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?מי היה וולט דיסני

אחד האנשים החשובים ביצירת  , ומפיק סרטי אנימציהאנימטורהיה , וולטר דיסני שכולם מכירים בשם וולט דיסני
הוא הפיק סדרות של סרטי הנפשה קצרים בכיכובם של מיקי  . העולם של הסרטים המצוירים כמו שאנו מכירים אותו

.  גופי ופלוטו והפך את הגיבורים המצוירים לאהובים על ילדי כל העולם, דונלד דק, מאוס

ארבעה  , פרסים22-פעמים לפרס האוסקר וזכה ב59וולט דיסני היה מועמד ". וולט דיסני"דיסני ייסד את חברת הסרטים 
!  אלו שיאים שלא נשברו בתחום הזכיות באוסקר-מהם בשנה אחת 

כל תעשיית הסרטים לעגה לו והייתה בטוחה כי הסרט  . דיסני החל לעבוד על הסרט שלגיה ושבעת הגמדים1934-ב
שלגיה ושבעת  . "אך הסרט הצליח מעל למשוער והכניס לו את הכסף שאפשר לו להקים את אולפני וולט דיסני, ייכשל

סינדרלה,במבי, פנטסיה, שכללו את בין השאר את פינוקיו, החל את תור הזהב של סרטי האנימציה של דיסני" הגמדים
.  ועליסה בארץ הפלאות

כמו  , בהמשך חייו יצר דיסני את פארק השעשועים המפורסם דיסנילנד ואחריו תכנן מספר פארקים נוספים ומצליחים
.  שבנייתם הסתיימה לאחר מותוואפקוטדיסניוורלד

החברה שייסד וולט דיסני היא עד היום אחד מתאגידי הקולנוע המצליחים בעולם וממשיכה להפיק סרטי אנימציה  
להקים פרקי שעשועים ברוח דיסנילנד ברחבי העולם ולהיות המקום שבו ילדים מגשימים את החלום  , מעולים ומצליחים

.להיות בחלום
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?רי'מי היו טום וג

הסרטים הקצרים מהסדרה נוצרו גם  . רי הם הגיבורים של סדרת סרטי אנימציה משנות החמישים והשישים'טום וג
.לקולנוע ואף זכו כמה פעמים בפרס אוסקר וגם הפכו לסדרות טלוויזיה מצליחות המוקרנות עד היום

הוא  . רי העכבר'רי מנסה טום החתול לתפוס את ג'בכל הסרטים של טום וג, הסדרה היא המחשה ברורה לחיים בטבע
רי לא  'כשבמיוחד עושה לו צרות כלב הבולדוג ספייק שהתכניות של טום ללכוד את ג, תמיד מסתבך ונכשל במשימה

.מעניינות אותו כי הוא עסוק בלרדוף את טום עצמו

הם דיברו הרבה יותר  , ראשית. רי הם עשו יותר מאשר בטלוויזיה'אבל בסרטים המצוירים באורך מלא של טום וג
.הקוסם מארץ עוץ ורובין הוד, הם גם בסרטים שונים גיבורי ספרות כמו שרלוק הולמס. הטלוויזיהמבסדרת

את כל העותקים המקוריים של טום   MGMויקיפדיה מספרת שבשנות השישים השמידה שריפה גדולה שפרצה באולפני 
.מאז משודרים סרטונים אחרים שהם עיבוד שנעשה לפרקי הסדרה ושוחרר כמה שנים לפני השריפה. רי'וג
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?מה הפך את מיקי מאוס לגיבור תרבות

מיקי העכבר היה דמות האנימציה והקומיקס הראשונה  . גיבור הסרטים המצוירים בכל הזמנים הוא ללא ספק מיקי מאוס
עד שרבים  , שמו הפך כמעט שם נרדף לסרטים מצוירים. שהומצאה על ידי וולט דיסני והוא כיכב בסרטי אנימציה רבים

מעין לוגו של חברת וולט דיסני והוא ידוע בכל העולם  , הוא הפך לסימן היכר".. מיקי מאוס"כינו את הסרטים המצוירים 
היה מיקי מאוס לדמות המצוירת  , 50-לכבוד יום הולדתו ה, 1978בשנת . כאחד מהסמלים של התרבות האמריקאית

.  הראשונה שקיבלה כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד

שינה וולט דיסני את , ארוך מדי" מורטימר"אך בעקבות טענות שהשם , "מאוסמורטימר"בתחילה נקרא מיקי בשם 
.mouseהיא מהמילה עכבר באנגלית " מאוס"התוספת ". מיקי"השם ל

.  זה היה סרטון האנימציה המדבר הראשון". ספינת הקיטור ווילי"הסרט הראשון שבו כיכב מיקי מאוס נקרא 
בסרטוני ההמשך . אהובתו" מיני מאוס"את פיט השחור ו, משיט ספינת הקיטור, הציג את מיקי, לבן-בשחור, הסרטון הזה

.  גופי השכן המבולגן ועוד, דאקהברווז הרגזן דונלד , שכנם, יצטרפו אליהם גם הכלב פלוטו

"Plane Crazy"רבים לא יודעים אך הופעת הבכורה של מיקי מאוס הייתה בסרט קצר ולא מוכר בשם 
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?העצבנידאקמה הסיפור של דונלד 

אבל הוא ידוע בנטייה  , יום דונלד הוא די עצלן ואדיש-ביום. הוא גיבור מצויר ידוע מאד בסרטוני וולט דיסנידאקדונלד 
.  הוא גם קצר רוח ונוהג להיכנס לצרות. שלו לאגור כעסים עד שהוא מתפרץ

דונלד כיכב בספרי קומיקס שונים  . ונס מחברת וולט דיסני'אק ג'צהאנימטורהוא דמות מצוירת שיצר דאקהברווז דונלד 
הדמות  , "מיקי מאוס"יותר אפילו ממספר סרטי -דאקסרטי דונלד 178במהלך השנים יצאו . ובסרטים מצוירים רבים

.  הבכורה של אולפני וולט דיסני

,  כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד והצטרף בכך לדמויות מצוירות אחרות שלהן כוכביםדאקקיבל דונלד 2004בשנת 
".מיקי מאוס"ו" באגס באני"כמו 
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?מה מקור ההשראה לטירה המפורסמת של חברת דיסני

הוא החל לבנות את הטירה שתמיד חלם  , 19-בתקופת שלטונו במאה ה. המלך הגרמני לודוויג השני היה די מטורף
.נפטר, המזל שלו לא היה טוב במיוחד כי מעט לפני סיום הבנייה של הטירה. בבוואריה שבדרום גרמניה

.  הטירה שהשאיר אחריו נודעה כאחת מהטירות היפות בעולם וגם מהנחשקות ביותר

בהמשך חייו כשהיה  . והתאהב ביופי שלה, במהלך חופשה בבוואריה שבגרמניהנוישוונשטייןוולט דיסני ביקר בטירת 
הוא בחר בעיצוב של , בפארק דיסנילנד שבקליפורניה" טירת היפהפייה הנרדמת"עליו ליצור טירה מהאגדות שתהיה 

נפתח דיסנילנד לציבור והיה להצלחה גדולה  1955בשנת . להיות הבסיס לעיצוב הטירה האגדית שלונוישוונשטייןטירת 
.  השיקו דיסני לוגו שיופיע בפתיחת הסרטים שלהם1985בשנת . וטירת היפהפייה הנרדמת הייתה סמלו של הפארק

הקדירה  "הוא הופיע לראשונה בסרט אנימציה ששמו , הלוגו מבוסס על איור של טירת היפהפייה הנרדמת שבדיסנילנד
.והוא מופיע בפתיחה של כל סרטי דיסני ומאז ואז היום" השחורה
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!נבחרתם לראיין את וולטר דיסני, בערוץ החדשות העולמיעבודתכםבמסגרת
?שאלות הייתם שואלים אותואילו

:הכללים שנלמדופיעלראיוןערכו
.לנמעןנכונהפנייהעלהקפידו❖
לפרסים , התייחסו לקורות חייו של האיש, בראיון מילות שאלה מגוונותשלבו❖

.לדמויות אשר יצר ועוד, בהם זכה
,  קישור מתאימותבמילותשימוש,קריאכתבעלבכתיבתכםהקפידו❖
.סימני פיסוק וחלוקה נכונה לפסקאות❖
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. רי מנהלים ויכוח בנושא קיצור החופש הגדול'טום וג
רי התלמיד החרוץ  'גלעומתו,החופשהאתלקצרמעונייןכמובןטום

.החופשהלקיצורנחרצותומתנגדלימודיועלולשקודמעוניין להמשיך

?  לטעון עם איזו דעה אתם מסכימיםובוקצרחיבורלכתובעליכם
?רי'או עם הדעה של ג? עם הדעה של טום

?הצודקתהיאהזוהטענהמדועהקוראיםאתלשכנעעליכם
.מהדעותאחתלכלוחסרונותיתרונותהעלו

.שנלמדולנסח את הטיעון על פי הכלליםזכרו
.מילות קישור וסימני פיסוק מתאימים, העזרו במילות שכנוע
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!כועס כל הזמןדאקדונלד 
.כתבו חיבור קצר ובו שתפו את הקוראים על מקרה בו כעסתם מאוד

?לכעוסלכםגרםמה?במקרהשותףהיהמי.המקרהאתתארו
?הכעסעםכיצד התמודדתם

?האם היה ניתן להימנע מן הכעס? מהן המסקנות שלכם מן המקרה

, חלוקה מתאימה לפסקאות, בכתיבתכם הקפידו על כתב קריא
.גוף וסיכום, פתיחה-מבנה נכון של חיבור
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.עליכם לעצב סמל חדש לסרטים של וולט דיסני
.לעלילה, לדמויות, שיתאים לסרטיםלוגועלחשבו

.לסמלמתאימהוצורהצבעיםעלחשבו
?הסבירו מדוע בחרתם לעצב את הסמל דווקא כך


