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 רציונאל: 1

 "המצאות ישראליות -לבן יצירתית כחול חשיבה : "נושא העל של הפרויקט: דבר המורה

מיזמים ופטנטים שנבטו , כמו גם מספר עצום של המצאות, ישראל צמחה והתפתחה פעילות מדע ומחקר מפותחתבמדינת 

.  כמה וכמה תגליות מדעיות ופיתוחים טכנולוגיים שמקורם בישראל זכו לתהודה עולמית. במוחם של תושבי המדינה

 .קי וטפטפות הן רק שלוש מתוך המצאות ישראליות רבות ששינו את פני העולם בתחומים שונים-און-דיסק, עגבניות שרי

 ".כי מציון תצא תורה: "והוא בבחינת, ישראלי, שהוא כחול לבןעליך לעצב תדמית למוצר 

 

בחרתי  ". קולהקוקה "לכל מי שאוהב משקאות מוגזים ומתוקים כמו זיהיתי צורך לפתח מוצר בריא שפונה ": דבר התלמיד

 .  המיניםשנה ואף מופיע במקורות היהודיים בשבעת  4000 –למעלה מ שגדל בישראל כבר  בפרי הרימון

 .לשגשגבריאות יצליח משקה , לדעתי, לראות מגמה של חיזוק השימוש במוצרי בריאות בישראל ולפיכךניתן , לאחרונה

.  הפרי עצמו הוא מאד גרפי ומאופיין באמצעות הכתר שלו: השתמשתי ברימון כמאפיין צורני עיקרי, העבודהבמהלך 

הצבעים  . השתמשתי בכתר ובצורה העגולה של הרימון כרכיבים צורניים עיקריים וכן בצבעוניות האדומה הבולטת שלו

השתמשתי במגוון קווים זורמים ואורגאניים הלקוחים מהצורה של הרימון  . העזים של אדום וירוק משדרים בריאות ועוצמה

 .  כדי להקנות תחושה של בריאות ושמחה

באמצעות  . בפרוספקט ובהזמנה, בצורת הכרטיס, בפרסומת לעיתון, בכרזה, צורת הפרי חוזרת כמאפיין עיקרי בלוגו

 .יצרתי סדרתיות והדגשתי את הרכיב המרכזי במשקה, החזרה

לכן יצרתי אירוע המוני בהרי הכרמל שבו יופיעו להקות , בתור חברת משקאות המונית" רימונדה"רציתי לשווק את 

יהיה לחברה  , בעקבות אירוע זה. ובכך הפסטיבל ישלב אוניברסליות וישראליות יחדיו, בינלאומיות לבד מאמנים ישראלים

 ".פרסום כלל עולמי שמזוהה עם ישראל

 



 איסוף מידע: 2

 .הרימון צומח מזה שנים בישראל והוא מוזכר בתנך ומשקף את האחיזה האיתנה של העם בארצו

המתאר   הם שבעה מיני גידולים המוזכרים בפסוק בספר דברים בהן ארץ ישראלשנשבחה פירות  או שבעת המינים

עיינות ותהומות יוצאים , ארץ נחלי מים, אלוהיך מביאך אל ארץ טובה' כי ה: "ארץ ישראל את הפוריות החקלאית של

   ".שמן ודבש זית ארץ, ורימון ותאנה וגפן ושעורה חיטה ארץ, בבקעה ובהר

הרימון מכיל חומצות נחוצות . הרימון נחשב לפרי בריא במיוחד לכן הוא מתאים לחברה שמייצרת משקאות בריאות

 .שהוא רכיב שעוזר למערכת החיסונית להילחם בחיידקים ובווירוסים  polyphnoleבמניעת סרטן והוא מכיל 

 רימונים 3מטבע מתקופת המרד ברומאים עליו מוטבע ענף עם 

 עם רימון 2007שקלים  2מטבע 



 חיפוש אחר נושא   –סקיצות ראשוניות : 3

:  חברה ישראלית שהמציאה את הדיסק און קי

 מוטיב צורני". יפ'צ"

 חיפוש מוטיב צורני נוסף

עילם מחפש נושא לפרויקט  

החיפוש הוא  . בתחומים שונים

צורני כמו גם חיפוש אחר שם  

 .למוצר על פי צליל וצורה



התלמיד עוזב את העיסוק הטכנולוגי ועובר לחיפוש מוטיב צורני אורגאני  

 .הקשור בפרי האנונה

 (הצליל הקשור בננו טכנולוגיה הביא אותו בצורה אסוציאטיבית לשם זה)

פרי טרופי שאינו ישראלי  התלמיד מקבל הערה שפרי זה הוא 

 .ולכן לא מתאים לנושא הגג



 :התלמיד בוחר את הרימון כפרי ישראלי ובוחר את הנושא

 .  משקה רימונים תוסס

ניתן לראות שאריות  )מוצגים הלבטים בבחירת השם 

 "(נונה"צורניות הקשורות ב



 ........התלמיד בוחר שם ומגיע ללוגו סופי

בדפדוף אקראי בפרוספקטים בארון המגמה עילם מגלה להפתעתו  : הערה

 ....במלון רימון!( מדוייקכמעט בתעתיק )שהלוגו שלו קיים בשוק 

 !!עילם לא מוותר ומחליט לשנות את הלוגו



 הלוגו הנבחר



 בחירת הפתרונות הטובים ביותר:4

 סטיקרים



 פורמט מקופל –הזמנה לאירוע 

 פורמט פנימי פתוח –הזמנה לאירוע 



 אפשרות נוספת לחזית גלויה

 גלויה



דרישות  , זיהוי צורך –הגדרת בעיה : 1

 ואילוצים   

 סקיצה לכרזה



 כרזה סופית



 סקיצות לפרוספקט



 פרוספקט



 מודעה בעיתון



 הצגת הפרויקט כולו




