
  

 ל"עמיתי בצלאל"קול קורא להגשת מועמדות 

 בשכונות חלשותהנגשת האמנות לתלמידים 

 יוצא לדרך! "עמיתי בצלאל"של  לישישהמחזור ה

 שבא ייחודי בפרויקט קיסריה רוטשילד קרן עם חברה ,ירושלים ועיצוב לאמנות אקדמיה ,בצלאל
 ולתהליך לאמנות מבחינה סוציואקונומית חלשות משכונות יסודיים ספר מבתי תלמידים לחשוף

 .יפו-אביב תל באזור פועלת התכנית .האמנות
 

לקחת חלק  ,מוצעים בבצלאלהמארבעת התארים השניים  דסטודנטים הלומדים באח 4-מציעים לאנו 

 תשתיות ללימוד האמנות.אין  שבהםבבתי ספר  םהאמנות לתלמידי שתעסוק בהנגשתבתוכנית 

 :רקע

 להרחיב את הידע שלהם בתחוםהזדמנות  בשכונות החלשות ספרבתי מלילדים  תאפשר כניתהת

חלשות  שעות שבועיות בבית ספר יסודי בשכונות  20תכלול  כניתהתאמנות ותהליך היצירה. ה

שיוקדשו ללימוד, חונכות, קשרי עבודה עם צוות המורים והתלמידים וזמן לעבודה בסטודיו שהסטודנט 

 האמנותיותהיכולות  תבתוך הקהילה והרחב העבודכנית תאפשר הת .יקבל בתוך חלל בית הספר

ן עבור בבית הספר וה םילדיההזדמנות יוצאת דופן הן עבור  תספקו והיצירתיות של ילדי בית הספר

שיאצרו מתמחי  תערוכה של עבודות התלמידיםתוצג בסוף שנת הלימודים  בצלאל.של הסטודנטים 

  התכנית.

אנו מחפשים סטודנטים בעלי יוזמה, שברצונם להשפיע על הקהילה, ולהעשיר את חייהם של תלמידים 

התכנית לחלל  . בנוסף לסיפוק ולתרומה החברתית והאישית, יזכו עמיתיבשכונות חלשותבבתי ספר 

 סטודיו שישמש אותם כמקום עבודה בתקופת התוכנית.

 : תעניקהתכנית 

 מלגת שכר לימוד  

  4,000מלגה חודשית בסך של ₪  

 בתוך שטח בית הספר.  חלל סטודיו 

שיעניק  עבור בית הספרנכס יהווה בית הספר בחלל הסטודיו עבודת העמית כאמן הבית ב

 השראה מהסביבה.  יספוגמאידך ולתלמידים ולמורים השראה 

 : דרישות

  חבשנת הלימודים תשע"תואר שני בבצלאל בסטודנט 

 יכולת בין אישית גבוהה, כושר ביטוי ברמה גבוהה, חריצות, יוזמה ויצירתיות 

  שעות שבועיות לעבודה בבית ספר יסודי בשכונה חלשה במרכז הארץ 20התחייבות של 

 יתרון משמעותי -במסגרות שונות )הוראה או הדרכה( ניסיון עבודה עם ילדים בבית ספר יסודי 

 

 

 :ת המועמדותאופן הגש

 קורות חיים יש להגיש 

 כניתבנוגע לתומטרות אישיות  עמוד אחד של הצהרת כוונות 

 )'מערך שיעור לדוגמה )לתלמידים בכיתה ה 

 שני מכתבי המלצה רלוונטיים לתכנית  

 

 .פונה לנשים ולגברים כאחד המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך*חשוב לציין כי 

 

 2017במאי,  15 -ניתן להגיש את המועמדות עד ל

 Emunah@bezalel.ac.il  -להגשת מועמדות ולפרטים נוספים נא לשלוח מייל ל
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