
יסודות העיצוב•
צבע \פרק ג  •

• 

שימושי הצבע:  4מצגת •

הפיקוח על מגמת אמנויות העיצוב

המנהל למדע ולטכנולוגיה  

משרד החינוך



תוכן העניינים

שימושי הצבע

.לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

.שימושי הצבע בעיצוב מוצר •

.  שימושי הצבע באדריכלות •

.שימושי הצבע בעיצוב גרפי •

.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית •



לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

שימושי   -פונקציונלילצבע תפקיד 

. אמצעי גרפי לתיאור עומק•

.אמצעי גרפי לתיאור נפח•

.אמצעי גרפי לתיאור חלל•

.אמצעי גרפי לחלוקת שטח•

.אמצעי גרפי להבלטת אלמנטים אדריכליים •

.פונקציונאלילצבע תפקיד 

.הפעלהבעזרתו אזורי עבודה על גבי מכשיר או כפתורי ניתן לסמן    •

:זיהוי של מחלקות ואזורים באזורים ציבוריים למשל  •

.......אזורי חניה בחניונים, חוליםבבית מחלקות    

–שפה חזותית –מוסכמים סימנים   •

לבן \סימן אדום , לבן במדרכות\כחול סימן     

.כחול על ברז -אדוםסימן     

.תמרורים    

שימושי הצבע

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Israeli_Stop_Sign.svg
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לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

פונקציונלישימוש 
. הפעלהכפתורי או  , הבלטת אינפורמציה 

 

:בדוגמאות קיים קונטרסט חזק בין צבעים  

 

שימושי הצבע



ממדי גרפי–הבלטת אינפורמציה בפורמט דו  
מפת קניון עזריאלי חולקה לאזורי צבע שונים מפת רכבת  

.תחתית בלונדון חולקה לפסי צבע המקלים על המעקב אחריהם  

:קיים קונטרסט חזק בין צבעים  
.צבעים כהים, רקע בהיר : מפת קניון עזריאלי   

מפת רכבת תחתית בלונדון   

( : בולט ) רקע לבן ופסים בעלי גוון רווי   

.ירוק , צהוב זוהר, כחול , שחור  

לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

שימושי הצבע

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:TubeMapZ1.png


לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

צבע בתמרורים מתפקד כמערכת סימנים מוסכמים

אזהרה -צהוב 

איסור  - אדום

הוראה -כחול 

שימושי הצבע



לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

(שטוחים ) מימדי -ציור דולפנינו 

.הצבעים ומיקומםהבהרת ידי בתמונה על אשליית העומק נוצרת 

עומק  לתיאור צבע כאמצעי גרפי 

שימושי הצבע



.שימושי הצבע בעיצוב מוצר •

צבע ותדמית

כיצד השינוי בצבע במחשב של אפל 

?משנה את תדמיתו 

מהם  לדעתך מקורות 

?ההשראה של המעצב 

שימושי הצבע
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.שימושי הצבע בעיצוב מוצר •

שימושי הצבע

? אלו שני תפקידים לצבע של מדי הרוכבים במרוץ האופניים: שאלה

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/TourDeFrance_2005_07_09.jpg


.שימושי הצבע אדריכלות •

צבע ותדמית

שימושי הצבע

:  לפנייך שני מבנים

מוזיאון העיצוב בחולון ומוזיאון תל אביב

חווה דעתך  

  כיצד תורם הצבע לתדמיתו של כל איחד מהמבנים



.שימושי הצבע בעיצוב מוצר •

כרזות

שימושי הצבע

//upload.wikimedia.org/wikipedia/he/4/4a/Israel40.jpg


.שימושי הצבע בעיצוב מוצר •

כרזות

שימושי הצבע

http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2004/shiran_poster.jpg
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.שימושי הצבע בעיצוב גרפי •

סמלים

שימושי הצבע

http://www.alsam.org.il/index.asp


.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית •

.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית

.  לכל צבע תכונות מקובלות בשיח התרבותי. משייכים לצבע תכונותאנו 

הצבע האדום נתפס כצבע סוער ודינאמי ואילו הצבע הלבן נתפס : לדוגמה 

.כטהור

שימושי הצבע
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Edmund_Blair_Leighton_-_signing_the_register.jpg


.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית •

.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית

.אדם בעל כישורים רבים וידע רב : אדם רב גוני •

.הצבע האפור נחשב ניטראלי, משעממים –חיים אפורים  •

".רואה את החיים בוורוד: "על אדם אופטימי נאמר  •

שימושי הצבע
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.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית •

.להביכו, לביישו: הכוונה, " להלבין את פניו" •

.הציבו פניו מבושה ומכעס: הכוונה,  "  הצהיבו פניו " •

.אנשים שונאים זה את זה: הכוונה, " צהובים זה לזה" •

.כמובן לצבע הדולרים שהוא ירוק: הכוונה$ ,  = ירוקים " •

צבע ירוק נתפס עם משהו רענן עם צמיחה ולכן הוא מושאל  , צעיר –חייל ירוק  •

לתיאור משהו חדש 

שימושי הצבע
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: סיכום 

.לצבע תפקיד פונקציונאלי -מבוא  •

.שימושי הצבע בעיצוב מוצר •

.  שימושי הצבע באדריכלות •

.שימושי הצבע בעיצוב גרפי •

.שימוש בצבע כמטאפורה לשונית •

שימושי הצבע

המקשר בין צבע ורגשותאתר 
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