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"המרכז"
"המרכז" לתמיכה, הדרכה ומעורבות חברתית הוקם 

באדיבות הביטוח הלאומי במטרה לספק מענה 

למכלול צרכיו הלימודיים, האישיים והנפשיים 

של הסטודנט. בנוסף מתקיימות בו במהלך השנה 

סדנאות וימי עיון והוא משמש כגוף פיתוח ידע סביב 

נושאי הליבה בהם הוא עוסק.

תחת המרכז ניתן למנות בין היתר את התחומים 

הבאים:

מערך סיוע אקדמי למען סטודנטים 

סיוע כלכלי

ייזום, פיתוח ואחריות על פרויקטים וקורסים 

המשלבים מעורבות חברתית.

מערך חונכויות, שיעורי עזר וקבוצות תרגול

סיוע טכנולוגי 

שרותי ייעוץ לטיפול משברי 

ריכוז טיפול בתלונות הסטודנטים

פיתוח תכניות אקדמיות להנגשת אוכלוסיות 

ומגזרים שונים

קורסי קיץ וסדנאות

קיום קשר שוטף בין אגודת הסטודנטים ואוכלוסיית 

הסטודנטים לבין הנהלת האקדמיה

טיפול ברווחת הסטודנט )דיור, ולת"ם, תעסוקה, 

אמהות...(

נציב קבילות הסטודנטים 

ממונה למניעת הטרדות מיניות

טיפול במערך פרסי ההצטיינות של האקדמיה

פיתוח תחומי הידע של המרכז תוך קשר הדוק עם 

מרכזים ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם



 צוות דקנאט
הסטודנטים

דקנאט הסטודנטים מלווה את הסטודנטים במישור 

האישי, אקדמי, כלכלי וחברתי–תרבותי, תוך תיאום 

וקשר הדוק עם המחלקות האקדמיות והמנהליות של 

האקדמיה.

דקנית הסטודנטים: שלי הרשקו טל': 02-5893279, 

shelly@bezalel.ac.il :דוא"ל

 רכזת מרכז הדקנאט לתמיכה בסטודנטים: 

 ליאורה טס. טל': 02-5893220, 

 liora@bezalel.ac.il :דוא"ל

מנהלת תחום מעורבות חברתית וקידום הסטודנט: 

 תמר לוי–ארמן טל': 02-5893289, 

tamara@bezalel.ac.il :דוא"ל

ממונה על מערך הסיוע הכלכלי ופרסי הצטיינות 

 לסטודנטים: אילנה דבורין–כהן 

ilana@bezalel.ac.il :טל': 02-5893269 דוא"ל

רכזת נגישות אקדמית למגזר הערבי: רולא חורי 

rula@bezalel.ac.il :דוא"ל

רכזת שרותי הייעוץ: ד"ר נועה רזניק 

סדנאות המרכז
במהלך השנה יועברו במרכז סדנאות שונות 

המיועדות הן לסטודנטים המאובחנים כלקויי למידה 

והן לסטודנטים המעוניינים לשפר את יכולות 

הלמידה שלהם. סדנאות לדוגמא אשר יועברו במרכז:

סדנת העצמה לעמידה מול קהל והעברת מסרים

סדנאות ליווי רגשי לתהליכי היצירה

סדנת אסטרטגיות למידה

סדנת התמודדות עם חרדת בחינות, מצבי לחץ 

וקבלת ביקורת

סדנת ארגון וניהול זמן

סדנת התמודדות עם הפרעות קשב וריכוז

סדנא להתמודדות עם הקשיים האישיים והלימודיים

סדנאות הכנה לתעסוקה ויזמות עסקית

פרטים על הסדנאות ניתן לקבל במרכז הדקנאט 

ובאתר
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שירותי הייעוץ 
לסטודנט

המרכז מספק שירותים פסיכולוגיים לסטודנטים 

במצבים משבריים. הסיוע הינו ממוקד וקצר טווח 

ונועד להתגבר על המכשולים ולייעץ במטרה לסייע 

בהצלחה בלימודים. 

ניתן יהיה להיעזר בפסיכולוגיות בנושאים הקשורים 

לתפקוד הלימודי ותינתן הכוונה לעזרה נוספת 

במידת הצורך. 

בנוסף, במהלך השנה מתקיימות סדנאות קבוצתיות 

להתמודדות עם מצבים ייחודיים לתהליכי הלמידה 

בבצלאל )ראה סעיף קודם(.

פגישה עם הפסיכולוגיות ניתן לקבוע באמצעות 

האתר או בסיוע רכזת המרכז באמצעות המייל: 

liora@bezalel.ac.il



קשרי 
אקדמיה 

קהילה
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קורסים חברתיים 
משלבי עשייה 

חברתית
מדי שנה מתקיימים קורסים משלבי עשייה חברתית 

העוסקים בביקורת ובוחנים באופן פעיל נושאים של 

שותפות אקדמיה–קהילה, מעורבות חברתית ונקיטת 

עמדה חברתית, תוך חיבור מעשי ואקטיבי ל"שטח" 

ולקהילה. 

 לפרטים אודות הקורסים ניתן להתעדכן בשנתון 

 ו/או באתר בצלאל בכתובת: 

www.bezalel.ac.il/services/dean/projects 

ו/או לפנות לצוות המעורבות החברתית במיילים:

Tamara@bezalel.ac.il

meoravot@bezalel.ac.il

בצלאל ממוקמת על קו תפר גיאוגרפי, פוליטי, 

חברתי, דתי וכלכלי. מיקום מורכב וייחודי זה 

מאתגר ומאפשר לסטודנטים אמנים צעירים 

בירושלים להביט החוצה אל הזמן והמקום בו הם 

נמצאים, לחיות וליצור בעיר תוך מעורבות ומודעות 

למתחים, לקונפליקטים, לשונות ולמורכבות שבה.

האקדמיה מייחסת חשיבות רבה למעורבות 

הסטודנטים בקהילה ובחברה בה הם יוצרים 

ופועלים, פועלת להעמקת המודעות החברתית 

והסביבתית של הסטודנטים וחברי הסגל ומעודדת 

עשייה חברתית ואזרחית במרחב הישראלי בכלל 

ובמרחב הירושלמי בפרט. כל זאת תוך חיבור עם 

הקהילה ויצירת משמעות יישומית וביקורתית לידע 

הנרכש באקדמיה. 

בצלאל זכתה בפרס המל"ג ע"ש שוש ברלינסקי 

שיינפלד ז"ל למעורבות חברתית בקהילה. וועדת 

ההיגוי של הפרס בחרה בבצלאל כמוסד מצטיין 

בפעילות חברתית מעצם היותו מוביל בנושא 

המעורבות החברתית בשנים האחרונות. הוועדה 

ציינה את בצלאל בתור דוגמא למעורבות האקדמיה 

בקהילה בכל הרמות והדרגים במוסד.

בשנים האחרונות, הורחבו והועמקו פעולות 

המעורבות החברתית של סטודנטים ומרצים 

מבצלאל בקהילה ובחברה והם באים לידי ביטוי 

באופנים הבאים:



פרויקטים 
חברתיים נושאי 

מלגות
בצלאל מפתחת ומפעילה פרויקטים נושאי מלגות 

המשלבים את הידע הנרכש באקדמיה עם פעילות 

קהילתית חברתית תוך חשיפת האקדמיה, הנגשתה 

ושיתוף ידע עם אוכלוסיות שונות. ההשתתפות 

בפרויקטים החברתיים הינה בהיקף של כ–4 שעות 

שבועיות ומזכה במלגה. 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר בצלאל בכתובת: 

www.bezalel.ac.il/services/dean/projects 

ו/או לפנות לצוות המעורבות החברתית במיילים:

Tamara@bezalel.ac.il

meoravot@bezalel.ac.il

אמנות החינוך, 
החינוך לאמנות — 

תעודת הוראה 
החינוך לאמנות הינו נדבך בסיסי וחיוני בהתפתחות 

האישית והאתית של האדם בחברה. רבים 

מהסטודנטים העוסקים בפעילות חברתית במסגרת 

לימודיהם בבצלאל נחשפים תוך כדי העשייה 

ליתרונות החינוך וההוראה ורואים בכך את ייעודם. 

“המרכז", בשיתוף עם בית הספר לחינוך של 

האוניברסיטה העברית, מקיים תכנית ייחודית 

המקנה תעודת הוראה באמנות ועיצוב. התכנית 

מיועדת לסטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות 

ומותאמת לתכנית הלימודים בבצלאל ולתכניות 

המעורבות החברתית הפועלות בבצלאל. 

liora@bezalel.ac.il :לפרטים והרשמה
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הנגשה
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תמיכה 
בסטודנטים לקויי 

למידה ובעלי 
צרכים ייחודיים 

“המרכז" נותן מענה לסטודנטים המאובחנים כבעלי 

לקות למידה ובעלי צרכים ייחודיים ומסייע להם 

להתגבר על קשייהם בהתאם לצרכיהם, באמצעות 

סיוע ותמיכה אישית, סיוע קבוצתי במסגרת קורסים 

מותאמים וסדנאות ייעודיות, תרגולים ושיעורי 

עזר, חונכויות אישיות וסיוע באמצעות עזרי למידה 

טכנולוגים. 



במסגרת הסיוע ניתנים השירותים הבאים:

 התאמות ותיווך בין קשיי הסטודנט לנדרש ממנו 

במסגרת האקדמית — סטודנטים מאובחנים יקבלו 

ייעוץ, הדרכה ותמיכה בהסתמך על המלצות האבחון 

והדרישות הספציפיות ללימודים בבצלאל. סיוע 

וייעוץ פרטני במהלך כל שנת הלימודים יינתן ע"י 

צוות מרכז התמיכה ללקויי הלמידה.

 סיוע בארגון מערכת הלימודים ואיתור הקשיים של 

הסטודנט באופן פרטני ובניית מערך תמיכה אישי. 

3 מכינת קיץ — המכינה תתקיים במהלך חודש 

אוגוסט ספטמבר.

 קורס שנתי אקדמי במחלקה להיסטוריה ותאוריה 

“לקויי למידה ויצירתיות". 

 קבוצות תרגול: קבוצות למידה קטנות המלוות 

את קורסי החובה בלימודי המחלקה להיסטוריה 

ותיאוריה. במסגרת הלמידה בקבוצות אלה תיערך 

חזרה על חומרי הלימוד של הקורס, קריאה מונחית 

של חומרי הקריאה, הכנה לקראת המבחנים והנחיה 

לכתיבת עבודות ומטלות.

 סיוע באנגלית: קבוצות לימוד המותאמות לליקויי 

למידה באנגלית.

 חונכות אישית )פר"ח לש"ם(: פרויקט חונכות 

ארגון פר"ח ועמותת לשם: “המרכז" בשיתוף 

פר"ח ועמותת לש"ם מקיים תכנית חונכות אישית 

במסגרתה סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות 

מסייעים לסטודנטים לקויי למידה בהיבטים שונים 

של התהליך הלימודי. 

סדנאות למידה והקניית מיומנויות שונות.

שימוש בטכנולוגיה מסייעת ובתוכנות מחשב 

ייחודיות למקצועות האמנות, העיצוב והגרפיקה 

כגון: צילומים, הקלטות, תוכנות הקראה וסיוע 

בתרגום טקסטים סריקת טקסטים ועוד.

הדרכה בספריה ובניית מאגרי סיכומים.

 תיווך בין הסטודנטים לבין מכוני אבחון מקצועיים 

וסבסוד אבחונים )על סמך נזקקות כלכלית(.

 תמיכה נפשית.

לקבלת הסיוע יש להעביר אבחונים מחמש השנים 

האחרונות אשר נעשו ע"י גורם מוסמך לא יאוחר 

משבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים. 

הנחיות מפורטות לגבי הסדרת ההתאמות ימסרו 

באמצעות המייל לאחר הגשת האבחון.

 

לפרטים נוספים וקבלת מידע מפורט, רצוי לקבוע 

פגישה עם צוות קידום הסטודנט:

בטל': 02-5893289, 052-5348613

tamara@bezalel.ac.il :בדוא"ל
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הנגשה לציבור 
החרדי

תכנית לימודים אקדמית בשיתוף עם בית הספר 

הגבוה לאמנויות לציבור החרדי "אמן". בשנת 

תשע"ד נפתחה לראשונה בישראל שלוחה חרדית 

לאמנות ואדריכלות. השלוחה החרדית המשותפת 

לביה"ס הגבוהה לאמנויות לציבור החרדי “אמן" 

ולבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב פועלת בשכונת 

 רוממה בירושלים ומפעילה:

תכנית מכינה קדם אקדמית ללימודי אמנות 

וארכיטקטורה

לימודי תואר ראשון )B.F.A( באמנות

לימודי תואר ראשון )B.Arch( באדריכלות

 פתיחת המח"ר מהווה פריצת דרך משמעותית 

הן לבצלאל והן לאוכלוסיה והחינוך החרדי.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

 omanbruria@gmail.com

סיוע לסטודנטים 
מהמגזר הערבי 

המרכז מציע לסטודנטים שעברית אינה שפת אמם 

שרותי תמיכה וסיוע המיועדים להקל על קליטתם 

במשור האישי, האקדמי והחברתי. מערך הסיוע 

כולל בין היתר:

תכנית מכינה אקדמית המותאמת לסטודנטים 

דוברי השפה הערבית אשר מלווה ומכינה מועמדים 

לבצלאל לקראת מבחני הקבלה.

במהלך הלימודים במכינה המשתתפים יקבלו 

כלים ללימודים אקדמיים וללימודי אמנות, עיצוב 

ואדריכלות בפרט וכן סיוע בהכנת תיק העבודות 

והכנה לראיונות האישיים.

תכנית “צעד לפני כולם": תכנית קיץ הכוללת 

קורסי מבוא מותאמים, קורסי עברית והכנה לשנת 

הלימודים.

סיוע בקליטה, התאקלמות וליווי הסטודנט לאורך 

שנות לימודיו.

קיום סדנאות בתחומים שונים: אסטרטגיות למידה, 

התמודדות עם חרדת בחינות וקבלת ביקורת, קורסי 

אנגלית, סדנאות כתיבת עבודות אקדמאיות ועוד. 

קבוצות תרגול.

קורס עברית עם אוריינטציה לאמנות.

חונכות אישית.

סיוע נפשי.

סטודנטים מהמגזר הערבי מוזמנים לפנות לרכזת 

הנגישות האקדמית למגזר הערבי, רולא ח'ורי: 

rula@bezalel.ac.il



סיוע לסטודנטים 
עולים חדשים 

מערך הסיוע לעולים החדשים באקדמיה כולל:

סיוע במימון שכר לימוד ע"י מנהל הסטודנטים של 

משרד העלייה והקליטה. לפרטים יש לפנות ישירות 

למשרד מנהל הסטודנטים, רחוב הלל 6 ירושלים, 

טל': 02-6214555 )או באמצעות שליח מחלקת 

.www.moia.gov.il )העלייה בחו"ל

סיוע במלגת קיום מבצלאל לסטודנטים זכאים על 

בסיס נזקקות סוציו–אקונומית.

במהלך השנה עומדת לרשות הסטודנטים יועצת 

אקדמית איתה ניתן להתייעץ ולקבל סיוע בתחום 

העברית. שעות הקבלה ואופן ההתקשרות יתפרסמו 

באתר עם תחילת השנה. 

בחופשת הקיץ יתקיים בבצלאל קורס קיץ 

בעברית — הקורס בתשלום ומותנה במינימום 

נרשמים. 

לסיוע פרטני ולניתוב לגורמי סיוע פנים וחוץ 

אקדמיים, ניתן לפנות אל רכזת מרכז הדקאנט, 

ליאורה טס, בטל': 02-5893220

liora@bezalel.ac.il :במייל
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סיוע כלכלי,
הלוואות ומלגות



מלגות סיוע 
בשכר לימוד 

האקדמיה מעניקה מלגות סיוע בשכר הלימוד על 

בסיס זכאות כלכלית. כלל ציבור הסטודנטים בכל 

המחלקות והתארים זכאים להגיש בקשה למלגה.

גובה המלגה נקבע בהתאם למצב הכלכלי של 

המבקש ולתקציב העומד לרשותנו בכל שנה.

סטודנטים הנתמכים ממקורות חיצוניים, יקבלו 

במקרים חריגים מלגות חלקיות בלבד. 

סטודנטים אשר ימצאו זכאים לקבל מלגת 

סיוע בשכר לימוד של בצלאל יחויבו בפעילות 

התנדבותית למען הקהילה או האקדמיה בהיקף של 

20 שעות בשנה.

בקשות למלגה ניתן להגיש במועדים אלו: 15/7 

וב–1/8. את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנלווים 

יש להגיש על גבי טופס הבקשה אותו ניתן להוריד 

מאתר האינטרנט של בצלאל לידי הממונה על 

 הסיוע בכלכלי, גב' אילנה דבורין–כהן טל':

02-5893269. פרטים נוספים ניתן לקבל בדוא"ל: 

ilana@bezalel.ac.il

 קרן הלוואות 
של משרד החינוך 

 לסטודנטים 
 במוסדות 

להשכלה גבוהה
ההלוואות, בסכומים שונים, ניתנות בריבית נמוכה 

ומוחזרות עם תום הלימודים. מודעה בדבר מועד 

הגשת הבקשות להלוואות מתפרסמת מדי שנה 

בעיתונות ועל גבי לוחות המודעות באקדמיה 

בתחילת שנת הלימודים. עם פרסום ההודעה ניתן 

לרכוש את טפסי הבקשה בסכום סמלי בחנות 

“אקדמון" בהר הצופים ובגבעת רם.



קרן שכ"ל — שקט 
כלכלי לסטודנט
מימון שכ"ל ו/או דמי מחייה ללא ריבית וללא 

הצמדה. הבצלאל שמחה להיות חלק ממהפכת הסדר 

המימון. ניתן לשלם את שכר הלימוד / חומרים / 

מגורים במעונות באמצעות פריסת תשלומים נוחה 

במסלולים הבאים: 

 1.  תוכנית המאפשרת לך לקבל מימון לטובת 

שכ"ל / מחייה בגובה של עד 10,000 ₪, 

ולשלם בפריסה של עד 24 תשלומים ללא 

ריבית וללא הצמדה.

 2.  הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ש"ח 

ובפריסה לעד 60 תשלומים קבועים ושווים, 

ללא הצמדה.

 בכל שאלה ניתן לפנות לנציגי שכ"ל. בטל':

service@sachal.co.il :03-9635856 או בדוא"ל

 לקבלת הסדר מימון ניתן להירשם באתר:

 www.sachal.co.il/Bezalel

מלגות בעבור 
חונכות אישית

האקדמיה מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים 

מצטיינים בעבור חונכות אישית וקבוצתית של 

סטודנטים מתקשים. 

החונכות בהיקף של 4 שעות שבועיות. 

סטודנטים המעוניינים להשתתף בתכניות החונכות 

מתבקשים לפנות בחופשת הקיץ לצוות קידום 

הסטודנט.

בטל': 02-5893289, 052-5348613

Tamara@bezalel.ac.il :בדוא"ל

meoravot@bezalel.ac.il
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מלגות בעבור 
מעורבות 
חברתית 

ראה פירוט בעמ' 10, סעיף “קשרי אקדמיה קהילה".

פרסי הצטיינות 
האקדמיה מעניקה מידי שנה פרסים בכלל התארים 

הראשונים והמתקדמים. הפרסים ניתנים עבור 

הצטיינות במחלקות ועבור עשייה חברתית. 

הזכאות לפרסים ניתנת על פי קריטריונים שונים 

במחלקות המגוונות, כמו כן בפעילות הכלל אקדמית 

המתקיימת בבצלאל.

זכאות נבחנת מידי שנה ע"י ועדות המתקיימות 

במחלקות ובדקנאט הסטודנטים.

פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון של כל מחלקה 

באקדמיה.



 מלגות 
מקרנות חוץ

האקדמיה מעודדת סטודנטים לפנות לקרנות 

חיצוניות המעניקות מלגות.

חיפוש מלגות אלו כמו גם הרישום והקבלה מתבצע 

ישירות ע"י הסטודנט מול הקרנות עצמן.

אנו מקיימים קשר רציף עם חלק מהקרנות 

החיצוניות במהלך השנה.

הודעות בדבר מלגות מקרנות חוץ מתפרסמות על 

לוח המודעות של הדקנאט, על לוחות המודעות 

במחלקות ובדוא"ל של הסטודנטים. באתר 

האינטרנט של בצלאל מתעדכנות המלגות החדשות 

כל הזמן. מומלץ להתעדכן כל השנה באתרי מלגות 

שונים כמו גם באתר בצלאל בכתובות:

 בצלאל סיוע כלכלי

/www.bezalel.ac.il/services/dean 

 financial_aid/miscgrants

 אתר יורם

yoram.walla.co.il/ts.cgi?tsscript= 

milgot/index

 אגודת הסטודנטים הארצית

nuis.tagonet-ltd.com/scholarships_ 

form.php

 דוגמאות לקרנות חיצוניות המעניקות מלגות: 

קרן אייסף, קרן הישג, קרן אימפקט, מפעל הפיס, 

קרן גרוס וכו'.
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אפשרויות דיור 
בירושלים
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מעונות 
האוניברסיטה 

העברית
תהליך ההרשמה מתבצע דרך משרד דקנאט 

הסטודנטים ובאמצעות אתר האינטרנט של בצלאל 

בלבד החל מה–1/7 ובמהלך חודשי הקיץ. סטודנטים 

מן האקדמיה ימלאו את טופס ההרשמה הנמצא 

באתר האינטרנט, לאחר מכן הבקשות יועברו בצורה 

מרוכזת להנהלת המעונות. המשך הטיפול במעונות 

כמו גם הסדרי התשלומים והשיבוץ בחדרים יטופל 

ע"י הנהלת המעונות באוניברסיטה העברית. 

לבעיות פרטניות ניתן לפנות לממונה על הסיוע 

 הכלכלי לסטודנטים, אילנה דבורין–כהן

ilana@bezalel.ac.il ,02-5893269 'טל

“עושים שכונה”
פרויקט מתחמי צעירים בירושלים המספק מלגות 

מטעם הרשות לפיתוח ירושלים והסוכנות היהודית. 

הפרויקט כולל מגורים במתחם אמנים צעירים 

בשכונת הגבעה הצרפתית הסמוכה לקמפוס הר 

הצופים ובשכונת קריית מנחם, גוננים וקריית יובל 

בירושלים.

המשתתפים בתכנית זכאים לקבל מלגה בגובה 

21,000 ₪ המתפרשת על פני שלוש או ארבע שנים. 

במסגרת הפרויקט יתגוררו הסטודנטים בשכונות 

וידרשו לבצע פעילות חברתית ואמנותית עם תושבי 

השכונות בהיקף של 200 שעות שנתיות, בעבור 

פעילות חברתית אמנותית זו תינתן המלגה. 

המלגה מיועדת לסטודנטים משנים ב' ומעלה. 

 www.academicity.org.il :לפרטים נוספים, יעל

או בטל' 054-3113390. 



טיפול
בתלונות
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ריכוז הטיפול 
בתלונות 

הסטודנטים
ניתן לפנות אל דקנאט הסטודנטים בכל עניין בו 

נזקק הסטודנט לעזרה או לסיוע הן בנושאים אישיים 

והן בנושאים הקשורים ללימודים באקדמיה. בנוסף 

ניתן לפנות גם במקרים בהם חש הסטודנט כי נפגעו 

זכויותיו. תלונות הסטודנטים ובעיותיהם האישיות, 

יטופלו בדיסקרטיות.

ממונה למניעת 
הטרדות מיניות

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות בכבוד האדם, 

בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים. הטרדה 

מינית והתנכלות מהוות עבירה פלילית, היכולה 

לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל או לחייבו 

 בקנס. 

עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה 

משפטית; בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי 

וסעדים אחרים מהמטריד ו/או המתנכל, ובמקרים 

 מסוימים — מהמעביד של אלה. 

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות בתפקוד האקדמיה 

ועומדות בניגוד למדיניותה. האקדמיה דורשת מכל 

עובד ומכל סטודנט להימנע ממעשים של הטרדה 

מינית והתנכלות במסגרת הלימודים ולעשות כל 

שביכולתו כדי למנוע מעשים כאלה. הטרדה מינית 

ו/או התנכלות מצד חברי סגל מנהלי, חברי סגל 

אקדמי או סטודנטים הן עברות משמעת לפי כל 

 אחד מתקנוני המשמעת הנהוגים באקדמיה. 



אם סטודנט סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו 

לו, במסגרת הלימודים, פתוחות בפניו שלוש 

אפשרויות על–פי החוק: טיפול באחריות האקדמיה; 

הגשת תלונה במשטרה )פתיחת הליך פלילי(; הגשת 

תביעה אזרחית לבית המשפט. 

נפגעי הטרדה מינית או התנכלות יכולים לבחור אם 

 ליזום אחד או יותר מההליכים הללו. 

נציבות התלונות באקדמיה למניעת הטרדה מינית:

גב' שלי הרשקו: נציבת התלונות בנושא הטרדה 

מינית והתנכלות, מרכז הדקנאט, קומה 8 בקמפוס 

 הר הצופים. ניתן לפנות גם בטל':

shelly@ :02-5893279/220, או במייל

bezalel.ac.il, גב' ליאת בן הרוש: מ"מ נציבת 

 התלונות,במרכז הפניות לסטודנטים, קומה 7. 

 ניתן לפנות גם בטל':02-5893310, או במייל:

 liatb@bezalel.ac.il 

פרטים מדויקים בדבר נהלי האקדמיה לעניין מניעת 

הטרדה מינית והתנכלות, לרבות הגדרת המושגים 

הטרדה מינית והתנכלות, מפורטים בנוהל למניעת 

הטרדה מינית באקדמיה. את הנוהל ניתן לבקש 

בספריות בצלאל ובמשרד נציבת התלונות. הנוהל 

המלא נמצא גם באתר בצלאל.



ייעוץ והכוונה 
למילואים

האקדמיה מסייעת לסטודנטים הנקראים לשרות 

מילואים ופועלת בהתאם לאמנה שנחתמה 

בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין התאחדות 

הסטודנטים. סטודנט שיקרא לשירות מילואים 

פעיל ויציאתו לשירות עלולה לפגוע באופן ממשי 

בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו 

הפעיל, לקיצורו או לביטולו )ולת"ם(. 

פרטים נוספים אודות אפיק הסיוע האקדמי והגשת 

הולת"ם ניתן למצוא באתר בצלאל. 

www.aka.idf.il/MILUIM

אמהות ונשים 
בהריון

המרכז מלווה ומסייע לסטודנטיות בהריון ולאמהות.

במהלך השנה מתקיים “פורום אמהות" פעיל בו 

מוזמנות לקחת חלק אמהות ונשים בהריון. לרשות 

הסטודנטיות המניקות עומד חדר הנקה, מתאפשרים 

הסדרי חניה ייחודיים בחניון הקמפוס וניתן סיוע 

פרטני לפי הצורך וע"פ הנהלים והתקנות עליהם 

ניתן לקרוא בהרחבה באתר בצלאל בכתובת:

http://www.bezalel.ac.il/about/

regulation/2308.html

 למידע נוסף והתייעצות ניתן לפנות לרכזת 

 מרכז התמיכה, ליאורה טס בכתובת:

liora@bezalel.ac.il 
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המרכז הוקם בסיוע המוסד לביטוח לאומי


