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 משרד החינוך

 מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפקוח על מגמת אמנויות העיצוב

 

 

 עיצוב  - מקצוע התמחות

 ל "יח 5ל או עבודת גמר בהיקף "יח 3פרויקט גמר בהיקף 

 יסודות העיצוב ,  פרק א

עבור תוכנית , ז"תשע -תשעה" ישראל עולה כיתה התוכנית ללמידה משמעותית"בהמשך לרפורמת 

 .ל "יח 1לא תתקיים בחינת בגרות חיצונית בהיקף " העיצוב -יסודות"הלימוד  

 . שעות שנתיות 09בהיקף של ' י בכיתה תוכנית זו הכוללת שישה פרקים תלמד 

 :תקציר 

בעוד שהמעבדה מאפשרת . הבנה עמוקה בשדה העיצוב ,  עיצוב: מטרתו של  מקצוע ההתמחות 

מהווה התשתית בה נדון " יסודות העיצוב" -פרק זה , לתלמיד להתנסות בפועל בתהליך העיצוב

במסגרת ההוראה ירכוש התלמיד מושגים מתחום העיצוב ומיומנויות להתבוננות . אודות עיצוב

 .בוציעה תדבעמות עבודתו בהמשך באותו לבדוק ולהעריך את איכ  ושמשי ולא .וניתוח

מטרתנו לשמר את הדיון אודות עיצוב ולאפשר לתלמיד למלל את עבודתו תוך שימוש מדויק 

 .במושגים  המתאימים

הוא .  מסכם את עבודתו של התלמיד את תהליך ההוראה והלמידה לאורך כל השנה -הפוטפוליו

 .  רה מיטבית את הידע המיומנויות וההרגלים שירכוש התלמידומשקף בצ

 אופן הלימוד תא רוחבל וילע ,עדי ריבעהל שרדנ אוה .םינוש םירושימבחשוב   דיקפתלמורה המנחה 

 תדובע תא ךירעי ףוסבלו   החלצהה ידדמ תא עבקי אוה .םיליגרתו תומישמ בותכל ,להקל םאתהב

 . בושמ תרזעב הנשה ךרואל דימלתה

 :ב"בכיתה י רותבחינת הבג

יוצג לבוחן חיצוני במעמד הבחינה כתלקיט  אשר ישקף  את תהליך הלמידה  " יסודות העיצוב"פרק 

 . של התלמיד

 :אחוז הציון של פרק זה בהתאם להיקף הבחינה

 39%  ( 133)      ל"יח 3עבור  הגשת עבודת גמר בהיקף 

 09%  ( 135)      ל "יח 5עבור הגשת עבודת גמר בהיקף 
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  :אופן ההבחנות

 .של מסמך זה 8 - 4בעמוד מפורטות דרישות התלקיט  : הגשת תלקיט הכולל שישה פרקים

מידע  יהעבודות דפ ,באחריות המורה להנחות את התלמיד אודות הצורך בשמירת מחברת הלימוד

 .וחומרי הלימוד אשר נאספו לאורך כל השנה

 :רעיונית של התכניתהתפיסה ה
 

 (מתוך תוכנית הלימוד )  מבוא

פוליטיים ותרבותיים המשפיעים על , כלכליים, מקצוע העיצוב ניזון מהיבטים חברתיים             

 .המשפיעים על תהליך העיצוב והתפתחותוומתחום האמנות מתחומי המדע והטכנולוגיה , המעצב

, ספרית-הבית, הביתיתבסביבה , תוצרי העיצוב ממלאים תפקיד המשפיע על מכלול תחומי החיים

, לכלכלה, לתעשייה -ולכן גוברת המודעות לחשיבותו ומרכזיותו של התחום ; העבודה וכדומה םמקו

  .לחברה ולאיכות החיים הכוללת של האדם

המשפיעה על הסביבה שבה , רגשית וחווייתית, תחום העיצוב משלב פעילות אינטלקטואלית               

אך , כל אחד מאיתנו מעצב את סביבתו. בהם הוא בוחר לצורך עיצוב סביבתוהאדם חי ועל המוצרים ש

מנהלי מותג , מעצבי אתרים, אנשי תוכנה, מהנדסים, באופן מקצועי עוסקים במקצוע זה מעצבים

עיסוקים שונים בלעיצוב יש נגיעה . ועוד רבים אדריכלים, אמנים, ומנהלי פתוח מוצר בתעשייה

תוקף מו ,שהם בבחינת צרכנים של התחום, עודהפוליטיקה ו, התקשורת ,הכלכלה, מתחומי התעשייה

 .זה הם גם מעצבים את תרבות התקופה שבתוכה פועלים המעצב והצרכן

ועקרונות  םהשואב ומשלב תכני, מקצוע העיצוב הוא במהותו תחום אינטרדיסציפלינרי            

כל אלה מאפשרים למעצב לנתח . י החברההרוח ומדעמדעי , התרבות ,ממקצועות המדע והטכנולוגיה

המביאים בחשבון , פונקציונליים ואסתטיים ,ולבחון בעיות וצרכים ולהציע פתרונות יצירתיים

  .האקולוגיה ואיכות החיים הכוללת, גם מתחומי הנדסת האנוש היבטים

רכב של לימוד הפרספקטיבה ההיסטורית של תחום העיצוב מאפשר לבחון את טבעו המו           

המשתמש  -הקשר בין האדם: כגון, לחשוף את היבטיו השונים ואת קשרי הגומלין ביניהם, המקצוע

הטכנולוגיה והחומרים המשמשים בעיצוב סביבה , תהליכי העיצוב, הקשר בין מרכזי העשייה, והמוצר

, פוליטיים, כלכליים היבטיםהמושפעים מ ,ובין שיקולי התפקוד של המוצר, ומוצרים בתקופה נתונה

 .תרבותיים ואסתטיים, חברתיים

, הספר התיכון חושף את התלמיד לתהליך של חקר במגוון נושאים-לימוד מקצוע העיצוב בבית         

מד ולהתלמיד התכנים ש. אוסף מידע רלוונטי ומנתח אותו, מגדיר אותה, שבמהלכו הוא מזהה בעיה

, תו משמשים לו ככלים לצורך גיבוש פתרונות אלטרנטיבייםבמקצוע העיצוב ובמקצועות המזינים או

הייחודי לכל , תוך טיפוח ושמירה על הסגנון האישי -וכל אלה ; ממש כמו בתהליך של מחקר אמפירי

 .לומד

הגישה המנחה בפיתוח תכנית הלימודים בעיצוב מבוססת על ההנחה שעיצוב הוא גם                      

כלים , לפיכך יש להקנות לתלמידים ידע על העולם החזותי.(Process & Product)תהליך וגם תוצר 

 .ואמצעים ליישום מרכיבי השפה בעבודתם היצירתית ,להבנת השפה החזותית ומרכיביה
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 .מומלץ להרחיב בקריאה בתוכנית הלימוד המפורסמת באתר המגמה  - ת התכניתומטר

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/OmanutAitzuv/T

ocnyotLimudim/Mavo.htm 

 

  בכללותולבנות מאגר  ידע אצל התלמיד אשר יאפשר  לו לראות את העיצוב.  

  בפועל במעבדת העיצוב התנסותעבור  לספק לתלמיד בסיס ידע. 

 תוך שהוא מכיר ומהשתמש בגורמים  חקר תהליכי השוואה ולכתוב ולערוך , לאפשר לתלמיד לדון

  .בצעל המע   יעיםפהמש

      לאפשר לתלמיד להבין את הקשר בין האדם ובין גורמים כלכלים חברתיים ותרבותיים    

 .ובין רוח התקופה ובבין העיצ, על העיצוב  השפיעים 

 

יסודות העיצוב מתמקדת בהקניית מילון מושגים לצד  למידה אודות עיצוב דרך פרק הוראת             

, תפקידי המוצר, מקורות ההשראה, מרכיבים חזותיים:  התבוננות ודיונים בנושאים משדה העיצוב

 .קיימות ועוד, תקשורת חזותית , עיצוב המוצרשיקולים וגורמים אשר השפיעו על 

הניתןק הוא בלוח . מעבדת העיצוב ב ומחייב לתהליכי העבודה של התלמיד לפרק זה קשר ישיר 

רצוי להביא לכיתה . (שעות לדיון  אודות עיצוב לעומת שעות להתנסות פעילה) בלבד הזמנים 

דוגמאות רבות ככל האפשר  מהעבר ומהווה  אשר יאפשרו לתלמיד להכיר את הנרטיב מאחורי 

למשל התפתחות הטלפון קשר בין ) .סגנונות  וזרמים , מעצבים להכירשונים התפתחות מוצרים 

 (עיצבו מוצרים מתנפחים ובין טכנולוגית ייצור או כרזות מפות ועוד

 

 ותמטרות  אופרטיבי

 התלמיד ידע לזהות שיקולים וגורמים אשר השפיעו על עיצוב מוצר.  

  כאשר יידרשמשדה העיצוב התלמיד ידע להשתמש במושגים. 

  למשל כרזות: התלמיד ידע לקרוא ולהסביר אובייקטים בעולם ה חזותי, חזותית אוריינותפתוח ,

 .מבנים אנדרטאות ועוד, מוצרים , יצירות אמנותיות

 בחשיבה ביקורתית תוך פתוח מיומנויות של שאלת שאלות ויצירת השוואות התלמיד יתנסה. 

  מחקר המתמקד בשיקולים , מחקר צורני. בשדה העיצובהשוואתי לערוך מחקר התלמיד ידע

 .וך יכולת ניתוח של ממצאיםת -מחקר משמשים, וגורמים אשר השפיעו על מוצר 

  המשפיעים על מוצר בעזרת מצגת והרצאההתלמיד ידע להסביר ולתאר  גורמים ושיקולים. 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/OmanutAitzuv/TocnyotLimudim/Mavo.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/OmanutAitzuv/TocnyotLimudim/Mavo.htm
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 דרישות התלקיט

 ?מהו תלקיט

      PORTFOLIO תיק עובדות או  -התלקיט

, מערכי שעור, מבחני בית, מבחנים , עבודות חקר, מצגות, דפי עבודה) עבודות  הוא אוסף מכוון של 

, את חומר הנלמד על ידו של תלמיד שבהן הוא מציג( , דפי הערכה של התלמיד ושל המורה וכו, מצגות

 .את מאמציו והישגיו בתחום

                                                                                                                   מחויבות המורה לתלקיט

 נוסף ובדורש מהמורה המלמד לתכנן ולנהל שעור שבו לחומר הנלמד מלווה משימה קיט התל

 .דפי משוב עבור  המורה המלווה ועבור התלמיד אשר יעריך את עבודתוו קריטריונים להערכה 

 (7991, בירנבוים ) מאפייני התלקיט 

 .התלמיד   הישגימכשיר להערכה מתמשכת של תהליך ותוצר המאפשר ראייה מקיפה של 

 .מכשיר המשלב הוראה והערכה

 אחריות ללימודיהם ולאופן התקדמותם בחומרמעודד את התלמיד להשתתף ולקחת 

 .מקור טוב לספק מידע אודות הישגי התלמיד 

 תלקיט מעריך ביסודות העיצוב

יכולת לשאול , פתוח  החשיבה הביקורתית , תוך  רכישת שפה אודות עיצובהוראה  יישקף תלקיט ה

 ים באופן פעיל חברי הכיתה ואף לערוך מצגות ושעור להגיע למסקנות, לערוך השוואות , לנתח, שאלות 

חלק זה קשור למעבדת העיצוב  . בעיצוב אובייקטהתנסות מטרתן התקליט לא יתעד  עבודות אשר 

 .ויבוא לידי ביטוי בתלקיט לפרק זה

 .התלקיט  עבור יסודות העיצוב ישלב בין תלקיט עבודות נבחרות ובין תקליט המשקף תהליך

 .משקפות בצורה הטובה ביותר את תהליך עבודתו של התלמידיבחרו עבודות נבחרות אשר לפיכך 

תשקף  למידה של הפרק כולו ולא מושגים ( עבודות  6לפחות ) כל אחת מעבודות הנבחרות עבור כל פרק 

 .ייחודים או תת נושא

התלקיט יאפשר למורה ובהמשך לבוחן לבחון את מידת ידיותיו ומיומנויות החקר שרכש התלמיד 

 . בתחום 
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 :םיבושח םינייפאמ המכ שי ( וילופטרופה ) דועיתה קיתל .טיקלתה ינייפאמ

 עניינים םיטירפ לש ןווגמ ליכמ קיתה – ןווגמ. 

 קיתב םינוש םיטירפ  לולכי דימלת לכ – תוירוקמ. 

 דימלתה רבועש יתוחתפתה ךילהת ףקשמ קיתה תוימניד. 

 םכסומ ןפואב םירדוסמ קיתב םירמוחה – רורב הנבמ. 

 ודי לע להונמו דימלתל ךייש קיתה – תולעב.  

 רפתשהל ידכו חתפתהל ידכ תויועט ןקתל ידכ ותדובעב ןנובתמ דימלתה – היצקלפר . 

 :יבי התלקיטמרכ

 .בתלקיט שישה פרקים

יוגשו תוצרי עבודתו של התלמיד אשר , יסודות העיצוב"ו בתוכנית הלימוד  -א: עבור כל פרק

 .משקפים הוראה ולמידה של הפרק 

  קריטריונים ברורים להערכת החומר אשר נכלל בתלקיט.  

  רפלקציה עצמית של התלמיד דפי.  

 דפי רפלקציה של המורה. 

        חומר  לימודי אשר נוצר  תוך כדי תהליך ההתנסות בכיתה: 

מסקנות , סיכומים, מפות מושגים ומפות חשיבה, תרשימים, דפים הנצרים תוך כדי עבודה בכיתה

מערכי שעור אשר נכתבו והוגשו , מבחני בית , מבחנים, עבודות חקר, עבודות מסכמות מצגות .ולקחים

 .על ידי התלמידים לחברי הכיתה 

 :חומרי העשרה

 ,צילומים ואיורים, טיוב-סרטים מיו, ראיונות, קטעי עיתונות, תוח מתחום העיצוביוגמאות לנד

מערכי שעור אשר יועברו על ,   דפי עבודה, למידהמשחקי , מצגות, עבודות חקר, מבחני בית, מבחנים

 .תערוכות  וירטואליות, תערוכות, כרזות מידעניות, ידי התלמיד  לכיתה 

 ?האם ניתן להגיש תלקיט בזוגות

 עבור פרק זה כל תלמיד יגיש את תקליט  המשקף את עבודתו  –לא 

 תרומת התלקיט לתלמיד

התלמיד ירכוש מילון מילים . חשיבה ביקורתיתהתוך פתוח , התלמיד יפתח מיומנויות של לומד עצמאי 

 .להסיק מסקנות, לערוך השוואה , התלמיד ילמד לשאול שאלות , ומילון מושגים מקצועי

 התלמיד יעסוק בנושאים רלוונטים הקרובים לעולמו
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מיד התל.הידע והכלים אשר התלמיד ירכוש ישמשו אותו בהמשך במעבדת העיצוב בתהליך פתוח מוצר 

 .יפעיל שקול דעת בהתאם לידע ולקריטריונים  שלמד

 ?נתחיל ביישום לקראת עבודה עם פורטפוליוכיצד 

, בתכלית שלו , יש לדון במטרות הפורטפוליו . חשוב להציג את רעיון הפורטפוליו בפני התלמידים

 .בבחירת הנושאים ובאופן הערכת התוצרים

 .סחו במשותף עם התלמידיםוונהלים ינמומלץ כי  הנחיות ברורות דפוסי עבודה 

  וליו והפקתו ארגון הפורטפ

, ארגון בפועל של חומרים , הכנת הפורטפוליו הוא תהליך מתמשך אשר דורש מהתלמיד שמירה

 .ועריכה

מחובתו .ב  "התלמיד ידע כי הפורטפליו יוגש במלואו להערכה של המורה ושל בוחן חיצוני בכיתה י

 .הנלמד  לתעד ולשמור על החומר 

 (     PORTFOLIO ) טיקלת  לש הכרעה ךילהת

 הרומה תכרעה

 :הכרעה לש םיבלש ינש תרשפאמ ןמז ךרואל טיקלתה תינב

 תוסחייתה ךות הכרעה לש הנבומ ךילהת   םוזי הרומה.הנשה ךרואל תשחרתמ רשא תבצעמ הכרעה .1

 .אשונ לש םוכסו הדימל רחאל ללכ ךרדב תישענ וז הכרעה .שארמ ורדגוה רשא םינוירטירקל

 טיקלתה תוכיא תודוא ומע ןודל רשפאתו דימלתה תוחכונב םייקתת תיפוס הכרעה .תמכסמ הכרעה .2

 .טיקלתב םירופיש סינכהל דימלתל עיצהל ןתינ . לשיפור םיכרד תעצה ךות

 םיתימע תכרעה

 .הכרעהו עדי רוקמ םג לבא הדימלל םיפתוש םיווהמ התיכל םיתימעה .בר ךרע אתווצב דומלל תלוכיל

 םיגשיהל עיגהלו ותדובע תא רפשל דימלתל תרשפאמ ,התיכל םירבח לש תורעהו בושמ לבקל תלוכיה

 םייתועמשמ

 תהליך רפלקטיבי  -תימצע הכרעה

 .הכרעהל םינוירטירקלו תויוטבלתהל ,תולאשל תוסחייתה ךות הבישחהו הדובעה ךילהת לש דועית

אחת מן המטרות העיקריות של הפורטפוליו היא להביא למודעות התלמיד  את דרך התמודדותו עם 

 .הלמידהמשימת 

תהליך הרפלקטיבי בסיום משימה או בסיום כמה משימות יהיה קצר ויבטא את התייחסותו של 

 .התלמיד למטלה
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 :דוגמאות  לשאלות

 מה למדתי ממטלה זו? 

 איזה מידע קבלתי בנושא זה? 

 בנושא זה יש לי הצעה למורה :_____________________ 

 מדוע הנושא חשוב? 

 מה היו הנקודות המשמעותיות בלמידה שלי את הנושא? 

 איזו מטרה לשיפור אני מציע לעצמי? 

 אילו מילים ומושגים רכשתי? 

  הקרובה הייתי מביא על מנת להמחיש את הנלמד בכיתהאילו דוגמאות  מסביבתי? 

 פורטפוליו של המורה

 :מומלץ למורה לנהל יומן מעקב אישי אשר יתעד 

  נושאי הלימוד , 

  תהליך ההוראה בכיתה, 

  מדדי ההצלחה לכל נושא 

 דוגמאות ומקורות אשר הוצגו לתלמידים לכיתה 

  תפקיד המשימות אשר ניתנו 

  ומידת התקדמות של כל תלמיד בכיתה , תהליך המשוב 

 

 

 

 

 ......אבה דומעב הכרעה לגיליון אמגוד
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   דבלב העצה  – טיקלתה תכרעה

  הצובקה ירבחו הרומה ידי לע ףתושמב שארמ ועבקי קריטריוניםה

 יפל הרומהו ויתימע ,הדובעה בתוכ ידי לע עצבתת וז . ולא םינוירטירק סיסב לע ךרעות הדובע לכ

 .םינוירטירק םתוא

  ו -א םיקרפ השיש ללוכ טיקלתה   םאה

  הטעומ הדימב                                      תינוניב הדימב                                       הבר הדימב

   700%                                                        15%                                                        50% 

 ?דומיל ירמוח לש בר ןווגמ טיקלתב שי םאה

  הטעומ הדימב                                      תינוניב הדימב                                       הבר הדימב

   700%                                                        15%                                                        50% 

 ? קייודמו בר עדימ הליכמו תטרופמ הדובעה םאה

  הטעומ הדימב                                      תינוניב הדימב                                       הבר הדימב

   700%                                                        15%                                                        50% 

 ?רזע תורוקמ ןווגמ לע תוכמתסהה תדימ יהמ

  הטעומ הדימב                                      תינוניב הדימב                                       הבר הדימב

   700%                                                        15%                                                        50% 

 ?דיה  בתכו הקיטתסאה רדסה תדימ יהמ

  הטעומ הדימב                                      תינוניב הדימב                                       הבר הדימב

   700%                                                        15%                                                        50% 

 

 

 

 

 !בהצלחה
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