
עיצוב–מקצוע התמחות 

העיצוביסודות –' פרק א
ץשיתוף פעולה של לילי נמיר ונעמה כ



מבנה התכנית הלימודים

.שנתיותשעות 90בהיקף של א "י-או ב' בכיתה יתלמד זו הכוללת שישה פרקים תכנית 

 אודות עיצובדנים מהווה התשתית בה " יסודות העיצוב"-זה פרק.
 וירכשו מתחום העיצוב בתום התהליך התלמידים יכירו מושגים

.וניתוחמיומנויות של חשיבה ביקורתית אשר מאפשרת התבוננות 
 את איכות עבודתו יאפשרו לתלמיד להעריך והמיומנויות הידע

.העיצובבמעבדת 
 יינתן דגש על ניסוח מילולי והתנסות בחשיבה ביקורתית

.תוך שימוש במושגים המתאימים



התוצר

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

משקף בצורה מיטבית את הידע המיומנויות וההרגלים שירכוש  הוא 
.  התלמיד



למורה המנחה תפקיד חשוב במישורים  תפקיד המורה
:שונים

 ידענדרש להעביר הוא,
 את אופן הלימוד בהתאם הוא בוחר

,לקהל
 ותרגיליםמשימות הוא כותב,
 את מדדי ההצלחה ולבסוף הוא קובע

את עבודת התלמיד  הוא מעריך 
.לאורך השנה בעזרת משוב



ההגשה
ב"בכיתה י

ב"בחינת הבגרות בכיתה י:

 אמצעבחינתלבוחן חיצוני במעמד מוצג " יסודות העיצוב"פרק
הלמידהאת תהליך משקף אשר כתלקיט ( בין ינואר לפברואר)

. התלמידשל 
אחוז הציון של פרק זה בהתאם להיקף הבחינה:

ל"יח3עבור  הגשת עבודת גמר בהיקף 30%
ל"יח5עבור הגשת עבודת גמר בהיקף 20%

 פרקיםהגשת תלקיט הכולל שישה.
 הצורךהמורה להנחות את התלמיד אודות באחריות

אשרהלימוד חומרי , העבודותואירגוןבשמירת התלקיט 
.לאורך כל השנהנאספו 



של התכניתמתוך תפיסה רעיונית 

הספר התיכון חושף את התלמיד  -לימוד מקצוע העיצוב בבית

,  שבמהלכו הוא מזהה בעיה, לתהליך של חקר במגוון נושאים

.אוסף מידע רלוונטי ומנתח אותו, מגדיר אותה

שהתלמיד לומד במקצוע העיצוב ובמקצועות המזינים  התכנים 

, אותו משמשים לו ככלים לצורך גיבוש פתרונות אלטרנטיביים

תוך טיפוח -וכל אלה ; ממש כמו בתהליך של מחקר אמפירי

.הייחודי לכל לומד, ושמירה על הסגנון האישי



מטרות  
התכנית

 אתלו לראות יאפשר לבנות מאגר ידע אצל התלמיד אשר
. בכללותוהעיצוב 

 עבור התנסות בפועל במעבדת העיצובידע לספק לתלמיד בסיס.
 וחקרלכתוב ולערוך תהליכי השוואה , לתלמיד לדוןלאפשר

. על המעצבהמשפיעים שהוא מכיר ומהשתמש בגורמים תוך 
 גורמיםלתלמיד להבין את הקשר בין האדם ובין לאפשר

בין, על העיצובותרבותיים המשפיעים חברתיים כלכלים 
.ובין רוח התקופההעיצוב 



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

:משדה העיצוב

מרכיבים חזותיים

מקורות ההשראה

תפקידי המוצר

 המוצרוגורמים אשר השפיעו על עיצוב שיקולים

תקשורת חזותית

קיימות ועוד



?מהו תלקיט

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

של תלמיד שבהן הוא מציג את חומר הנלמד( התלמיד ושל המורה
.את מאמציו והישגיו בתחום, על ידו

מחויבות המורה לתלקיט

התלקיט דורש מהמורה המלמד לתכנן ולנהל שעור שבו לחומר
הנלמד מלווה משימה ובנוסף  קריטריונים להערכה ודפי משוב

.עבור  המורה המלווה ועבור התלמיד אשר יעריך את עבודתו



?מה יהיה בתלקיט

 נבחרותהתלקיט עבור יסודות העיצוב ישלב בין תלקיט עבודות
.תקליט המשקף תהליךובין 

ביותרלפיכך יבחרו עבודות נבחרות אשר משקפות בצורה הטובה 
.תהליך עבודתו של התלמידאת 

(עבודות6לפחות )כל אחת מעבודות הנבחרות עבור כל פרק 
.כולולמידה של הפרק תשקף 

ידיעותיוהתלקיט יאפשר למורה ובהמשך לבוחן לבחון את מידת •
. החקר שרכש התלמיד בתחוםומיומנויות 



מאפייני התלקיט

 ענייניםהתיק מכיל מגוון של פריטים –מגוון
 בתיקפריטים שונים יכלול כל תלמיד –מקוריות
 התלמידדינמיות התיק משקף תהליך התפתחותי שעובר
 מוסכםהחומרים בתיק מסודרים באופן –מבנה ברור
 ידו התיק שייך לתלמיד ומנוהל על –בעלות
 טעויותהתלמיד מתבונן בעבודתו כדי לתקן –רפלקציה

להשתפרלהתפתח וכדי כדי 



ארגון הפורטפוליו והפקתו  

הכנת הפורטפוליו הוא תהליך מתמשך אשר דורש מהתלמיד שמירה,
.ועריכה, חומריםבפועל של ארגון 

 יוגש במלואו להערכה של המורה ושלהפורטפליוהתלמיד ידע כי
.הנלמדהחומר לתעד ולשמור על מחובתו . ב"יחיצוני בכיתה בוחן 



מבנה של  
תלקיט



מבנה של  
תלקיט



למשימותדוגמאות



למשימותדוגמאות



למשימותדוגמאות



למשימותדוגמאות



דוגמאות
למשימות



למשימותדוגמאות



למשימותדוגמאות



למשימותדוגמאות



למשימותדוגמאות




