בס"ד

מועמדת יקרה,
במסמך זה תוכלי למצוא את כל המידע והטפסים ,המהווים את נקודת הפתיחה ללימודים לתואר
ראשון באדריכלות ,אמנות או תקשורת חזותית באמן-בצלאל.
אנא הקדישי מספר דקות לקריאת הוראות המילוי של טפסי ההרשמה.

תנאי קבלה
המחלקה לאמנות  /לארכיטקטורה  /תקש"ח
תעודת בגרות  /תעודת מורה מוסמך /תעודת מכינה קדם-אקדמית +
מבחן כניסה לאמנות  +תיק עבודות.

מכינה קדם אקדמית
במידה ואין לך תעודת בגרות ,ניתנת לך האפשרות להשלים את הידע הנדרש בלימודים במכינה
קדם-אקדמית באמן-בצלאל ,הכוללת קורסים באנגלית ,מתמטיקה ,אוריינות ויישומי מחשב.
תנאי קבלה למכינה קדם אקדמית
 12שנות לימוד ,תעודת סיום לימודי תיכון ,ראיון אישי.
כהכנה ללימודי אמנות ,ארכיטקטורה או תקשורת חזותית נכללים במכינה הקדם אקדמית קורסים
ללימודי אמנות ועיצוב.

מועמדת אשר ברשותה תעודת בגרות מלאה
מומלץ מאוד להצטרף למכינה המעשית על מנת לקבל כלים נדרשים למבחני הקבלה.

דמי הרשמה
עלות דמי הרשמה למועמדת הנרשמת למכינה ולאחר מכן לבחינות הכניסה – .₪ 330
ביום הפתוח תינתן הנחה של .₪ 200
עלות דמי הרשמה למועמדת הנרשמת רק לבחינות הכניסה  ₪ 700 -למחלקה אחת,
ו ₪ 900 -לשתי מחלקות .ביום הפתוח תינתן הנחה של .₪ 200
שכר לימוד במכינה
לבעלות תעודת בגרות –  ₪ 1,800עבור לימודים במכינה מעשית.
ללא תעודת בגרות –  ₪ 5,391עבור לימודים במכינה הקדם-אקדמית .
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אנו רואים חשיבות רבה בסיוע במימון שכר הלימוד לסטודנטיות הלומדות באמן-בצלאל ,ולשם כך
עומדות לרשותך מלגות לימודים בסבסוד חלקי /מלא של שכר הלימוד .לאחר סיום המכינה בהצלחה
תוזמני על ידינו להירשם לבחינות הכניסה לאמן-בצלאל.

סיום הרשמה
סיום ההרשמה הינו בתאריך :כ"ב בסיון תש"ף 14.6.20
מועד אחרון להגשת בקשות למלגה :כ"ב בסיון תש"ף 14.6.20

הוראות מילוי לטופסי ההרשמה
בטופס ההרשמה תתבקשי למלא פרטים אישיים ,מידע על השכלתך ולבחור את המחלקה מבוקשת.
בנוסף ,יהיה עליך לצרף תשלום עבור דמי ההרשמה.
באפשרותך להגיש בקשה למלגת שכר לימוד .באם רצונך לעשות כן ,הקפידי למלא את טופס המלגה
הרלוונטי במלואו.
עלייך לשלוח לרכזת המכינות את המסמכים הנדרשים לרישום ואת טפסי המלגה
עד לתאריך כב' בסיון תש"ף 14.6.20
מסמכים אלו הכרחיים להשלמת הרשמתך ,ובלעדיהם לא נוכל להבטיח את מקומך.
חשוב :על מנת ללמוד באמן-בצלאל עלייך להיות בוגרת של תיכון חרדי.
ניתן להירשם במעמד “על תנאי” במקרים הבאים:
•
•
•
•

המועמדת מצהירה בכתב כי היא משתייכת לזרם החרדי.
המועמדת בוגרת תיכון ממלכתי או ממלכתי דתי.
המועמדת מצרפת הנמקה בכתב על הסיבות בגינן מעוניינת ללמוד במסלול החרדי של אמן-
בצלאל.
המועמדת חותמת על מסמך בו היא מאשרת שמובן לה כי אין בהרשמתה שום מחויבות של
אמן בצלאל לקבלה ללימודים.

במידה והינך עומדת בתנאים אלו ,תוכלי להירשם ,אך חשוב לציין כי מידי שנה ,מרבית הנרשמות
במעמד "על תנאי" אינן מתקבלות ללימודים.

אנו עומדים לרשותך ונשמח לסייע לך .את מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה.
רכזת מכינות :אביגיל אבוטבול .טלפון 02-3730043:מיילoman.art@bezalel.ac.il :
שעות קבלת קהל :ימים א'-ה' בין השעות | 8:30-14:30רחוב כנפי נשרים  ,31ירושלים.
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נספח תשלום
תשלום במועד ההרשמה

דמי הרישום

דמי הרשמה למכינה ולבחינות כניסה

₪ 330

דמי הרשמה לבחינות כניסה ישירות

 ₪700למחלקה אחת
ו ₪ 900-לשתי מחלקות

רישום למכינה מעשית

₪ 1,800

רישום למכינה קדם אקדמית

₪ 5,391

זכאיות למלגה פטורות תקבלנה הודעה בדבר החלטת הוועדה על פטור משכ"ל מלא/חלקי.
שימי לב  -קבלת המלגה מותנית בסיום המכינה ובנוכחות של לפחות  85%מהזמן .במידה ואחד או
יותר מתנאים אלו לא יתקיימו ,המלגה תתבטל ותחויבי בשכר לימוד.
דמי ביטול /מדיניות ביטולים

ביטול לימודים במכינה קדם אקדמית:
•
•
•
•

במהלך החודש הראשון למכינה :תשלום בסך  2,000ש"ח
במהלך החודש השני למכינה :תשלום בסך  3,000ש"ח
לאחר החודש השני למכינה :תשלום שכ"ל מלא 5,391 :ש"ח
זכאיות למלגה יפנו לרכזת המכינה לגבי דמי ביטול.

ביטול לימודים במכינה מעשית:
•
•

לאחר השבוע הראשון למכינה  :תשלום בסך  800ש"ח
לאחר השבוע השני למכינה :תשלום שכ"ל מלא₪ 1,800 :

מלגות
במידה והינך מעוניינת להגיש בקשה למלגת מכינה קדם אקדמית עלייך למלא את הטופס הבא ולצרף
את כל המסמכים הנדרשים .על מנת להקל מעלייך ריכזנו עבורך את הוראות ההגשה בבהירות .ראי
נספח הוראות להגשת מלגת מכינה קדם אקדמית.
עלייך להגיש את כל הטפסים עד לתאריך :כ"ב בסיון 14.6.20
שימי לב ,יש להגיש את כל הטפסים במרוכז .לא נוכל להתייחס למסמכים חלקיים שישלחו.
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נספח הוראות למילוי טופס בקשה למלגת מכינה קדם אקדמית
לאחר מילוי כל הפרטים המלאים בטופס עלייך לצרף את המסמכים הרלוונטיים לכל סעיף,
שימי לב ,יש להגיש את כל הטפסים במרוכז .לא נוכל להתייחס למסמכים חלקיים שישלחו.
השכלה:
 .1במידה ויש ברשתך תעודת בגרות חלקית נא צרפי צילום.
 .2במידה ויש בידך מבחני סאלד צרפי צילום.
 .3במידה ואין בידך בגרות או מבחני סאלד ,אנא צרפי אישור שסיימת  12שנות לימוד ממוסד
הלימודים בו למדת.
תעודות זהות:
 .1צילום ת.ז של המועמדת
 .2נשואה –צילום ת.ז .של הבעל כולל ספח.
 .3רווקה -צילום ת.ז .של ההורים כולל ספח.
הכנסות:
 .1נשואה  +ילדים:
יש לצרך טופס  106של הבעל .אם אין יש לצרף שלושה תלושי שכר ברצף.
במידה והבעל עצמאי יש לצרף שומת מס*
 .2נשואה ללא ילדים:
יש לצרף את הכנסות ההורים* – טופס  106או שלושה תלושי שכר ברצף.
*ביטוח לאומי :במידה וההורים או הבעל אינם עובדים יש לצרף אישור מביטוח לאומי של מעמד אינו
עובד.
*אישור כולל :במידה והבעל /האב תלמיד ישיבה או אברך כולל יש לצרף אישור מהכולל.
פטור משרות צבאי -יש לצרף צילום פטור מצה"ל .
תעודת גירושין -במידה והנך גרושה או הוריך גרושים יש לצרף צילום תעודת גירושין.
תעודת פטירה -במידה ואחד מבני משפחתך נפטר יש לצרף צילום תעודת פטירה.
קצבת נכות -במידה ואחד מבני משפחתך סובל מנכות מסוימת ומקבל קצבת נכות– יש לצרף צילום.
תעודת פטירה -הורה  /בעל שעבד ונפטר יש לצרף צילום קצבה ,מלגה וכו' במידה ויש.
בכל שאלה אנחנו כאן לרשותך ,תוכלי לפנות לרכזת המכינות :אביגיל אבוטבול .טלפון02-3730043 :
מיילoman.art@bezalel.ac.il :
שעות קבלת קהל :ימים א'-ה' בין השעות  | 8:30-14:30רחוב כנפי נשרים  ,31ירושלים.
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נספח הוראות לבקשת מלגה למכינה מעשית
במידה והינך מעוניינת להגיש בקשה למלגה למכינה המעשית עלייך למלא את הטופס
הבא ע"פ ההנחיות.
עלייך להגיש את הטפסים עד לתאריך :כ"ב בסיון תש"ף 14.6.20
שימי לב ,יש להגיש את כל הטפסים במרוכז .לא נוכל להתייחס למסמכים חלקיים שישלחו.
המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למלגה:
סטודנטיות נשואות
-

 3תלושי שכר אחרונים) .או אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד(
הכנסת בן זוג ) אישור כולל  3 /תלושי שכר אחרונים(
צילום תעודת זהות כולל ספח
פרוט על סיבת הבקשה למלגה

סטודנטיות רווקות
-

 3תלושי שכר אחרונים )או אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד(
סטודנטית מתחת גיל  ,24עלייך להביא תלושי הורים.
צילום תעודת זהות
פרוט על סיבת הבקשה

 מילוי טופס זה אינו מהווה אישור לקבלת מלגה. "אמן בצלאל" אינו מתחייב להיענות לכל בקשה. -החלטה לגבי קבלת המלגה תשלח למועמדות לאחר וועדות ואישור "אמן בצלאל".

בכל שאלה אנחנו כאן לרשותך ,תוכלי לפנות לרכזת המכינות:
אביגיל אבוטבול .טלפון 02-3730043 :מיילoman.art@bezalel.ac.il :
שעות קבלת קהל :ימים א'-ה' בין השעות  | 8:30-14:30רחוב כנפי נשרים  ,31ירושלים.
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טופס בקשת מלגה למכינה מעשית
שימי לב ,יש להגיש את כל הטפסים במרוכז .לא נוכל להתייחס למסמכים חלקיים שישלחו.

פרטי כל סיבה בגינה הינך מעוניינת במלגה:
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