
 
 תוכנית החילופים בצלאל

 
אני מצרפת לכם את כל המידע הדרוש כדי להחליט האם אתם 

 מעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים ואם כן, לאן?
 

 מילוי הבקשה.לפני אנא קראו בעיון את הנוהל 
 

 שימו לב בעיקר לדברים הבאים:
 
 . עליכם לעמוד ב"תנאי הסף" המאפשרים לכם לצאת לחילופים. 1

 
לצאת לחילופי                   התחייבות. הגשת טופס הבקשה מהווה מבחינתכם 2

 במידה ותבחרו. סטודנטים,
ולהתייעץ לאיזה מוסד ברצונכם לנסוע, מה תכנית  כעת הזמן לחשוב

    הלימודים שם והאם תוכלו לעמוד במעמסה הכלכלית. 
 

שבה לא עדיפויות. בקשה  4. בבחירת המוסד עליכם למלא לפחות 3
ימולאו העדיפויות כנדרש לא תטופל. מידע אודות המוסדות ניתן 
למצוא באתרים שלהם ומצורפות לכם כתובות האתרים. כמו כן, 

אורגנה פינת מידע על המדף במחלקה להיסטוריה ותיאוריה, לעיונכם. 
תוכלו גם ללמוד הרבה מאוד מסטודנטים שחזרו מחילופים, הם ישמחו 

 לעזור לכם.
ת הסטודנטים שנסעו בשנים האחרונות וכן תיעוד של את שמו

 .   7חוויותיהם, ניתן למצוא במשרדי, בקומה 
 
, אנסה לענות על כל שאלותיכם ואשמח כנס החילופים. במהלך 4

 לענות על שאלות גם במהלך החודש הקרוב. 

 
 . הקשר בין בצלאל לבין המוסדות בחו"ל יתבצע רק דרכי.5
  .ופן עצמאיאין לפנות למוסדות בא 
 

 
במידה וסטודנט התקבל לתכנית, הוא יקבל על כך הודעה ממחלקתו 
במהלך חודש פברואר. בשלב הבא, כאשר אקבל את המלצת המחלקה, 

       אצור עמכם קשר ואעדכן אתכם על שיבוצכם עד סוף חודש מרץ.
 

 
 בהצלחה ולהתראות

 ממונה תכניות חילופים –שרית מוראד 
exchange.program@bezalel.ac.il 
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 יש לצרף
 תמונת
 פספורט

 

 ההליך
   815.01.201 עד לתאריךלמחלקה  יש להגיש את הבקשה

 
ועדת ההוראה המחלקתית תדון בבקשה ועל בסיס החלטותיה ובהתאם לעקרונות הנקבעים על ידי 

המוסדות בחו"ל, יבוצעו השיבוצים. בשל מורכבות ההליך, המחלקות יגישו רשימות סופיות של 
לאחר השיבוץ  הסטודנטים שיבחרו יקבלו הודעה מהו החומר אותו  .ללא רשימות המתנהסטודנטים 
 יש לאוניברסיטת החילופים ומהו מועד ההגשה. עליהם להג

 
ב"תנאי סף" כפי שפורסם  עומדיםההשתתפות בתכנית פתוחה לסטודנטים מן המניין ה שימו לב:
   אה לחילופי סטודנטים.בנוהל יצי

 . סטודנט בסטטוס "מן המניין" שאינו במעמד "על תנאי".1
 המחלקתיים.. הסטודנט מילא את כל חובותיו בקורסי החובה 2
 . הסטודנט מילא את כל חובותיו ביחידה להיסטוריה ותיאוריה.3
     . אין בעברו של הסטודנט התנהגות בלתי הולמת או בעיות משמעת.4
  

רק על פי רשימת המוסדות ס את פרטי המוסד בלועזית ובאותיות דפו יש למלא) שם המוסד
האם יש דמי  ,דרישות המוסד בידיעת השפהלפני בחירת העדיפויות יש לבדוק מה  ( המצורפת!

  .עלויות המחיה במדינהמהן ורישום אותם המוסד דורש, ביטוח בריאות חובה 
במידה ולא יתאפשר שיבוץ לאחד מהמקומות שנרשמו בעדיפויות, אני אצור קשר לעדכון ולבדיקת 

   .אפשריות אחרות
 

 סטר __________עדיפות א'______________________________________ סמ

 עדיפות ב'______________________________________ סמסטר __________

 סמסטר __________  עדיפות ג'______________________________________

 סמסטר __________  '______________________________________דעדיפות 

 יש / אין בידי פטור מלימודי אנגלית. 

 י בקשה למילגה מבצלאל?_______________האם הגשת

 _______________________אני דובר/ת שפות זרות נוספות: _________________

 __________________________________________________  נוספות: הערות

______________________________________________________________ 

 מעבר לדף –*** הצהרת הסטודנט לחתימה 

 :המלצת המחלקה

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 תאריך: ______/ ___/ ___  חתימת ראש המחלקה: _____________

 

בשנת בקשה להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים 
 (19/1820 טע"הלימודים תש

 ________שם__________________ מחלקה______________ שנה

  ________________שם מלא באנגלית )כפי שמופיע בדרכון( ________

 דוא"ל__________________________             ____נייד_________ / טלפון

 



 
. 
 
 

 

 הצהרה

פס זה אני מצהיר/ה שבכוונתי לצאת לחילופי סטודנטים באם המחלקה תאשר את עם מילוי טו

 מועמדותי ואתקבל למוסד המארח בחו"ל.

אני מבין כי אם אבטל את מועמדותי במהלך התהליך, לא אוכל לצאת לחילופי סטודנטים במהלך 

 .₪ 500המשך לימודי בבצלאל ואדרש בתשלום עבור הטיפול בסך 

האקדמיים קדם לנסיעה, וכן עלי  יאה לחילופי סטודנטים מותנית במילוי כל חובותיאני מבין כי היצי

  להסדיר את תשלומי שכר הלימוד לפני יציאתי לחילופים.

סטודנטים מהתכנית המשולבת היוצאים לחילופים מתחייבים ללמוד שנה ד' מלאה )קורס חובה, קורס 

 .קורסי בחירה ופרויקט גמר( 2סטודיו, 

החילופים היא לסמסטר אחד בלבד ומיד בתומו עלי לשוב לבצלאל ולא יופסקו לימודי מסגרת 

 באקדמיה. בנוסף, לא אוכל לבקש שנת חופש מיד לאחר תקופת החילופים.

ך שרית מוראד ממונה תוכניות הקשר בין בצלאל לבין המוסדות בחו"ל יתבצע רק דראני מבין כי 

  .החילופים

 .עצמאיאין לפנות למוסדות באופן 

 

 תאריך: ______/ ___/ ___    חתימת הסטודנט/ית: ______________

 

  

 

 

 

 

 

 

  


