
מארז תדמית לתיכון הכי מקצועי בחולון

ספטמבר 2021אבנר אדן ובן אזולאי



תיכון עמלני מיתרים חולון הינו מסגרת לימודית לתלמידים
בעלי לקויות למידה מורכבות, הדוגלת בחינוך אישי לטיפוח

אוטונומיה מחשבתית, יצירתית ועצמאית



פרויקט המיתוג נבחר למימוש על־ידי אבנר אדן ובן אזולאי,
בהמשך לשת״פ בין המחלקה לתקש״ח ב־HiT ותיכון מיתרים,

שהתקיים במסגרת קורס עיצוב רב תחומי בהנחיית ארז בכר
(שנה ד׳, תשפ״א)
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תלמידים
וצוות ההוראה

קפיצת מדרגה מקצועית

שיפור עמדות בחברה בנוגע לחינוך מיוחד

העלאת גאוות היחידה הבית־ספרית בקרב התלמידים

ביה״ס בסביבת 

גורמי מקצוע ל  מו

מטרות ויעדים



נכסים חזותיים קיימים



הסמל החדש של בית הספר



סמל המותג נפתח
ומאפשר הכלת תכנים
חזותיים (טקסט/דימוי)



שורת המיצוב החדשה של מיתרים מביאה
לידי ביטוי את הלך הרוח של המיתוג החדש

כבית־ספר נחשק, הדוגל בשוויון הזדמנויות,
ומשלבת בתוכה את סמל המותג (שווה)



לכל אחת מהמגמות הנלמדות עוצב סמל ייחודי,
במטרה להעצים את תחושת ההזדהות, השייכות

וגאוות היחידה בקרב התלמידים 



לאחר חשיפת המיתוג החדש - תלמידים מביעים עניין ומעורבות 



מעבר לייצוג המגמות, הסמלים משמשים
כסטיקרים ועונים על הצורך הקיים בהסתרת

פני התלמידים בתצלומים המפורסמים
ברשת ובמדיה החברתית

לפני

אחרי



יישום במדיה חברתית



ברכות יום הולדת



חולצות בית־ספר - סמל בלבד
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אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

טקסט רץ - פונט אקטואל, עודד עזר

גיש  נ  , עי , מקצו ות משלטי מע״צ) אותי על  (מבוסס  דרך  מורה   

הוענק באדיבות
פרופ׳ עודד עזר



אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

כותרות א־פורמליות לשימוש חוץ בית־ספרי  - פונט סלוניקו, אבנר אדן

כותרות א־פורמליות לשימוש תוך בית־ספרי - פונט ארנולד, אבנר אדן

ר) י ני רי  י גז על  (מבוסס  ־טקי  לואו  , , משחקי , קראפטי אופטימי

בטוח בעצמו  , ירקי ו קו  , ( ן לו בחו (מבוסס על שלט מספרה  מי  מקו
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