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הפרויקטים שניצור השנה יעסקו במיתוג של אוכל ,כמרכז תרבות ,לפי קהל יעד מסוים.
החברה הישראלית עוסקת רבות באוכל  -אם בבית ואם בחברה ובאמצעי התקשורת.
מדובר בתופעה חיובית ,המאפשרת חיבור של תרבויות שונות בלי לפגוע בייחודן .בנוסף,
האוכל הוא כלי שימושי בחיבור בין בני המשפחה וביצירת מסגרת משפחתית מאחדת.
הסיבה המרכזית היא שעל ידי האוכל ,אפשר לקרב בין תרבויות שונות אך גם לשמור על
ייחודן .לדוגמא ,אנשים רבים נחשפים למטבח הערבי  -וכך גם נפתחים לחברה הערבית -
בתוכניות בישול שונות בטלוויזיה ,או בכתבות בעיתונים .השימוש באוכל ,נושא נייטרלי
שלכל אדם יש גישה אליו ,מאפשר להכיר תרבויות שונות ואנשים מעדות שונות ,וכך
לגשר על ההבדלים והמחלוקות .עם זאת ,לאוכל יש גם תפקיד בשימור תרבויות :המזון
המסורתי הוא אחד מהסממנים של כל תרבות ,ולכן שמירתו מסייעת לשמור על התרבות
וייחודיותה .יתרון נוסף ומרכזי לעיסוק באוכל הוא חיזוק קשרים ,ובמיוחד במשפחה.
ארוחות שבת וחג משפחתיות אינן מתמצות אך ורק באוכל עצמו :מהות הארוחה
המשפחתית היא הישיבה המשפחתית המשותפת סביב השולחן והשיחה בין בני הבית.
הארוחות נותנות הזדמנות קבועה לפגישה ושיחה בין בני המשפחה ,בתקופות בהן בני
הבית פועלים או גרים מחוצה לו ואינם נפגשים באקראיות .גם הכנת האוכל והניקיון
אחריו הם הזדמנות לשיתוף פעולה ולחיזוק הקירבה במשפחה.
אנו נעצב פרויקט בנושא אוכל עבור קהל יעד מסוים .קהל יעד הוא קבוצה ספציפית של
אנשים בתוך שוק היעד אליו מכוון שיווקו של מוצר או רעיון מסוים .אנשים אלו עשויים
להיות רוכשים פוטנציאליים של המוצר ,אנשים שכבר משתמשים בו דרך קבע ,מקבלי
ההחלטות לגבי רכישת מוצרים מסוג זה בבית ,או האנשים שמשפיעים על קבלת
ההחלטות .למשל ,חברות צעצועים עשויות לפנות בפרסומיהן אל קהל הילדים ,מכיוון
שהם אלו שעשויים להשפיע על קבלת ההחלטות של הוריהם באשר לרכישת הצעצוע.
בהתאם לקהל היעד שזיהתה החברה ,היא מקבלת את כלל ההחלטות לגבי אופן עיצוב
פרסומיה ,אמצעי התקשורת דרכם היא פונה לקהל זה ,העיתוי המתאים לפנייה ועוד .לכן
זיהוי קהל היעד הוא צעד ראשון בטרם קביעת תהליך ואופן השיווק של המוצר או הרעיון.
ניתן לאפיין את קבוצת האנשים הספציפית שמהווה את קהל היעד באמצעות מאפיינים
כגון :קבוצת גיל ,מין ,מצב משפחתי וכדומה.
בפרויקט זה ננסה לתת מענה עבור קהל יעד מסוים ע"י שרותי אוכל.
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תהליך העבודה
תיק פרויקט כל תהליך העבודה והעיצובים הסופיים יתועדו בתיק פרויקט .תיק פרויקט
הוא קובץ  PDFדיגיטלי שבנוי ומסודר ע"פ הנחיות .בתיק יהיו הגדרות הפרויקט,
המחקרים ,הסקיצות ותהליכי העיצוב .התיק יוגש שבועיים לפני הגשת הפרויקט הסופי
והוא חלק בלתי נפרד מהציון.
שאלה פוריה כלל הפרויקטים יעסקו בשאלה הפורייה הבאה:
כיצד אוכל כתרבות יכולה לתת מענה ל?..............
כל תלמידה תבחר קהל יעד מסוים ותנסח את השאלה בהתאם .לדוגמא :כיצד אוכל
כתרבות יכולה לתת מענה לילדים  /נשים  /צרפתים  /חיילים  /נוער בסיכון וכו'
לאחר בחירת קהל היעד נבנה פרסונות נבין את הבעיות והחסרונות של קהל היעד.
ונגדיר את מאפייני הפרויקט שלנו וננסח אותם בתיק הפרויקט.
מסמך מנחה הכנת תיק פרויקט:
שער
מגמת אמנויות העיצוב
עבודת גמר בהיקף  5יח"ל
סמל שאלון891589 :
שם העבודה:
שם המנחה:
שם בית הספר:
סמל בית הספר:
מגישים :שם התלמיד :ת.ז:
שם התלמיד :ת.ז:
תאריך הגשה:
שנה:

תוכן העניינים:
מבוא  1עמ'
חריש  -מכוון עיצוב  1עמ'
זריעה – מחקר עיצוב  3-5עמ'
נביטה – רעיון תיעוד תהליך הרעיונאות בצילום וסריקה כולל הסברים מלווים
הנצה  -בחירת רעיונות מועדפים ונימוק ,דרך התייחסות לשיקולים
וגורמים המשפיעים על הבחירה ותהליך הפיתוח.
פריחה סקיצות של העיצוב עצמו ,התפתחות לוגו וכו'
סיכום  1עמ'
ביבליוגרפיה  2-1עמ'
נספחים שאלוני מחקר משתפים כולל מסמכי הנחיה ,ועוד
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פרוט תיק פרויקט:
חריש  -מכוון עיצוב  1עמ'
כולל שאלה פוריה והסבר על קהל היעד.

זריעה – מחקר עיצוב  3-5עמ'
מטרת השלב יצירת והעשרת תשתית הידע אשר ישמש לפיתוח הפרויקט התוצר.
למידת התחום בו עוסק הפרויקט באופן מעמיק ועיבודו לתובנות חדשות.
עליכן לכלול בפרק זה  2מחקרים:
 .1מחקר משתמשים :פרסונה )הכולל דף פרסונה ,מפת אמפתיה ,מסע לקוח .מה
היא עושה? אומרת? מה היא אינה עושה? מה היא מרגישה? מה היא מדמיינת? דרך
שיתוף הדמות יתאפשר לנו להכיר את מסעה עם המוצר ,את הנקודות הדורשות שינוי
ושיפור .תיעוד/צילום/שאלון/ראיונות/תצפית על הדמות( .
 .2מחקר צורני .נתמקד בבחינה שיטתית של צורות ,מבנים חדשים ,בתבניות ,בקשר
בין צורות והשימוש בהן .איסוף וניתוח של מידע צורני רלוונטי בנושא ,כרזות  ,לוגו,
אמנות ,טיפוגרפיה ועוד..
סיכום שלב הזריעה )מסקנות( :
ארגון ועיבוד כל הידע שנאסף ,וחיבור פיסות מידע מתחומים שונים לכדי תובנות חדשות,
מפתיעות ומעניינות.
חשוב להסיק מסקנות מהמחקרים השונים ולכתוב אותם בשפה שלכן.
חשבו על חלוקת העבודה בצוות בשלב זה ) ..אולי כל אחת מהצוות תבחר מחקר אחד?(
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נביטה – נביטה הוא השלב של העלאת שלל רעיונות לתשובות אפשריות
לשאלת החקר.
יש להעלות רעיונות שונים ומגוונים ככל הניתן.
מטרת השלב להעלות שלל רעיונות כבסיס לבחירת קונספטים בהמשך
התוצר בנק רעיונות רחב ומגוון:
לרשום את כל הרעיונות שעולים ללא סינון
•
כתבו רעיונות פרועים ולא שגרתיים
•
לכמות גדולה של רעיונות יש ערך רב ,העדיפו כמות על איכות .כמה
•
שיותר יותר טוב!
סקיצות של כל הרעיונות ,ברישום ,בפתקים ,בסריקה ,בצילום בפלאפון
•
חישבו גם על החוויה מעבר למוצר
•
שתפו את קהל המטרה ,קבלו פידבק ופעלו בהתאם
•
שתפו חברים ,משפחה ,מורים וקבלו מהם רעיונות נוספים
•
הוסיפו הסבר מילולי ליד האיורים.
•

הנצה  -בשלב זה נרצה להמחיש באופן ברור את הרעיונות המובילים ולכן
נעשה שימוש בסקיצות מתקדמות מאוירות או ממוחשבות.
בשלב זה נעבוד בשלבים:
 .1הצגת  5סקיצות ראשוניות
מיון ומסקנות :הצגת הסקיצות עם הערות לידן -הסבר למה שללנו
.2
אפשרויות אחרות
 .3בחירת קו מאפיין והצגת תוצרים אפשריים
 .4התייעצות עם אוכלוסיית היעד וקבלת הערות ותיקונים
 .5הצגת פתרונות סופיים
בחירת הטוב ביותר -בחירת קונספט מוביל
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פריחה – התוצר יכלול שלוש מוצרים גרפיים:
לוגו,
אוביקט רב מלל
ואריזה בפריסה אישית.
סיכום  1עמ'
סיכום ומסקנות
הסיכום נועד להסקת מסקנות שהגעת אליהן במהלך העבודה.
אם לא היו לעבודה מסקנות ברורות – זה המקום לציין זאת ולהסביר מדוע.
ריכוז עיקרי הדברים שנכתבו בפרקי העבודה ,הסקת מסקנות היכן שהדבר מתבקש
או הבעת דעה אישית והערכת הכותב לגבי הנושא שבו עסקה עבודתו הסיכום הוא
המקום להדגיש התייחסות אישית לנושא
לסיום נענה על השאלות הבאות:
מה למדת מהתהליך ומהעבודה
•
מה דעתך על הנושא ועל התשובה לשאלת החקר
•
האם היו לך חוויות מיוחדות בזמן הכתיבה? מה למדת מן העבודה?
•
האם למדת משהו חדש?
מהם החלקים בעבודה בהם גילית עניין רב יותר
•
אילו שלבים בעבודה היו לך קשים יותר? האם נהנית מן העבודה על הנושא
•
התרשמות וחוויות מהעבודה
•
המלצות או הצעות לעיון נוסף בנושא ,רעיונות שיש לי ולא הספקתי לבצע
•
איך היה לעבוד בצוות?
•
ביבליוגרפיה  1עמ'
כללי הכתיבה של מקורות מידע
ספר :שם המחבר) ,שנה( ,שם הספר ,בית ההוצאה
*
מאמר :שם המחבר) ,שנה(" ,שם המאמר" ,שם העיתון ,כרך ,חוברת ,עמודים.
*
אינטרנט :שם המחבר ,שם הדף או המאמר ,כתובת האתר.
*
נספחים:
הנספח כולל חומר חשוב שהקורא יקבל  ,אך אין לו מקום ברצף העבודה.
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לוח זמנים
כ"ב טבת ) -(17.1בחירת קהל יעד
כ"א שבט ) - (19.2סיום החקר והגשת חלק ראשון של תיק פרויקט.
י"ב אדר ) - (8.3סיום לוגו והתחלת פריחה
___________ הגשה סופית של התיק פרויקט
___________הגשה סופית מודפסת של הפרויקט

מכוון הערכה

דרישה

תיק פרויקט

פרוט

חריש – זריעה -
נביטה  -הנצה

אחוז
מהציון

30%

תוצרים +
איכות ביצוע
פריחה הכוללת:
לוגו
אוביקט רב מלל
אוביקט תלת מימד +
מיומניות ביצוע
30%

פרזנטציה

הצגת תהליך
פיתוח התוצר
בכל דרך
המתאימה
לרוח הפרויקט.
15%

עבודת צוות

סה"כ

תיבדק מידת הבקיאות של
כל אחד מחברי הצוות
בתהליך הפיתוח .כל אחד
מחברי הצוות יתבקש
לתאר את תרומתו של
שותפו לתהליך הפתוח.

15%

100%

