
 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 ותלבושותהתמחות עיצוב אופנה  -הפקוח על מגמת אמנויות העיצוב
 

    מגמת עיצוב אופנה ותלבושות –חלוקת שעות לימוד  -תכנית הלימודים בחינוך הטכנולוגי 

 .שנתיות שעות שבועיות 3שעות שנתיות =  90=  יח"ל 1, פי שעות למידה שבועיות שחייבת לקבל כל תלמידה / קבוצת לימוד סדנאעל  הטבלה נבנתה 

  חובת למידה , אין חובת הבחנות.. קיימת  ש'  450סה"כ   -מדע וטכנולוגיה לכל/ מדעים  -מקצוע תשתית 

 = יחידת תשתית  1אופציה 
 ש'  90

   

 מדע וטכנולוגיה לכל
 מדעים/ 

)למידה עיונית, 
 כיתה מלאה(

 אוריינות+ פרק מדעי כיתה י'
 

 הערכה פנימית.  
דיווח במנב"סנט לפי סמל 

 שאלון

 

  2אופציה 
למידה נוספת  ליח' 

 בסיס.

 יח"ל 3 ל שקלול  =    'ש180 הערכה חיצונית ,  70% 
 ש' לימוד שבועיות 3

  

מדע וטכנולוגיה 
 / מדעים לכל

 
)למידה עיונית, 

 כיתה מלאה(
 

 כיתה י' + 
 כיתה י"א

או "תקשוב ותקשורת ף מידענות , " יזמות: כלכלה"משק ואשכול  ע"פלמידה 
 ואינטרנט"

 למידה של תכנות גראפיות או תדמיתנות ממוחשבת.שילוב 

 או מטלת ביצוע.,   PBLלצורך ביצוע פרויקט גמר בגישת 

 בחינה ע"י בוחן חיצוני. 
 
 704387 אלון מס'ש

 9588ידווח על טופס מס' 

 

 3אופציה 
 יח"ל 5

 יח"ל  5ש' ( = שקלול ל180הערכה חלופית , בית ספרית )  30% +  70%בחינה חיצונית   
 שעות שבועיות שנתיות 2

 

מדע וטכנולוגיה 
 / מדעים לכל

 
)למידה עיונית, 

 כיתה מלאה(
 

 כיתה י' + 
כיתה 
 י"א+ 

 כיתה י"ב

 למידה אוריינית לפי אשכול כלכלה ויזמות, 
 למידה של תכנות גראפיות או תדמיתנות ממוחשבת.

 , בחינה חיצונית ע"י בוחן של פרויקט.  PBLמטלת ביצוע לפי 

מבניות טכנולוגיות : מידענות ואינטרנט, יזמות וחשיבה עסקית, מערכות  3+ אנגלית טכנית + 
 אירגוניות.

 
 

 הערכה בית ספרית 
 
 9855ידווח על טופס מס'  
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 ש'  . קיימת חובת למידה , אין חובת הבחנות.  450סה"כ   -אמנות שימושית  –מקצוע מוביל 

 יחידת בסיס   1אופציה 
 ש'  90

   

 שפת האומנות  כיתה י' אמנות שימושית
 

 9588טופס  הערכה פנימית.  
 או

דיווח במנב"סנט לפי סמל שאלון 
816183 

 

  2אופציה 

 יח"ל 3
 הערכה חיצונית  70% ב"י/ א"י כיתה

 ש' לימוד שבועיות 3.    יח"ל 3שקלול ל= ש'180
  

  אמנות שימושית
 למידה עיונית

 שפת האמנות 'א פרק
 
 

  

מגזר  - פרק ב' 
 כללי

 שבין ביחסים, האמנות תולדות אודות והבנה בידע המתמקדות אלותש
  עצמם היצירות בפרטי ופחות הזרמים
 כללי:למגזר 
 לבחירה חלופות משלוש אחת הלימוד תכנית

 כרונולוגית אמנות פרק
 מודרנית אמנות פרק או
 המודרנית בתקופה בעיצוב היבטים פרק או

 .שמונה מתוך שאלות חמש של בחירה תינתן לתלמיד בבחינה

. 

 שאלון מס' 
7816381 

   או

 
 
 

  פרק ב'
מגזר דתי / 

 חרדי

 לבחירה חלופות משלוש אחת הלימוד תכנית
 יהודית אמנות פרק

 .הדתי המגזר עבור מודרנית אמנות פרק או
 המודרנית בתקופה בעיצוב היבטים פרק או

 שמונה מתוך שאלות חמש של בחירה תינתן לתלמיד בבחינה
 
 

 שאלון מס' 
781371 
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  3אופציה 

 יח"ל 5
 )לפי אופציה ב'(  70% בחינה חיצונית  

 +  

 יח"ל  5ש' ( = שקלול ל180בית ספרית )  ,רכה חלופית הע 30%

 שעות שבועיות שנתיות 2
 

 

סדנת אומנות 
 שימושית

 כיתה י' 
 + 

 כיתה י"א
 + 

 כיתה י"ב

סדנת עיצוב וציור אופנה בה ילמדו חשיבה עיצובית, יצירתיות, תכנון קולקציות וביצוע שלהן ע"י איור אופנה 
 וציור טכני.

 

 :תלקיט י"ע תערך ספרית הבית ההערכה
 פרויקט 50%
 עבודות תיק 30%
 ה\התלמיד עם וראיון פרזנטציה איכות , עמדה דף 20%

 

 הערכה בית ספרית 
 

 816283סמל שאלון 
 

ידווח למדור בחינות על טופס 
 9855מס' 

 

 

 יח"ל  5   - ש'  450סה"כ   - 2020אופנה ותלבושות  -עיצוב  –מקצוע התמחות  
 

  2020התמחות 
 ותלבושותעיצוב אופנה 

לפרויקט גמר כיתה   הצעה לריכוז שעות לימוד כיתה י"ב כיתה י"א כיתה י' מקצוע

 י"ב

 

 
מס' שעות לימוד שבועיות 

 לכל קבוצה
 
 

תדמיתנות )עיצוב+ 
 תכנון( 

 

2 3 4  
 כוללות:שעות שבועיות   9

 שאלת חקר
 )ס. אומנות שימושית( עיצוב ואיור אופנה

 מחקר טקסטיל
 תדמיתנות + תפירה

 

 בחינה ע"י בוחן חיצוני.
 

ידווח ,  863589שאלון מס' 
 9588על טופס מס' 

 
 תפירה)ביצוע(

 
 

3 3 3 

 -תורת החומרים
 טקסטיל

 

  ,שנה כלל תשבועי' ש 1
 .מלאה עיונית בכיתה להילמד יכול

 

 

 חתשע"  15.1.2018


