
POWTOON - הכלי והאגדה! 

  powtoon לכבוד היציאה לחופשת הקיץ החלטנו לעשות את מה שלא נעשה עד כה: מדריך בעברית לאתר
גרסת 2020. בעזרת האתר ניתן ליצור סרטוני אנימציה קצרים ומקצועיים, שווה ”להשטפשף“ ולהתנסות!   

ממשק העבודה באנגלית ויחד עם זאת הוא מלווה באייקונים ידידותיים וקלים להבנה. יש כמה פונטים 
מעוצבים נחמדים מאוד בשביל הוספת כיתוב בעברית בתוך האנימציה.

בחשבון החינמי ניתן ליצור סרטון אנימציה באורך של עד 3 דקות (וזה המון לאנימציה). לאורך היצירה 
.(pro ללא הכיתוב) שימו לב שאתם בוחרים אלמנטים חינמיים

את הסרטון המוגמר ניתן להציג ולשתף באמצעות עמוד צפייה אינטרנטי, להעלות ליוטיוב וכן ניתן לקבל 
קוד הטמעה לסרטון. לא ניתן להוריד את הסרטון כקובץ וידאו בחשבון החינמי.

כמה הערות כלליות על הכלי:

נכנס לאתר powtoon ונלחץ sign up ליצירת חשבון חינמי חדש.
תוכלו לבחור להתחבר באמצעות חשבון גוגל, מייקרוסופט 365 או 

בדרך אחרת.
אם לא התנתקתם בסיום העבודה - בפעמים הבאות שתיכנסו לאתר 

תהיו מזוהים באופן אוטומטי. אם התנתקתם או אתם נכנסים 
ממחשב אחר - לחצו login והתחברו לאתר בדרך שבחרתם.

רישום/כניסה לאתר

האתר יציע לכם לבחור תבניות מסוגים שונים. בפעם הראשונה שאתם 
עובדים באתר מומלץ לצפות בכמה סרטונים לדוגמה כדי להבין את 

הסגנונות השונים שניתן ליצור. לשם יצירת סרטון האנימציה האישי שלכם
.blank powtoon :(או של התלמידים), מומלץ לבחור דוקא תבנית ריקה
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קדימה, מתחילים ללמוד וליצור:

משרד החינוך
מחוז מנח“י

מה תרצו ללמוד היום? י :)
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כעת האתר יבקש מאיתנו לבחור את סגנון העיצוב בו 
נרצה להשתמש. בחרו סגנון או סגרו את החלונית הזו 

 .modern edge סגנון ברירת המחדל הוא .X בלחיצה על
ניתן להחליף סגנונות גם במהלך העבודה.

ראשית נכיר את המבנה הכללי של הסטודיו:

הסטודיו מופיע כאשר חלונית הסצנות האוטומטיות פתוחה. ביצירת 
סרטונים עם תלמידים לא מומלץ להשתמש בחלונית זו כדי לבסס את 
ההבנה של תהליך יצירת האנימציה. נסגור את חלונית הסצנות על ידי 

.sneces לחיצה על אייקון

נלחץ על אייקון רקע בסרגל היצירה. תפתח חלונית עם אפשרויות 
ההוספה ומאגר רקעים לפי סגנונות רקע, שימו לב שניתן לגלול את 

החלונית למטה כדי להגיע לסגנונות הרקע החינמיים. תוכלו להעלות 
תמונת רקע מהמחשב שלכם, לבחור רקע חלק, מבוסס וידאו או רקע 

אחר מעוצב מהמאגר.

נתחיל בגרירת ראש החץ השחור לנקודה על ציר הזמן בה נרצה 
שתופיע הדמות.
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!powtoon ברוכים הבאים לסטודיו של

הוספת רקעים
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הוספת דמויות
הערה: לא בכל סרטון אנימציה צריכות להופיע דמויות... (למשל: סרטון סיכום של אירוע/תהליך למידה או 

סרטון פרסום) אבל טוב להתחיל להתאמן על הנפשת פריטים בעזרת הדמויות שילדים כ“כ אוהבים :)

אזור רצף 
השקופיות

ציר הזמן

משטח העבודה

סרגל כלי 
היצירה

שם הפרויקט



נמקם את ראש החץ השחור על פני ציר הזמן במקום המתאים. נלחץ על 
אייקון טקסט ונגלול את חלונית הטקסטים. נוכל לבחור טקסט פשוט או 

טקסט מעוצב מתוך קבוצות המאגר. שימו לב שטקסט מעוצב מורכב 
מכמה פריטים המחוברים כקבוצה. כאשר אתם גוררים את קו 

הכניסה/יציאה על פני ציר הזמן, שימו לב שכל הקבוצה נגררה יחד.

לחיצה כפולה על הטקסט פותחת 
חלונית הגדרות. ניתן לשנות 

הכיתוב, את הפונט (גללו למטה 
עד לפונטים בעברית), גודל, צבעים 

וכו‘. ניתן כמובן לגרור ולשנות את 
המיקום של הכיתוב על המסך.
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הוספת טקסט
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נלחץ על אייקון דמויות ותפתח חלונית עם מאגרי הדמויות. נגלול למטה 
 choose  ונגיע לקבוצות הדמויות החינמיות. בלחיצה על כפתור

another look ניתן לבחור דמויות בסגנונות נוספים. שימו לב שחלק 
מהדמויות מגיעות עם הנפשות המביעות רגשות שונים. נבחר את 

הדמות והרגש המתאימים לנו.
 

הדמות תופיע על משטח העבודה וגם על ציר הזמן. את הדמות ניתן 
להגדיל/להקטין, לסובב ולשנות את מיקומה במסך באמצעות גרירה. 

כאשר נלחץ על הדמות נראה כפתורי עריכה: היפוך ראי, הגדרות תנועה 
של הדמות והגדרות נוספות.

נתבונן בציר הזמן: על יד קו הכניסה מופיעה צורה. בלחיצה על הצורה 
תפתח חלונית אפקטים. נבחר את אפקט הכניסה המתאים לנו: הופעה, 
כניסה מימין/שמאל, ליווי של כף יד וכו‘. באותו אופן נבחר אפקט יציאה 

בנקודת הזמן של יציאת הדמות. 
את זמני הכניסה והיציאה ניתן לשנות באמצעות גרירה על פני ציר הזמן.
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כדי להוסיף שקופית נלחץ על הסימן + בתחתית רצף 
השקופיות.

בין השקופיות נמצא אייקון המעברים. בלחיצה על אייקון 
מעברים נבחר מעבר מתוך המאגר.

הערה: הארכה/קיצור זמן השקופית מתבצע באמצעות 
לחצני +- בציר הזמן. השינוי מתרחש בנק‘ הזמן בו נמצא 
ראש החץ השחור לכן מומלץ למקם את ראש החץ בסוף 

השקופית לפני ביצוע שינוי זה.
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הוספת שקופיות ומעברים

צפייה בסרטון ואפשרויות השיתוף
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נמקם את ראש החץ השחור במקום הרצוי על פני ציר הזמן. נלחץ על האייקון המתאים 
בסרגל היצירה ונבחר פריט חינמי מתוך המאגרים. נבחר אפקט כניסה ואפקט יציאה כפי 

שכבר למדנו. מומלץ ללמד תלמידים בוגרים לאתר אלמנטים באמצעות הקלדת מילת חיפוש 
באנגלית בתיבת החיפוש. 

הוספת אלמנטים נוספים: פריטים, צורות ותמונות

הוספת מוזיקת רקע 

ניתן להוסיף מוזיקת רקע לסרטון וכן הקלטה קולית. לחצו על אייקון צליל בסרגל היצירה ובחרו להעלות 
קובץ קול מהמחשב, להקליט או להוסיף פס-קול מהמאגר החינמי. כאשר תפתחו את המאגר החינמי 

תוכלו לסנן פס-קול לפי מצב רוח. לחצו על המשולש לשמיעה מקדימה ולחצו על use לבחירת פס הקול.

מעל ציר הזמן נמצאים שני כפתורי צפייה: 
משולש שחור קטן - צפייה בכל השקופית. 

משולש כחול - צפיה מנקודת הזמן בה נמצא ראש החץ השחור עד לסוף 
הסרטון. לצפייה בסרטון המלא לחצו על המילה preview בראש המסך.

כאשר הסרטון מוכן יש ללחוץ על כפתור publish. בחרו מתוך הרשימה את 
אפשרות השיתוף המתאימה לכם:

קישור לעמוד צפייה אינטרנטי של powtoon, העלאה לחשבון היוטיוב 
שלכם (כאשר ההעלאה תסתיים תקבלו הודעה במייל), באפשרויות 

השיתוף הנוספות תמצאו גם קבלת קוד הטמעה.



צריכים גם סרטון כדי להרגיש בטוחים לצאת לדרך? 
צפו בסרטון המדגים פעולות בסיסיות באתר: 

תוכלו לחזור ולערוך את הסרטון דרך עמוד הצפיה. 17
דרך עמוד זה ניתן גם להגיע לאפשרויות השיתוף 

השונות. זכרו ללחוץ על publish כדי לעדכן את 
השינויים שערכתם.

 my powtoon בעמוד הכניסה לאתר, מתחת הכותרת
תוכלו למצוא את כל הסרטונים שיצרתם. תוכלו 

להגיע למצב עריכה דרך לחיצה על אייקון עפרון. כיום 
 - beta תמצאו גם אפשרות לשיתוף עריכה בגרסת

שותף העריכה שתבחרו יקבל עותק לחשבון שלו אותו 
הוא יוכל להמשיך לערוך בעצמו. הסרטון שבחשבון 

שלכם לא ישתנה.

עריכה חוזרת של הסרטון

תחרות הטריילרים (קדימונים) לספרים -
יש לנו זוכים!

מסלול יסודי:

מסלול על-יסודי:

מקום 1: חביבה קורן, בי"ס מקור חיים, ירושלים 
טריילר לספר: "אני מספר ארבע", מאת פיטקוס לור

מקום 3: אודיה גדסי, בי"ס ראשית, ירושלים
טריילר לספר: "הסודות של שירי", מאת מיכל פרץ

מקום 2: נגה בכור, בי"ס עין גנים, פתח תקוה
טריילר לספר: "אורה הכפולה", מאת אריך קסטנר

ציון לשבח: ליאח לוי, בי"ס יעבץ, זכרון יעקב
טריילר לספר: "תשובה על כל השאלות", מאת דנה שורצמן

מקום 2: נהוראי בנאיבגי, תיכון אורט, מעלות        
טריילר לספר: "מסע בזמן עם אוגר", מאת רוס וולפורד

מקום 1: טוהר גורן, בי"ס אהבת ישראל בנות, ירושלים
טריילר לספר: "סוד הגן הנעלם", מאת פרנסס הודג'סון 

ברנט

צפו בטריילרים הזוכים באתר התחרות: 
תחרות הטריילרים לספרים תש“פ 

יישר כח לכל משתתפי תחרות הטריילרים לספרים, להתראות בשנה הבאה!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=AA4-vE5komE&feature=youtu.be
https://books.tik-tak.net/?page_id=5150

