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 מטרת הקורס: 

צוב בינתחומי, המשקף שיטות חשיפת סטודנטים מן המחלקות לתקשורת חזותית ולעיצוב תעשייתי לתהליך עי

פיתוח עדכניות בשוק. הקורס מאפשר היכרות עם מורכבות עיצוב אריזה על רבדיה השונים, מהפנים לחוץ, חווית 

משתמש, מיתוג וערכי מותג. הקורס יוצר הזדמנות לעבודה בפורמט של צוותי סטודנטים משולבים משתי 

ג מעמיק ומפרה, אשר תוצריו הן אריזות שלמות המבטאות המחלקות. העבודה המשותפת פותחת אפשרות לדיאלו

 את הקונספט העיצובי בכל ההיבטים הרלוונטיים. 

 הקורס יובל ע"י מרצה מהמחלקה לתקשורת חזותית ומרצה מהמחלקה לעיצוב תעשייתי.

  

 

 תכנים:

 בחינה מושגית ויישומית של אריזות מסוגים שונים. .1

 פיתוח כלים לבדיקות חווית שימוש. .2

 יבוש ערכים וקונספט עיצובי על בסיס תוכן ומידע נתונים.ג .3

 טיפוגרפיים.-פיתוח שפה עיצובית ותרגומה לאובייקט תלת־ממדי ולערכים גרפיים .4

 יעילות ואחריות חברתית וסביבתית בעיצוב אריזות. .5

 התאמה טכנולוגית ושילוב בין המדיומים המשרתים את תהליך פיתוח האריזה. .6

 

 מטלות:

 ת קיימות מנקודת מבט דיסציפלינרית.ניתוח אריזו

 עיצוב ופיתוח אריזות בצוותים שונים.

 הצגת התקדמות והרציונל מאחוריה.

 במהלך הקורס יתקיימו הגשות ביניים והגשה סופית בסיום הקורס. 

 

 :פירוט מפגשים

 : הרצאת מבוא ושיחה כללית על משמעות האריזה והאתגר הטמון בתהליך העיצוב.1מפגש 

 : בחירת אריזה לפיתוח. אפיון אריזה.2מפגש 

 אינטגרציה. -: שפת מותג, ערכים, מבנה 3מפגש 

 : הגשת ביניים ראשונה. הצגת אריזה דמה וכיוון העיצובי הכללי.4מפגש 

 : שיטות ייצור מקובלות. אמצעי תצוגה, שילוח ומה ביניהם.5מפגש 

 מצע ותוכן. -: שיטות מידול 6מפגש 

 : תקינה ואחריות סביבתית.7מפגש 

 : הגשת ביניים שניה. הצגת אריזה מתקדמת והתייחסות לחומר ולהעברת המסרים במדרג היררכי.8מפגש 

 : סיור לימודי מחוץ לפקולטה.9מפגש 

 : דיוק מסרים והאחדת השפה הגרפית עם מבנה וחומר האריזה.10מפגש 

 כללים.הכרות עם ה -: עיצוב ותכנון לייצור 11מפגש 

 , גמר תהליך הפקת האריזהe-commerce -: הרצאה: עתיד האריזות 12מפגש 

 : הגשה סופית של הפרויקט.13מפגש 

 

  

 

 



 
 

 שונות:

 סיור לימודי בסטודיו לעיצוב אריזות ובמפעלים לייצור אריזות שונות.

 סיור בבית דפוס והכרות עם טכניקות אריזה ודפוס ייחודיים לתחום זה.

 צה אורח מהתחום.ביקור של מר

  

 מרכיבי הציון באחוזים:

 10% :עמידה בדרישות הקורס

  40%הגשות ביניים ותהליך פיתוח: 

 50%מטלה סופית: 

  

 חובה בכל השיעורים )עפ"י התקנון(נוכחות: 
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