
 

 מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
 מגמת אמנויות העיצוב

 התמחות עצוב שיער וטיפוח החן  ס.מ 20.30
 מחוון הערכה - מבחן בגרות בעיצוב שיער וטיפוח החן ס.מ 20.30

  מחוון הערכה ל 5 יח''ל- הבוחן יתייחס לארבעה קריטריונים (1-4)●
 מחוון הערכה ל 3 יח''ל - הבוחן יתייחס לשני קריטריונים ( 1-2)●
  כל קריטריון יוערך על ידי הבוחן ב 100%.  המרב''ד משכלל את הציון באופן יחסי●

 קריטריון
 בטופס
9588 

  מחוון הערכה עבור עבודת גמר  3 יח''ל
  ס.ש 796387

 ס.שאלון ראשי 796380

 מחוון הערכה עבור עבודת גמר  5 יח''ל
  ס.ש 796589

 ס.שאלון ראשי 796580
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 א. מבחן עיוני- 100%
 10 שאלות אמריקאיות- ערכה של כל תשובה 10נקודות

 (ערכו  של חלק הינו 30% מהציון הסופי)

 א. מבחן עיוני -100%
 10 שאלות אמריקאיות- ערכה של כל תשובה 10 נקודות

 ( ערכו של חלק זה הינו 20% מהציון הסופי)
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 ב. מבחן מעשי- 100%
 *תסרוקת-15 נק'

 *חלוקה ל4 +צבע שורש- 10 נק'
 *חלוקה ל 6 - 3 גוונים בנייר כסף- 10 נק'

  *חלוקה ל 9 סלסול-5ביגודים- 10 נק'
 *שישיות-שמאל וימין ( שורה מכל סוג)- 5 נק'

 *גלי אצבע-+5 נק'
 רולים/כתר- 10 נק'
 *תספורת-- 15 נק'

 *פן-(בחירה) חלק;פנימי נפוח; חיצוני; בקבוקים -10 נק'
 *התנהגות  הופעה סדר וניקיון- 10 נק'

 (ערכו של חלק זה הינו 70% מהציון הסופי)

 ב. מבחן מעשי -100%
 *תסרוקת-15 נק'

 *חלוקה ל4 +צבע שורש- 10 נק'
 *חלוקה ל 6 - 3 גוונים בנייר כסף- 10 נק'

  *חלוקה ל 9 סלסול-5ביגודים- 10 נק'
 *שישיות-שמאל וימין ( שורה מכל סוג)- 5 נק'

 *גלי אצבע-+5 נק'
 *רולים/כתר- 10 נק'
 *תספורת-- 15 נק'

 *פן-(בחירה) חלק;פנימי נפוח; חיצוני; בקבוקים -10 נק'
 *התנהגות  הופעה סדר וניקיון- 10 נק'

 ( ערכו של חלק זה הינו 42% מהציון הסופי)
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 ג. מבחן פרויקט גמר- החלק העיוני -100% ////////////////////////////////////////////////////////////////////
 שער+תוכן-עניינים+מבוא- 5 נקוות

 סיכום וריפלקציה - 20 נקודות
 ביבליוגרפיה- 5 נקודות

 גוף העבודה- החלק המחקרי- 30נקודות
 תיאור התוצרים- 20 נקודות

 תיאור תהליך העבודה- 20 נקודות
 (ערכו של חלק זה הינו 18% מהציון הסופי)
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 ד. מבחן פרויקט גמר- החלק המעשי- 4 תוצרים- 100% //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  שתי אפשרויות לבחירה: איפור פנטזיה או איפור ביוטי

 תוצר 1- איפור מקור ההשראה- 20 נק'
         1-איפור ביוטי בהשראה תקופתית -20נק'

 תוצר 2- איפור התפתחות א' של מקור ההשראה-20 נק'
         2- איפור ביוטי עדכני בהשראה תקופתית 20 נק'

 תוצר 3- איפור התפתחות ב' של מקור ההשראה-20 נק'
         3- איפור ביוטי פנטזי בהשראה תקופתית- 20 נק'

 תוצר 4- איפור תלת ממד אפקטים מיוחדים- 20 נק'
 טופס "קשר עם המנחה"- עד 20 נק'

    (ערכו של חלק זה הינו 20% נקודות מהציון הסופי)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


