
 דוגמאות לפתרונות במהלך שנת הלימודים - ACCמכללת 

 

 פרסומת למכללת בצלאל:  .1
 NLPלחזור לתחושה שרוצים שהלקוח ירגיש,  בריף:

 
 בשיתוף עם נעם ניזרד,  –פרסומת וידאו לבצלאל  פתרון:

 "ספרי לי על עצמך" –ראיוון עבודה, בחורה מול מראיין 
, נזכרת בילדות צובעת בגואש מתלכלכת, מלבישה בובות, עוטפת בדים, יושבת פלאש בק
נו מה את רוצה להיות?  –בערך בחדר תופרת, אמא נכנסת ואומרת לה  12כבר בגיל 

 תופרת? ומגחכת.
 ולמה את מתאימה לנו למשרד רואי חשבון? –מראיין מסתכל עליה ואומר  –חזרה לראיון 

 תמיד ידעת –בצלאל 
 
 

  בריף: .2
 .20, או ארגז קולה שופרסל ב100בקבוקי יין לבן גוורצ ב 3הנעה למכירה.   

 
 פתרון:

של סיטואציות מביכות כמו חזן והסלפי עם טראמפ, מירי רגב ופיני גרשון  RTMתמונות  (א

רוקדים בסוף ניצחון מעפן של ישראל, לבוש מזעזע שסלב בחרו וכו. והסלוגן מתחת 
 "100ב 3 –מצטערים שיצאנו במבצע הזה.. גוורצ לתמונה: "לפעמים אנחנו 

"בין עבודות? מזל  –תמונות של אנשים מפוטרים )מאמני ספורט, שרים וכו( והסלוגן  (ב
 שח" 20שיש שופרסל. קולה ארגז ב

 
 

  בריף: .3
 קונספט לבר מים שיש בו זרימה מהירה של מים

 
סרטונים שמראים רקע של שתיקות מביכות, ובעצם עם  - להמנע משתיקות מביכות פתרון:

 הזרימה הזאת זה לא יקרה

בית קפה, מישהי רצה פנימה וצועקת "מהר, כוס מים, מישהו נפל בחוץ, תאונה!", רצים  (א
לבר מים למזוג שמים כוס, ואז נעמדים שניות של שתיקה מביכה שנראות נצח.. כולם 

 מסתכלים אחד לשני בעיניים ולשמים
רפאת שיניים, יושב בכסא המטופלים עם קצף ובפה, השיננית אומרת לו תשטוף מ (ב

 שיניים ותצא. הוא נעמד עם הכוס ונבוך המון זמן עד שמתמלא...
 נעמדים לשיחת ריכול ליד ברז מים, מגיע מישהו למזוג, שותקים.. נצח (ג

 
 

 XBOX בריף: .4
 מודעות סדרה והקצנה 3 
 

קס בוקס נותן לך חופש, אבל במודעות מגלים א קונספט: – מודעות פרינט פתרון:
 שהחופש הוא לאחרים שלא משחקים

זוג מתנשק )הילדה שלו( או אישה מבריחה גבר עירום מהדלת  –גבר משחק, ברקע  (א
 "אקס בוקס נותן לך חופש"

 ברקע זוג הורים בארוחה רומנטית עם כוס יין –ילדים משחקים  (ב
 תוך כדי וברור שהוא לא שם לבגבר משחק והילדה שולחת יד לארנק שלו  (ג
 
 

 בריף: .5
 , מאיצה הכי מהר, מודעות פרינטGTIגולף  

 מאיצה כ"כ מהר ש... ההקצנה:



 
 מודעת פרינט: –פתרון 

 צומת, רוכל מושיט יד עם כסף לחלון של מכונית, אין מכונית... 
 תחנת דלק, מנקה חלונות עומד עם מגב רטוב בזווית לניקוי חלון, אין מכונית...

 מתדלק עם צינור
 

 :בריף .6
 סכין גילוח שמגלחת הכי חזק והכי חלק 
 

 פתרון: 
גילוח של דברים לא קשורים לגוף ופנים. כדורי טניס, כדורסל, שטיח וכו.   ספורטאים 

 )מפורסמים או לא( לא מצליחים לאחוז בכדור. השטיח חלק לגמרי ואנשים נופלים,. ועוד.
 
 

 בריף:  .7
 הנחה על רכב 50%מודעות ל 3סדרה של 

 
 מוכרים לאנשים שלא צריכים רכב מרוב שהוא זול נספט:ופרינט: ק –פתרון 

 לילד עם עוגה, כסא וזר פרחים על הראש בחוץ, לידו רכב עטוף בסרטי מתנה 3יומולדת  (א
רכבים זהים, נכד נותן מפתח לסבתא כשהיא עם משקפי שמש  2מחוץ למוסד לעיוורים,  (ב

 של עיוורים
 הקצנה של שימוש ברכב לדברים מוזרים   אופציות נוספות: (ג

 מלונה לכלב •
 כארון בגדים •
 מנגל בתוך האוטו כי אסור בבית •

 

 

 בריף: .8
 פרסומת לדורקס –מחוללי קריאייטיב  
 

 פתרון:
א( פריים על טלוויזיה רואים סרטים מצוירים וחופרים של ילדים, פריים אאוט ורואים אבא 

 יושבים ובא להם לבכות. המשפט "איזה כיף שתוכל להמשיך לראות מה שבא לך" ואמא
 ב( אותו שטאנץ עם מוזיקה ברדיו ברכב

 
 
 
 

 
 

 

 
 מערכון קומי על אדם שמקבל את הבשורה הקשה שימיו ספורים בריף: .9

 
 :מערכון של גבר עומד על גג ומקבל טלפון שהוא עומד למות מהרופא. יחד עם ליקה ושיר

 תסריט:
 הסואן הכביש על למטה מלמעלה מסתכל גג על עומד אדם: Acc ליקה[ 10/3/2017, 10:24]

 בפעם עונה לא הוא שוב מצלצל, עונה לא הוא מצלצל שלו הטלפון. רוק בולע, שתחתיו
 :עונה הוא השלישית

 ?"יוסי עם מדברת אני, שלום: "מזכירה



 "כן: "יוסי
 "שטרן לדוקטור אותך מעבירה אני, יופי: "מזכירה

 !" טוב זמן לא זה: "יוסי
 .ח"קופ של המתנה מנגינת להתנגן מתחילה

 . היד עם" רגע עוד" לבניין מתחת שמתאסף לקהל מסמן הגג על שעומד יוסי
 ?"הלו:"שטרן דוקטור

 "כן: "יוסי
 ?"זה מי: "דוקטור

 !"אליי התקשרתם אתם זה מי מה יוסי זה: "יוסי
 ?"יושב את יוסי טוב( "ומתנצל מבואס נשמע שלו הקול" )נכון נכון הא: "דוקטור

 "כן: "יוסי
 .."וחוששני חזרו הבדיקות תוצאות: "דוקטור

 ?!"בדיקות איזה: "יוסי
 תוכל מתי.. לנו אבד זה איך יודע לא שנה לפני שעשית הבדיקות של התוצאות: "דוקטור
 ?"אלינו להגיע

 "בקרוב לא: "יוסי
 "סופני זה אבל בטלפון זה את להגיד אמור לא אני יוסי תראה: "דוקטור

 ?!"לי יש זמן כמה? מה: "יוסי
 " שנה יותר או פחות: "דוקטור

 !"כלום הספקתי לא עוד! לפני עוד החיים כל 35 בן אני? שנה רק לי נשארה מה"
 .."מהבדיקות שנה שהתכוונתי האמת: "דוקטור

 אני? שלכם למבוטחים מתנהגים אתם ככה! כזו אחריות חוסר?! הזה השירות זה מה: "יוסי
 !"בפייסבוק שיימינג כזה לכם אעשה
 !" קיצוניים באמצעים צורך אין: "דוקטור

 !" למכבי עובד אני עכשיו?! קיצוניים אמצעים: "יוסי
 באכזבה מתפזר שלמטה והקהל הדלת את טורק הגג מקצה הולך

 
  בריף: .10
 מערכון פרסומי לספריי נגד כתמים .11

 
 פתרון:/  תסריט

מישהו שוכב על ספה, ניגש אליו בנאדם ושואל מה הבעיה. השכוב מתחיל לספר טראומת 
אבא  –ילדות שהוא ננעל בבית בחושך.   ה"מטפל" מנסה לדבר והשכוב נזכר בעוד טראומה 

ואמא רבו.  המטפל מנסה לענות והשכוב מספר "רגע רגע, כתם שלא יוצא לי מהראש 
תחיל לחקות אותם. המטפל צועק ובא לברוח, "אדוני! ששמעתי גניחות מחדר ההורים.." ומ

  -זאת חנות ספות ונקיון!"   סלוגן וסגיר 
"rewind -  ("מוחקים את כל הכתמים )כמעט 

 
 :בריף .12

 אופטיקנה שבוע בדיקות חינם –מודעות לפייסבוק  
 

 פתרון:
כמובן  –סדרת תמונות או סרטונים של דברים מביכים שקורים כי בנאדם לא רואה טוב 

 הקצנה. למשל:
 גבר מתנשק עם ליידי בוי (א
 חנווני מקבל כסף של מונופול (ב
 חתן מנשק את הסבתא של הכלה בפה (ג
 בחורה התלבשה הזוי (ד
 מישהי קושרת רצועה לכדור פרווה והכלב עומד ליד (ה
 חניה עקומה (ו

 י     אופטיקנה, שבוע בדיקות חינם.\ביננו? הגיע הזמן שתבוא –והסלוגן 
 

 :2פתרון 
אופטיקנה, בדיקות  –מודעה של בדיקות עיניים כשבגדול כתוב "חינם" ואז בגודל יורד 

 עיניים לשבוע הקרוב.



 
 

 בריף:  .13
 שח לעמותה 10תרומה של  –מודעות לפייסבוק 

 
 פתרון:

  –מפורסמים  "10"תמונה של 
 א( מראדונה

 לוחות הברית (ג
 שופט בהתעמלות (ד
 .   10כפות ידיים מסמן  2מישהו מחזיק  (ה

 בשבילך?? לאחרים זאת ארוחת חג." 10"מה זה  –למטה שאלה 
 

 בריף: .14
 פרסום לרכבת ישראל, והחיבור שמייצרת בין הפריפריה למרכז 
 

 פתרון: 
 סלב שגדלו בפריפריה, ו"לקיחת קרדיט" על הצלחתם:

 "מחקנו את המרחק למרכז" –להקת טיפקס 
 הספיקה להגיע לאודישן לכוכב נולד ולחזור לבסיס בזמן! –נינט 

 צביקה הדר 
 , וכו'קרן פלס מבקעת הירדן

 כבר אין הבדל בין פריפריה למרכז" –"רכבת ישראל 
 


