
 

 משרד החינוך

 מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן ( 20.30)

*** 

 

  רפורמת "ישראל עולה כיתה" התכנית ללמידה משמעותית

 תשע"ה – תשע"ח

  עבור תלמידי כיתה י' בתשע"ה

  

 תכנית לימודים: 3 יח''ל , בהיקף של 360 שעות - סמל שאלון: 796387

  בוחן חיצוני: מבחן עיוני - בתורת המקצוע + מבחן מעשי- בסדנה

  הבחנות: רק בכיתה י"ב
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  כיתה  י'
  סדנת התנסות מעשית עיוני -תורת המקצוע

 
 
 

 סה''כ 120ש'

 מבוא – עקרונות המקצוע: ידע והבנה
 התאמה, התמדה

 חלוקת שיער – סוגי חלוקה למטרות שונות

 שישיות: ימין שמאל, עומדות, עיבוד נכון ותוצאה  ענפי המקצוע
  גלי אצבע, עיבוד תסרוקות היגיינה  אישית וסביבתית

 סלסול תמידי- טכניקות חלוקה וליפוף  בקטריולוגיה
 חפיפות שיער, שיטות ושלבים בטיחות במספרה

  מיומנויות שימוש במכשירים מכניים: פן, בייביליס מחליק קראמי מים - שמפו - סוגים
 טיפול   בשיער-   שימוש   במֵסכות   הזנה   ומרככים 

 90ש' 30ש'
 

  כיתה י"א
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 סה''כ 120 ש'

  סדנת התנסות מעשית עיוני- תורת המקצוע
 רולים – גלגול שיער לתסרוקות, כתר  התא – מבנה - התרבות

 ביצוע תסרוקות ערב בשילוב אביזרים
 שזירת שיער:הכרת סוגי השיער וסוגי השזירה או ההדבקה

 סגנונות   ֶפן   –   שלבי   ביצוע,   פן   חלק,   פן   גלי,   הקפדה   על   כללי   בטיחות
 תורת העור-  דרמטולוגיה

 מבנה, תפקיד וסוגי עור
 מחלות ותופעות  בעור

 תסרוקות בשילוב : צמות ; בשילוב  תוספות;בשלוב שזירת שיער,
  תסרוקת -עבודה עם מקור השראה( בהשראת תמונה/ סרטון)

 התנסות בעיצוב תסרוקת ערב, ותסרוקת כלה.
 ביגודים לסלסול - תרגול על בובה

 תורת השערה - טריכולוגיה: הרכב השערה,
 תפקיד, תכונות, מחזוריות  צמיחת

 השיער,אבחון-מרקם,נקבוביות
 ליקויי שיער, טפילים בשיער- ביצי כינים

 וכינים

 יסודות התספורת: אחיזה נכונה בשילוב המסרק;תספורות: קארה, אורך אחד;תספורת מדורגת;
 קצרה.שימוש במספרי דילול

 תספורת בשילוב תער/מספרי הרמוניקה, מכונת תספורות
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30 90 
 

  כיתה י"ב
  סדנה התנסות מעשית עיוני- תורת המקצוע

 

 

  סה''כ 120 ש'

 חומצות ובסיסים pH סלסול שיער
 התפתחות, מטרות, חומרים, אבחון, התאמת

 חומרים, שלבי הביצוע, מניעה ופתרון
 בעיות,כללי זהירות

 אחיזה נכונה של מספריים בשילוב המסרק- מושגים מקצועיים: יד מנחה יד גוזרת
 סגנונות של תספורות – קארה; מדורגת; קצרה

 מיומנויות שימוש במספרי דילול
 תספורת בשילוב תער/מספרי הרמוניקה, מכונת תספורות

 החלקת שיער
 שינוי במבנה שערה,

 החלקה יפנית/ברזילאית, מטרת ההחלקה,
 הרכב חומר, תהליך, כללי זהירות

 שינוי צורת השערה מבחינה כימית- תהליך  ביצוע החלקה;תהליך ביצוע סלסול

  שימוש נכון ומותאם לחמצ בריכוזים שוניםן:3% 6%, 9%, 12% מי חמצן - שימוש נכון
 צבע-  מעגל הצבעים, שיטות צביעה

 הבהרת שיער, פסים, גוונים
 צבעי היסוד, מעגל הצבעים, צבעים חמים, קרים, טבעיים  הכרת מעגל הצבעים, קטלוג- צבעי בסיס

 וצבעי גוון וצבעי תרכיז. צבעים זמניים, שטיפות צבע, צבע תמידי

  תספורות  יזמות עסקית
  תסרוקות- תסרוקות ערב ; תסרוקת כלות;תוספות שיער  בתסרוקות ייחודית 

30 90 
 סה''כ 360 ש' סה''כ 270 ש' מעשי סה''כ 90 ש' עיוני

 
 הערה:  מבחן בגרות בהיקף 3 יח"ל עיצוב וטיפוח החן, היבחנות רק בכיתה יב'. יוזמן בוחן חיצוני ורק בוחן אשר אושר על ידי הפקוח

  ונקלט במערכת בוחנים של אגף הבחנות.

 מרכיבי המבחן: 30 % עיוני עיצוב שיער+ 70% מעשי עיצוב שיער
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