדתמשךאלובצוותיםהעבודה,הקורססגל

ובטא,חודשים4תוךאלפאלסייםבמטרהמסחרימשחקאתיפתחו

אתינתחו,המשחקאתיפיצוהנותריםבחודשיים.חודשים5תוך

.אותווישפרוביצועיו

מקונספט,משחקקונספטפיתוחחודשים7

Prototyping,Play,לאפיון

tests,משחקיםארכיטקטורת,

,ושיווקהשקה,ומוסיקהסאונד

ביצועיםניתוח,Analyticsכלי



מבוא06-11-16

עיצוב משחקים למתחילים13-11-16

מחוללי משחקים20-11-16

27-11-16Game Design Document

תעשיית המשחקים04-12-16

הגשות11-12-16

וארכיטקטורהטכנולוגיות18-12-16

1מחזור חיי המשחק 01-01-17

2מחזור חיי המשחק 08-01-17

הגשות15-01-17

סדנת חשיבה על קונספטים22-01-17

ניהול פיתוח משחק29-01-17

05-02-17
עיצוב  ,סאונד: הרצאות אורח

...ועוד

רק עבודה–' סמסטר בשיעורים ועבודה–' סמסטר א

26-03-17

First Playableהגשת02-04-17

07-05-17

Alphaהגשת14-05-17

21-05-17

28-05-17

04-06-17
11-06-17
Betaהגשת18-06-17

25-06-17
Beta2הגשת02-07-17

Releaseהגשת אוגוסטתחילת



צוות הקורס

אריק שמירדורון נירדודי פלס

אורי גולןאורי אדמוןאוהד ברזילי

גולדי

מיכאל רוזןלאונרד פרנקלמקאבינועם 

אלעד קושניר גלעד אלמוג

וחברות נוספות יוכרזו במהלך הסדנאמנטורים



הציון בקורס

אחוז מציוןתוצרים להגשה
210%משחק 
315%משחק 
First–4משחק  Playable10%
Alpha10%-4משחק

Beta10%-4משחק 
Beta215%–4משחק 
Release30%–4משחק 

הגשות  7במהלך הקורס יהיו 
.  בהן תציגו משחקים בכיתה

לכל הגשה יינתן ציון שירכיב  
.את ציון הקורס שלכם

יינתנו 4הגשות של משחק 5ל 
קבוצתי שיינתן על  , ציונים2

ידי הצופים בהגשה ואישי  
שיינתן על ידי המנחה המלווה 

.את הקבוצה



אירועים מחוץ למסגרת הקורס

ההשתתפות היא רשות ואין לה השפעה על ציון הקורס•



המשחק הראשון



מחוללי משחקים

תחילתו של פיתוח משחק היא  
מימוש מהיר ככל הניתן של 

תמצית המשחק ואת זה עושים  
במקרים רבים באמצעות מחולל  

משחקים



http://scratch.mit.edu/

Click Me

http://scratch.mit.edu/
Gunshine Gameplay.mp4
Intro to Scratch 2.0.mp4


פיתוח משחק פשוט: הדגמה



המטלה

scratchפיתוח משחק •

משחק מלא•

כפתור אחד בלבד•

הגיבור הוא ריבוע•

(טראק בודד)אין סאונד ויש רק מוסיקת רקע •

!  אל תעשו את התרגיל עם מישהו שאתם מכירים–אנשים 2: גודל צוות•
להטרוגניות של הצוותים יהיה  , נצלו את ההזדמנות להכיר אנשים חדשים

.תפקיד מכריע בהצלחה שלכם בקורס

יש לציין במייל  , יש להגיש את המטלה על שליחת הלינק למשחק במייל•
.את שמות שני חברי הצוות



dudipeles@gmail.com–דודי פלס 
nirdoron@gmail.com–דורון ניר 
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