
 

 משרד החינוך

 מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן

 תשע''ח

*** 

 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( טופס 9588)  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) .

 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)●
  כל קריטריון יוערך על ידי הבוחן ב 100%.  המרב''ד משכלל את הציון באופן יחסי●

 קריטריון
 בטופס
9588 

 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 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 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)

 

 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●

  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;תרבות ;תקופה; 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 שמעניינים אותו

 כגון:דמות פנטזיה / תרבות / קליפ /מוסיקה /  תאטרון/קולנוע / מחזות הזמר/ סדרות מתכניות

 טלוויזיה.
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 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. הערה: חובה לצרף לכל עבודה  "טופס קשר עם

  המנחה"

 18% גורם/ מקור השראה חלק עיוני- מחקרי חקר

 חלק מעשי- בוק תוצרים

  צילומים כיתה י"ב

 שתי אפשרויות לבחירה כל אפשרות כוללת

  4 עבודות שונות, אשר מתייחסות ל:

  עבודה 1של גורם השראה נבחר●

 2 עבודות, התפתחויות מקור●

 ההשראה:

  2 עבודות של איפור פנטזיה

   או

 1 עבודה באיפור ביוטי + 1 באיפור פנטזיה

 עבודה 1איפור בתלת ממד אפקטים●

 מיוחדים כגון: פציעות

20%  

 38%    סה"כ

 מבחן מתכונת

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

  המרב''ד  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 10 מטלות . המלצה- כל מטלה מוערכת לפי הניקוד הבא:

 ב. מבחן מעשי -100 נקודות ( 42%)
 *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'
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 *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)

 

  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

  משרד החינוך

  מנהל מדע וטכנולוגיה

  הפקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן
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  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

 לדוגמה- מבחן עיוני בתורת המקצוע ,עיצוב שיער וטיפוח החן

  10 שאלות ממגוון הנושאים בפרקי הלימוד

 

  ציון:
 משרד החינוך - מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפקוח על מגמת עיצוב השיער וטיפוח החן, סמל מגמה: 2030

  שם:_______ ת''ז:________                                תאריך:_________

 מבחן בגרות בתורת המקצוע עיצוב שיער, תשע''ז 

 הוראה: הקף את התשובה הנכונה מבין האפשרויות,כל תשובה נכונה  10 נקודות(סה''כ 100
 נקודות ) 

 דרישות המקצוע הן:1.
 ידע והבנה, התאמה והתמדה1.
 התמדה והבנה, רווח ומהירות2.
 התמדה והבנה, טיפול ורווח3.
 ידע והבנה, קשיחות ומהירות4.

 

 שכבות העור הן:6.
 

 לימפה, מלנין ודרמיס1.

 אפידרמיס, דרמיס והיפודרמיס2.

 אפידרמיס, פיגמנט, מלנין3.

 דרמיס ,זיעה, סבום4.
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 היגיינה ציבורית?2.
 על איכות שירותי הקוסמטיקה1.
 על בריאות הקהילה2.
 על הבריאות האישית3.
 על איכות מוצרי עיצוב שיער4.

 כיצד נראה עור בריא?7.
 יבש1.
 ללא צבע2.
 מעט לח ורך3.
  בעל גוון כחלחל4.

 
 
 

 האיידס הוא :3.
 נגיף המועבר במזון1.
 נגיף המועבר בדם2.
 נגיף המועבר בחיבוק3.
 חיידק המעובר באוויר4.

 

 מהו הצבע הנוגד לצהוב ,במעגל8.
 הצבעים הנוגדים?

 אדום1.

 סגול2.

 כתום3.

 ירוק4.

השיער4. אבחון בעת להתחשב יש       במה
  לפני הצביעה?

            א .בתספורת
            ב .בצבע המצוי

            ג .באורך השיער
            ד.בכמות השיער

 אין לבצע סלסול תמידי9.
 בלקוחה:

 אלרגית לחומר הסלסול1.

 בעלת שיער שיבה2.

 שהשיער שלה צבוע3.

 בעלת שיער דליל4.

 מה מייצרים המלנוציטים?5.
 קרטין1.
 סבום2.
 מלנין3.
 פרוטאין4.

   תחום הPH - נע בין:10.
.11-7 
.27-14 
.32-12 
.40-14 

  בהצלחה!

  שם וחתימת הבוחנת____________

 

 

  סה"כ תשובות  נכונות:

  סה" כ ציון:

  שם בוחן:

  חתימת בוחן:
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