
התמחותמקצוע – עיצוב

'אפרק – העיצוביסודות
כץונעמהנמירלילישלפעולהשיתוף



מבנה ומטרות-הלימודיםתוכנית

שלבהיקףא"יאו' יבכיתהתלמדפרקיםשישההכוללתזותכנית

.לפחותש"ש 90

עיצובאודותדניםבההתשתיתמהווה" העיצוביסודות"פרקה▪

:  המטרות▪

.מושגים וידע אודות שדה העיצוב, לאפשר לתלמיד לרכוש שפה▪

.העיצובבמעבדתבפועלתנסותההעבורידעבסיסלתלמידלספק▪

שהואתוךוחקרהשוואהתהליכיולערוךלכתוב, לדוןלתלמידלאפשר▪

אותם למד  , המעצבעלהמשפיעיםגורמיםובמושגים בומשתמשמכיר

.מראש

כלכלייםגורמיםלביןהאדםביןהקשראתלהביןלתלמידלאפשר▪

.העיצובעלהמשפיעיםותרבותייםחברתיים



:התלמידים יכירו את הנושאים הבאיםהעיצוביסודותבשיעור 

יסודות השפה החזותית▪

ההשראהמקורות▪

חומרים ותהליכים  ▪

המוצרעיצובעלשפיעויאשרוגורמיםשיקולים▪

חזותיתתקשורת▪

ועודקיימות▪



התכניתשלהרעיוניתהתפיסהמתוך

לתהליךהתלמידאתחושףהתיכוןהספר-בביתהעיצובמקצועלימוד

,  אותהמגדיר, בעיהמזהההואשבמהלכו, נושאיםבמגווןחקרשל

.אותוומנתחרלוונטימידעאוסף

אותוהמזיניםובמקצועותהעיצובבמקצועלומדשהתלמידהתכנים

כמוממש, אלטרנטיבייםפתרונותגיבושלצורךככליםלומשמשים

הסגנוןעלושמירהטיפוחתוך-אלהוכל;אמפירימחקרשלבתהליך

.לומדלכלהייחודי, האישי



התוצר

תהליךאת, התלמידשלעבודתואתומשקף מסכם-*דיגיטליתלקיט

.השנהכללאורךוהלמידהההוראה

שרכשוההרגליםהמיומנויותהידעאתמיטביתבצורהמשקףהוא

.  התלמיד

'ו–' ויאורגן לפי פרקים א.ממוחשבבאופןהשנהכללאורךיתועדהתלקיט*

.  במינוי אגף הבחינות, לבוחן חיצוני נציג הפקוחדיגיטליבאופןב"יבכיתהלהערכהמסריהתלקיט

.או בכל דרך דיגיטאלית אחרתGoogle Drive-בתיקייהשיתוף: התלקיט יועבר באחת הדרכים



ההגשה

ב"יבכיתה

(ל"יח5עבור ):ב"יבכיתההבגרותבחינת

בעמוד הבאל"יח3הנחיות עבור 

10%:ל"יח5לעבודת גמר בהיקף אחוז הציון של פרק זה ▪

בין)אמצעבחינתבמעמדחיצונילבוחןמוצג" העיצוביסודות"פרק▪

שלהלמידהתהליךאתמשקףאשרדיגיטליכתלקיט(לפברוארינואר

.  התלמיד

.פרקיםשישהכוללתלקיטהגשת▪

הצורךאודותהתלמידאתלהנחותהמורהבאחריות▪

אשרהלימודוחומריהעבודותארגון, התלקיטבשמירת

.  השנהכללאורךנאספו



ההגשה

ב"יבכיתה

(  ל"יח3עבור )ב"יבכיתההבגרותבחינת

:הבחינהלהיקףבהתאםזהפרקשלהציוןאחוז▪

ל"יח 3בהיקףגמרעבודתהגשתעבור 30%

.פרקיםשישהכוללתלקיטהגשת▪

הצורךאודותהתלמידאתלהנחותהמלמד המורהבאחריות▪

אשרהלימודוחומריהעבודותארגון, התלקיטבשמירת

.  השנהכללאורךנאספו

2יחד עם , הבוחן יקבל את התלקיט להערכה▪

.מיני פרויקטים והמחקר המלווה את עבודת הגמר

.  יום ממועד הבחינה21הבוחן יקבל את עבודת הגמר עד ▪

.ניתן להעביר את החומר בתאריך מוקדם בתאום עם הבוחן▪



?תלקיטמהו

עבודות, מצגות, עבודהדפי)עבודותשלמכווןאוסףהינותלקיט

התלמידשל( ׳וכומצגות, שיעורמערכי, ביתמבחני, מבחנים, חקר

.דיגיטליתבצורהבתחוםוהישגיומאמציואתמציגהואשבהן

לתלקיטהמורהמחויבות

לחומרשבושיעורולנהללתכנןהמלמדמהמורהדורשהתלקיט

מתמידמשוב, להערכהקריטריוניםובנוסףמשימהמלווההנלמד

.עבודתואתיעריךאשרהתלמידועבורהמלווההמורהעבור



?בתלקיטיהיהמה

למורה ולבוחן לעמוד על אופן התפתחות הידע התלקיט מאפשר •

.והמיומנויות של התלמיד לאורך השנה

תלמיד  /מומלץ לצרף גם את מסמכי המשוב של המורה▪

תוצג עבודה מסכמת אשר  ' ו–' עבור כל אחד מהפרקים א▪

משקפת בקיאות של התלמיד בידע ובמושגי יסוד של הפרק  

.הנלמד

כל אחת מהשיטות המוזכרות בהמשך מתקבלת כעבודת סכום ▪

הרצאה  , עבודה מסכמת, סדרת בחנים, מבחן מסכם: של פרק

מחקר מלווה  , מערך שעור שנכתב על ידי תלמיד, מלווה במצגת

- PBL.תוצר



התלקיטמאפייני

םיעיוניפריטיםשלמגווןמכילההתיקייה-מגוון▪

בתיקשוניםפריטיםיציגתלמידכל-מקוריות▪

מוסכםבאופןמסודריםבתיקייההחומרים-ברורמבנה▪

ידועלומנוהלתלתלמידשייכתהתיקייה-בעלות▪

,  טעויותלתקןכדיבעבודתומתבונןהתלמיד-רפלקציה▪

.ולהשתפרלהתפתח



והפקתוהתלקיטארגון

,שמירהמהתלמידדורשאשרמתמשךתהליךהואהתלקיטהכנת▪

.ועריכהחומריםשלבפועלארגון

ושלהמורהשללהערכהבמלואויוגשהתלקיטכיידעהתלמיד▪

.הנלמדהחומרעלולשמורלתעדמחובתו. ב"יבכיתהחיצוניבוחן



:1נספח 

שלמבנה

תלקיט
הצעה לתוכן  

עניינים



1נספח 

:המשך

שלמבנה

תלקיט
לתוכן  הצעה 

עניינים



: 2נספח 

למשימותדוגמאות



:3נספח 

דוגמאות

למשימות
מפת חשיבה



:4נספח 

למשימותדוגמאות



:5נספח 

למשימותדוגמאות



:6נספח 

למשימותדוגמאות



:7נספח 

למשימותדוגמאות



:8נספח 

למשימותדוגמאות



:9נספח 

דוגמאות

למשימות



:10נספח 

למשימותדוגמאות



: 11נספח 

למשימותדוגמאות



:12נספח 

למשימותדוגמאות



:13נספח 

למשימותדוגמאות



:14נספח 

למשימותדוגמאות



התלקיטהערכת
בלבדהצעה


