
אֺמן בצלאל, המרכז ללימודי אמנות ועיצוב לציבור 
החרדי מזמין אותך כן להגיע וכן לשאול את כל השאלות 

החשובות על מסלול הלימודים.
אנחנו כאן כדי לענות, לכוון ולגרום לזה להיות אפשרי.

 בואי לגלות מה הופך אותנו למקום הטוב ביותר ללימודי
אמנות ועיצוב.

זה אפשרי

תבואי, תביני שזה אפשרי.

b.fa  אמנות

b.arc  ארכיטקטורה

b.des  תקשורת חזותית

לימודי תואר ראשון באמן בצלאל





 ברוכה הבאה למסלול הלימודים היוקרתי לתואר ראשון של אמן בצלאל.
מסלול הלימודים היחיד בארץ ובעולם המותאם לציבור החרדי.

 בואי להכיר חווית לימודים מרתקת, מרחיבת דעת מלהיבה ומאתגרת. 
הלימודים באמן בצלאל יהפכו אותך למעצבת בעלת השפעה מקומית ועולמית

 אנו מקפידים על איכות ומצוינות מההיבט המקצועי והאינטלקטואלי
הבאים לידי ביטוי בסגל ההוראה ובמגוון הסדנאות והמכשור המתקדם.

 אנו מזמינים אותך להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד שלנו.
בואי לגלות בעצמך מה הופך אותנו, למקום הטוב ביותר ללימודי אומנות ועיצוב.

לימודים גבוהים
באמן בצלאל?

מה זה





 יש לנו מלגות בשבילך כן
 מערך מלגות מגוון. מלגות שכר לימוד,

מלגות חונכות ומעורבות חברתית מחכות לך.

 קשובים לצרכים שלך 
באמן בצלאל הסטודנטיות לפהי הכל. סגל ההנהלה וצוות 

המרצים עומדים לרשותך בכל שאלה או התלבטות.

 אפשרי לשלב משפחה ולימודים 
קורסים גמישים בהתאם לצורך, חדר אמהות במיוחד 
בשבילך, ליווי בהתפתחות האישית לצד גדילת התא 

המשפחתי.

 ניתן לפרוס את הלימודים בהתאם לצורך 
פריסת הלימודים בהתאם לצורך. פתרונות ייחודיים 

משלב ההכנה למבחני הקבלה ועד לקבלת התואר.

אנחנו פה, בשבילך





לימודי תואר באומנות כוללים חשיבה ויזואלית חוקרת 
וטכניקות ליצירת אמנות מקצועית.

לימודי התואר מקנים כלים ליצירה וחדשנות אמנותית 
בשימת דגש רב על פיתוח האינדיבידואל והביטוי העצמי.

המסלול מתאים בעיקר לנשים יצירתיות, הניחנות ביכולות 
גבוהות של ביצוע וניתוח ההתבוננות.

בואי להיות
אמנית

בוגרת תואר ראשון
b.F.A  באמנות





תכנית
הלימודים

 שנה א׳ 
שנה זו היא שנת מבוא בה תחשפי למגוון רחב של דרכי ראייה ועשייה בתחומי הרישום, 

 הציור, הפיסול, ההדפס והצילום. בנוסף ללימודים בתחומי מדיה עיקריים
אלו תתשתפי בסדנה רעיונית.

לקראת סוף השנה תתבקשי להציג תיק עבודות בו יוצגו מיטב התוצרים  מהשנה 
הראשונה לדיון אישי עם צוות מורים מצומצם.

 שנה ב׳ 
בשנה ב' תתחילי להתמקד בתחומי היצירה המשמעותיים לך.

 במהלך סמסטר א' תציגי את תהליך עבודתך האישית במסגרת נקודת מפגש. 
בסוף השנה תציגי את עבודותייך לביקורת.

 שנה ג׳ 
בכפוף לאישור המרצים הרלוונטיים והוועדה הפדגוגית תרכיבי לעצמך תכנית לימודים 

שנתית שעיקרה עבודה אישית עם שני מנחים לפחות במסגרת נקודות המפגש 
 המחלקתיות. במהלך סמסטר א' תציגי תצוגה לביקורת במסגרת נקודות מפגש, 

ולקראת סוף סמסטר ב' תציגי תצוגה לביקורת.

 שנה ד׳ 
בכפוף לאישור המרצים הרלוונטיים והוועדה הפדגוגית תרכיבי לעצמך תכנית לימודים 

שנתית שעיקרה עבודה אישית עם שלושה מנחים לפחות במסגרת נקודות מפגש 
מחלקתיות. במהלך שנה ד' תציגי תערוכת יחיד אחת, ותערוכת גמר בסוף השנה. 





לימודי תואר בתקשורת חזותית כוללים התמקצעות בהעברת 
רעיונות, מידע ומסרים באמצעות צבע, חומר, תנועה, סמל ודימוי.

לימודי התואר מקנים את סט הכלים הדרוש על מנת להיות מעצבת 
ברמה הגבוהה ביותר בערוצים טכנולוגיים מבוקשים.

המסלול מתאים בעיקר לנשים המתלהבות ממסרים חדים ומדויקים 
ובעלות יכולת לתרגם אותם לתוכן ויזואלי. 

בואי להיות
מעצבת

בוגרת תואר ראשון
b.DES  בעיצוב





תכנית
הלימודים

  שנים א׳-ב׳ 
מוקדשות להיכרות עם יסודות העיצוב והתקשורת החזותית ולביסוס 

מיומנויות יצירה וחשיבה. הקשר שבין תוכן לצורה – אם בדימוי חזותי או 
בביטוי מילולי, הבנת מגוון המדיה והטכניקות, הבנת ֶהקשרים ודרכי פעולה 

בתחומי התקשורת החזותית.

כל אלה ישמשו כבסיס להמשך הלימודים בשנים הבאות.

  שנים ג׳-ד׳ 
 בשנים אלו תוכלי לבחור האם להתמקד באחד מתחומי הידע במחלקה

או לבנות לעצמך תכנית לימודים רחבה ומגוונת.

בקורסים בשנים אלה תוכלי לבחון תחומים שונים ונושאים הקרובים לליבך 
ולהמשיך לפתח מיומנויות חשיבה, עשייה וסטנדרטים של מקצוענות.

במהלך שנת הלימודים הרביעית תבחרי נושא לפרויקט, אותו תגישי כעבודת 
גמר בסוף השנה.





לימודי תואר באדריכלות כוללים תכנון ועיצוב מבנים, 
תכנון עירוני, אדריכלות נוף ועיצוב פנים.

לימודי התואר מקנים רשיון לתכנון אדריכלי בלתי מוגבל. 
מסלול זה כולל תוכנית בלעדית לתכנון ערים ומבני ציבור.

המסלול מתאים בעיקר לנשים יצירתיות, בעלות מעוף 
ובעלות יכולת טכנית גבוהה בשילוב חשיבה מרחבית.

בואי להיות
אדריכלית

בוגרת תואר ראשון
b.arc  באדריכלות





תכנית
הלימודים

  שנה א׳ 
בשנה זו תחשפי לתחומי ההתבוננות ולאמצעי הייצוג האדריכליים. הלימוד בשנה יתמקד 

בחקירה של מושגים בסיסיים כגון: פרופורציה, קנה מידה, יחסי גוף וחלל ויחסי תנועה 
ומבט. בשנה זו תרכשי ידע בשיטות מיפוי דו ותלת ממדי כגון: חתכים, תכניות, היטלים, 

אקסונומטריות, פרספקטיבות ומודלים של תופעות פיזיות ודפוסי קיום במרחב. 

  שנה ב׳ 
שנה ב' נושאת כותרת כללית של "מגורים". נבחן דרך חתכי עומק ורוחב  באספקטים 

מבודדים מתוך השטף הכולל את סביבת המחיה שלנו וההיסטוריה הפיסית שלה.
בסיום שנה ב' מתקיים מבחן מעבר בו תבחני בכל תחומי הידע אותם צברת עד שלב זה. 

הצלחה בבחינה זו היא תנאי להמשך הלימודים במחלקה.

  שנה ג׳ 
בשנה שלישית הסטודיו עוסק ברעיונות. במהלכו נבחן רעיונות קיימים ונהגה רעיונות 

חדשים, במטרה לנסח כלים אדריכליים מעודכנים לחשיבה ויצירה

נקיים דיון ברעיון האדריכלי וביכולתו לבנות תיאוריה ומעשה, נערוך מילון רעיונות, 
ונתכנן בניין כמושא המרכזי בשיח.

  שנים ד׳-ה׳ 
בשנים ד' ו-ה' תתמקדי בתחום מקצועי ו/או תמאטי עפ"י העדפותייך. בסופו של תהליך 

זה תגבשי פרויקט גמר המציג תזה ממוקדת ומנומקת הנושאת חותם אישי.





תנאי קבלה לבעלות בגרות מלאה
 1. מכינת אמנות / ארכיטקטורה / תקש״ח

2. ועדת קבלה בסיום המכינה

תנאי קבלה לבעלות מבחני חוץ ]סאלד[
 1. מכינה קדם אקדמית ייעודית

2. ועדת קבלה בסיום המכינה

בואי לחלום 
איתנו





 מכינת אמנות / ארכיטקטורה / תקש"ח
לבעלות תעודת בגרות

נושא הלימוד
סטודיו מרכזי ע"פ תחום הלימוד הרלוונטי, 

להכנת תיק עבודות עבור מבחני הכניסה  

מועד
ו' תמוז- כ"ח תמוז 20/6/21-8/7/21

היקף שעות
 5 פעמים בשבוע, בין השעות 9:00-14:00

למשך 3 שבועות.

עלויות

 330 ₪ דמי רישום, ביום פתוח תינתן
 הנחה של 200 ₪

1800 ₪ עלות מכינה ]מלגות לזכאיות[

 מכינה קדם אקדמית ייעודית -
לבעלות מבחני חוץ ]סאלד[:

נושאי הלימוד
מתמטיקה, אנגלית, אוריינות, מחשבים, 

סטודיו מרכזי, רישום, פיסול, תולדות האמנות

מועד
י"ט סיון- כ"ה אלול 30/5/21-2/9/21

היקף שעות
 5 פעמים בשבוע, בין השעות 9:00-17:00

 למשך 14 שבועות. סה"כ 576 ש"ש
* בשבועות הראשונים הלימודים יתקיימו בשעות אחה"צ

עלויות
 330 ₪ דמי רישום, ביום פתוח תינתן

 הנחה של 200 ₪
5391 ₪ עלות מכינה ]מלגות לזכאיות[

* לתשומת ליבך, חופשה מרוכזת תתקיים  בין התאריכים: ט"ז- כ' אב 25/7/21-29/7/21

למי זה מתאים?
 ההשתתפות במכינה הכרחית

 עבור מועמדות ללא רקע אמנותי.
מטרתה היא השלמת פערים במגוון 
מקצועות הנדרשים במבחני הקבלה.

את ביידים טובות
צוות היועצות וסגל המרצים ישמחו 

לסייע ולהדריך אותך גם בשלב זה.

מועדי בחינות:
 המחלקה לאמנות: ד׳ באב 13/07/21

 המחלקה לארכיטקטורה: ה׳ באב 14/07/21
המחלקה לתקש"ח: ו׳ באב 15/07/21

דמי רישום למבחני כניסה ללא מכינה:
 למחלקה אחת: 700 ₪

לשתי מחלקות: 500 ₪

בואי למכינה
כמעט מוכנה?





במסלולי הלימוד לתואר ראשון תלמדי ממרצים מובילים הנמנים על הסגל הבכיר 
של האקדמיה "בצלאל", ומובילים בתחום אותו בחרת ללמוד. סגל המרצים 

ב"אמן בצלאל" הוא מן המשובחים והמוקפדים ביותר בארץ. סגל זה יצעיד אותך 
אל קו הגמר במקום הראשון מבחינת הידע ומבחינת ההישגים המרשימים.

 שיטת הלימוד ב"אמן בצלאל" הינה יסודית, מקצועית ומבוססת על תהליך ארוך 
טווח המעניק יריעה רחבה ובעלת עומק אשר מקנה יתרון משמעותי לעוסקות 
בתחום. הסטודנטיות הלומדות ב"אמן בצלאל" מצטרפות למשפחה גדולה של 

יוצרות ואמניות העומדות בחזית האמנות והעיצוב בחברה. 

בואי להכיר
את המרצים



רכזת מכינה: 02-3730043
oman.art@bezalel.ac.il

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה. לייעוץ אישי ולקביעת פגישה:

כן, אנחנו פה בשבילך
לך בוודאי יש הרבה שאלות

חשוב לנו שתדעי שאנחנו פה לעזור, להכווין, לייעץ, להוביל, 

לגבות, לענות, לתמוך, להקל, להבין ולקבל.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

 כנפי נשרים 31, ירושלים   בניין 4 קומה 2, 02.5302720    

 bezalel@oman.org.il    oman.org.il


