
 

 משרד החינוך

 מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן

  תשע"ו- תשע"ז

 

 מקצוע התמחות: עיצוב שיער וטיפוח החן   ס.מ:  20.30

 בהמשך לרפורמה : "ישראל עולה כיתה התכנית ללמידה משמעותית"

 

  הנחיה עבור בחינת בגרות -  עבודת גמר  בהיקף 5 יח"ל

 סמל שאלון: 796589

 קהל היעד:

 תלמידים אשר למדו במקצוע התמחות מכיתה י'  בהתאם לתכנית הלימוד המחייבת .●

 רשאים להיבחן הינם מסיימי כיתה יב' בלבד.●

 

 דווח ציון בחינת הבגרות לאגף הבחינות:

 הבוחן ימלא  את טופס דיווח הציון ו יחתום על הטופס בהתאם  להנחיות אגף הבחינות.

 טופס הדיווח- בהתאם להנחית אגף הבחינות , יימסר לבוחן על ידי אחראי בחינות בגרות בבית הספר

  או רכז המגמה או  רכז פדגוגי של בית הספר  או מנהל בית הספר.
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 בחינה חיצונית בהיקף 5  יח"ל  מורכבת מ:

  מרכיב עיוני  בהיקף 20%

+ 

  מרכיב מעשי- סדנה בהיקף  42%

+ 

  הגשת פרויקט איפור בהיקף  38%

 

 מרכיב עיוני  כולל 10 שאלות אמריקאיות מתוך מאגר שאלות קיים.    (היקף ציון : 20%)

   10 שאלות אמריקאיות - מדגם  מכל נושאי הלימוד.●

 ערכה של כל שאלה 2 נקודות  סה"כ 20 נקודות.( 20%)●

 השאלות יבחרו מבעוד מועד על ידי הבוחן החיצוני, מתוך מאגר שאלות הנמצא באתר●

 המגמה.

 הבוחן החיצוני יגיע לבית הספר ביום הבחינה שעה מראש ואישית יצלם את הבחינה●

 במזכירות בית הספר – מספר העותקים בהתאם למספר התלמידים.

  משך הבחינה שעה.●

 לא יתאפשר לתלמיד להיבחן במידה  ויאחר מעבר ל 15 דקות מתחילת הבחינה.●

  הבחינה תתבצע בחלק ראשון של יום הבחינה ותסתיים לא יאוחר משעה 10:00 בבוקר●

 בסיום פרק הבחינה המעשית – הבוחן יבדוק את מרכיב עיוני לצורך דווח הציון ביום הבחינה.●
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 מרכיב מעשי:  (היקף הציון 42% )

 בפרק זה של הבחינה שבעה תתי נושאים.●

 תלמיד ייבחן בפרק מעשי רק לאחר סיום הבחינה על המרכיב העיוני.●

 את הבחינה יבצעו התלמידים על גבי ראש בובה או לקוחה.●

 המבחן המעשי יהוה 42% מהציון הסופי הכולל ( כל מטלה מתוך מטלות הבחינה תהווה 6●

 נקודות) .

 נקודות תת נושא נושא תרגיל
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  4/6/9 חלוקות

 גלגול שישיות שישיות 6

 6 גלגול רולים לכתר (הכנה לתסרוקות ) רולים 2

 ליפוף ביגודים סלסול

 תספורת  בסיס 3

 (בחירה אחת)

 6 גזירת בסיס קו ישר ( לפחות 3 ס''מ)

 תספורת מדורגת על שיער:  קצר/

 ארוך

 6 צביעת שיער צבע 4

 מריחת פסים הבהרה ( דמה)

 6 אחד מסגנונות  הפאן מיומנויות- עיצוב תסרוקת  בפן 5

 6 גבוהה אסופה מרושלת  או מפוסלת תסרוקת 6

 מיומנויות שימוש במכשיר - 7

 הדגמה

 6 שימוש בבייביליס או מחליק  קראמי

 42 נקודות   סה"כ 

 

 מרכיב עיוני ומעשי- עבודת גמר עיונית+ בוק באיפור אומנותי (היקף ציון 38%)

 הערה: באתר המגמה ישנו קובץ הנחיות לכתיבת עבודת גמר עיונית+ בוק באיפור אומנותי

 באופן כללי ,התלמיד יגיש לבוחן לבדיקה והערכה עבודת גמר עיונית + בוק באיפור אומנותי●
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  הכולל עבודה עיונית + בוק צילומים של  4 תוצרים, עבודות שהתלמיד איפר.

 מקור ההשראה יבחר על ידי התלמיד בהנחיה ובהתייעצות עם המורה המלווה.●

 מהו מקור השראה?

 מקור השראה יכול להיות הכל ואפשר למצוא אותו בכל מקום. החל מעולם הטבע ודרך עולם

 האומנות, אופנה, מדע, הכל... כל עוד מבחינת התלמיד הנושא/ הגורם/מקור ההשראה מספיק ברור

 לו בכדי לעוררו ליצור ולהכין עבודה.      אנו ממליצים  כי התלמיד  יבסס את עבודתו על  מקור

 השראה אחד מהתחומים הבאים: יצירה מתוך האמנות פלסטית או סגנונות וזרמים מתוך תכנית

 הלימוד של היבטים בעיצוב בתקופה המודרנית או קליפ /המוסיקה /  התאטרון/הקולנוע / מחזות

 הזמר/ סדרות מתכניות טלוויזיה.

 הערה:  באתר המגמה ,מצורף קובץ " הנחיות לכתיבת עבודת גמר עיונית + בוק באיפור אומנותי"

 באופן כללי ,היקף העבודה  כ14 עמודים. העבודה תכלול- חלק של עבודה עיונית מחקרית אודות

 מקור ההשראה + וחלק של עבודה מעשית ובו צילומי תוצרים: צילום איפור של מקור ההשראה +שני

 צילומים של איפור של שני התפתחויות שונות של מקור ההשראה+צילום של איפור נוסף בטכניקת

  תלת ממד, אפקטים מיוחדים של פציעות וכדומה.

 18% גורם/ מקור השראה חלק עיוני- מחקרי חקר

 חלק מעשי- בוק תוצרים

  צילומים כיתה י"ב

  4 עבודות שונות, אשר

 מתייחסות ל:עבודה 1של

 גורם השראה נבחר+ 2

 עבודות של  התפתחויות

מקור ההשראה + עבודה 1

 איפור בתלת ממד אפקטים

 מיוחדים כגון: פציעות

20%  

 38%    סה"כ
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 מבחן מתכונת

 יש לדווח את ציון המגן מראש  על גבי טופס ציון הבחינה ובהתאם להנחיות אגף הבחינות .●

  הבוחן החיצוני ישכלל  את הציון  הסופי לבגרות.●

 מבחן המתכונת מורכב ממרכיב עיוני ומרכיב מעשי:●

 20%   בחינה עיונית אשר כוללת  10 שאלות מתוך מאגר שאלות .

 42%  בחינה מעשית בסדנה 7 מטלות כל מטלה ערכה המרבי 6 נקודות

  38%  פרויקט אפור  ( הגשת עבודה עיונית + תיק עבודות באיפור פנטזיה )

 מצורף:

 מרכיב עיוני – מבחן אמריקאי   לדוגמה בהיקף 20% ( 20 נקודות )1.

 מסמך חישוב ציון  ודווח לפקוח2.

 חובת דווח  לפקוח בסיום הבחינה :

 בסיום יום הבחינה יישלח הבוחן לפקוח במעטפה את המסמכים הבאים:

 צילום דוגמה של  בחינה עיונית בהיקף 20% של כל התלמידים כולל ציון וחתימת בוחן .1.

 טופס דווח של שקלול ציון לפי ת.ז. של כל תלמיד .2.

   כתובתנו למשלוח:

 

 

 הערה:טופס דווח הציון לפקוח שמועבר על ידי הבוחן אינו מחליף את טופס דווח הציון לאגף הבחינות

 אשר יועבר על ידי בית הספר בסיום הבחינה
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  משרד החינוך

  מנהל מדע וטכנולוגיה

  הפקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן

 

  סמל שאלון ל5 יח''ל : 796589

  המרכיב העיוני בהיקף 20%

  שם בית הספר

 סמל בית

  הספר

 

   ת.ז. תלמיד\ה

 יש לציין רק את מספר ת.ז. של התלמיד/ה ללא השם המלא הערה:

 

  פרק א'-  הנחיות : תלמיד יענה בגוף הבחינה על 10 שאלות

                               כל שאלה 2 נקודות סה"כ 20 נקודות

                              סמן את התשובה הנכונה בגוף הבחינה:
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 לדוגמה- מבחן עיוני בתורת המקצוע ,עיצוב שיער וטיפוח החן

  10 שאלות ממגוון הנושאים בפרקי הלימוד

 אסתטיקה היא תורת?1.
 תורת הבריאות1.
 תורת האור2.
 תורת החן והיופי3.
 תורת המקצוע4.

 

 היגיינת הפה היא :2.
 היגיינת הגוף1.
 מריחת קרם לחות על עור הפנים.2.
 שמירה על שיניים בריאות וריח פה נעים .3.
 עיסוי פה4.

 

 היגיינה ציבורית תפקידה :3.
 על איכות שירותי הקוסמטיקה1.
 על בריאות הקהילה2.
 על הבריאות האישית3.
 על איכות מוצרי עיצוב שיער4.

 

 חיטוי מכשירים נועד למנוע:4.
 שמנוניות1.
 חלודה2.
 זיהום3.
 ריחות4.

 

 פרוש המושג  סטריליזציה הוא :5.
 הבהרת צבע השיער לשם ביצוע גוונים1.
 שינוי מבנה השיער לשם החלקה2.
 חיטוי, עיקור והשמדת חיידקים3.
 ניקוי במים פושרים ובסבון4.

 

 מכל חיטוי הוא:6.
  כלי סגור המכיל תמיסת חיטוי1.
 אמבטיה ובה מי סבון2.
 כלי סגור המכיל מים3.
 תנור חיטוי4.
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 בקטריולוגיה היא מדע העוסק בחקר :7.
 חיידקים1.
 היגיינה2.
 בלוטות הזעה3.
 העור4.

 

 תנאים של חום ולחות:8.
 יגרמו למותם של חיידקים1.
  יעודדו התפתחות חיידקים2.
 יוצרים ריח רע במספרה3.
 משפרים את ההיגיינה במספרה.4.

  הסבום מופרש מ:9.
  בלוטות החלב1.
 בלוטות הזיעה2.
 בלוטות הרוק.3.
 בלוטות הלימפה.4.

 

 שלוש שכבות השערה הן:10.
 אפידרמיס, מדולה, קורטקס.1.
 פיגמנט, דרמיס, היפודרמיס.2.
 קרטין, קוטיקולה, מדולה.3.
 קוטיקולה, קורטקס, מדולה.4.

 

 

 

  סה"כ תשובות  נכונות:

  סה" כ ציון:

  שם בוחן:

  חתימת בוחן:
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