
קול הקולות הקוראים 
הזדמנות ייחודית להרחיב את הלימודים דרך מגע ישיר 

עם אוכלוסיות שונות

*התכניות מותנות בראיון קבלה, פועלות לאורך כל שנת הלימודים ומתגמלות במלגה כספית
*ניתן להמיר את גמול המלגה הכספית בשתי נקודות זכות 



התכנית מתקיימת בימי א' ומחולקת לשניים:
תכנית הבוקר, 8:30 - 12:30: במסגרת זו מגיעים תלמידי בית ספר יסודי לפעילות חד- פעמית משמעותית 

בבצלאל, התלמידים מתחלקים למחלקות השונות ועוברים סדנאות חווייתיות בהן יוצרים תוצרים ייחודיים.
תכנית הערב, 16:30 - 20:30: בתכנית משתתפים תלמידי תיכון  )כיתות י'-י"ב(, המגיעים מדי שבוע 
לבצלאל במשך שלוש שנים ונפגשים, בתיווכם ובהנחייתם של הסטודנטים, עם שפע ההיצע של מחלקות 

האקדמיה. לתכנית מגיעים בני נוער בעלי מוטיבציה גבוהה לתכנית תלת שנתית, המתקיימת בסביבת עבודה 
אינטימית. התלמידים נחשפים לאורך השנים למחלקות השונות. הלימודים בסביבה סטודנטיאלית ואקדמית 

מהווים, עבור הילדים המשתתפים, גשר להשכלה גבוהה ומעשירים את עולמם הפנימי.

פרטי ודרישות המלגה:

לפרטים נוספים:

להרשמה 

4 שעות שבועיות, סה"כ 88 שעות + מפגשי הדרכה
תכנית הערב -  יום א' בשעות 16:30 - 20:30, תכנית הבוקר - יום א' 

בשעות 8:30 - 12:30
מיקום: קמפוס בצלאל, בסדנאות העבודה השונות.

גובה המלגה: מלגת פר"ח, 5200 ש"ח
מיועד לכלל הסטודנטים מבצלאל. עדיפות לשנה ב' ומעלה

הערות: כל זוג סטודנטים עובד עם 10-5 תלמידים

 דניאל קאפ - 0544316696
pirchybezalel@gmail.com

פר"חי בצלאל -
גשר להשכלה גבוהה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebyDcGEnDsv4GB5mrNtP7DYFBFZ7ofM1CSJEDvEwisD8gZwg/viewform


במרכז העיר, במבנה ירושלמי יפהפה, פועלת קהילת הקלאבהאוס. חברי הקהילה הם אנשים שחיים עם 
השלכותיו של משבר נפשי ואנשי צוות העובדים עמם בשותפות ובהדדיות לשיפור איכות חייהם. להיות חבר 

קלאבהאוס משמעו להשתייך, להשתלב ולהתאים למקום מסוים, שבו אתה תמיד רצוי ומתקבל בברכה. עבור 
אדם שתויג בתיוג פסיכיאטרי דברים אלה אינם מובנים מאליהם. למעשה, המציאות עבורו היא לרוב חיים 

בתחושה מתמדת של הדרה, חוסר התאמה, בידוד ודחייה. 
הקלאבהאוס מציע שינוי מוחלט של הפרספקטיבה, של צורת ההסתכלות: כל אדם נתפס כמשתתף מוערך, 

כעמית, כמישהו שיש לו משהו לתרום לשאר הקבוצה )לא "לקוח" אלא שותף, לא "מטופל" אלא חבר קהילה(. 
כך הוא זוכה להזדמנות להיות חלק מיצירת הצלחות עבור הקהילה ובאותו זמן מקבל את העזרה והתמיכה להן 

הוא זקוק כדי להשיג הצלחות אישיות וסיפוק אישי. 
קהילת הקלאבהאוס ואקדמיית בצלאל מזמינים אותך להיות שותף בצוות חשיבה וביצוע, שיורכב מסטודנטים 

ונציגי קלאבהאוס שיובילו יחד פרויקט שנתי לפיתוח תחומי עניין שונים שיעלו מתוך הצרכים שבשטח, עם 
אפשרות לעיצוב הבית החדש, תוך השתלבות בחיי הקהילה ועבודה ברוח ערכי הקלאבהאוס.

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

4 שעות שבועיות, סה"כ כ-80 שעות עבודה + מפגשי הדרכה
שעות: יקבע בהתאם להרכב המערכות לימודים של הסטודנטים

מיקום: מרכז העיר, ירושלים 
גובה המלגה: 4000 ש"ח

מיועד לכלל הסטודנטים מבצלאל. עדיפות לשנה ב' ומעלה

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

פרויקט חברתי בתחום בריאות 
הנפש - הקלאבהאוס

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


פרויקט דיאלוג באמצעות האמנות מפגיש בוגרים חברי עמותת שק"ל )שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים 
מיוחדים( עם סטודנטים הלומדים בבצלאל ומזמין אותם למסע יצירה משותף בפורמט אישי, כל זוג נפגש פעם 

בשבוע לאורך השנה.
ייחודו של הפרויקט הוא בכך שהוא אינו מוגדר כתכנית חונכות אלא כמפגש המאמץ ומדגישה את עקרון 

השיוויון הקיים בין אמנים יוצרים ללא קשר לרקע התפקודי היומיומי שלהם. בסוף השנה מתקיימת תערוכה 
בגלריית ברבור בה מציגים נקודות משמעותיות ותוצרים מהתהליך. הפרויקט פתוח בפני סטודנטים מכל 

המחלקות. השיבוצים והחלוקה לזוגות נעשים לאחר ראיונות התאמה.

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

סה"כ 78 שעות + מפגשי הדרכה 
שעות יתואמו על ידי הצמד

מיקום: המפגשים מתקיימים בבצלאל או בכל מקום אחר שיבחר הצמד
גובה המלגה: 3500 ש"ח

מיועד לשנה ב' ומעלה

שרי שוויצר - 0528521381 
 sari2270@gmail.com

יוצרים קשר: דיאלוג באמצעות 
אמנות, שק"ל - בצלאל

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות הינו עמותה המהווה מרכז קהילתי וחברתי של הקהילה הגאה בירושלים. 
הבית הפתוח פועל כבר 21 שנה בעיר, ונותן מענה רפואי, פסיכולוגי, חברתי  וקהילתי לקהילה הגאה בעיר- 
החל מנוער, צעירים, מבוגרים, ועד בני ובנות הגיל השלישי.  בבית הפתוח מתקיימות עוד מראשיתו קבוצות 

חברתיות לנוער ולצעירים להט"בים בעיר, שנועדו לאפשר תמיכה, מקום בטוח לגיבוש זהות, ומסגרת חברתית 
לנערים ולנערות.

לאור האתגרים האישיים והחברתיים שמציבה הסביבה בפנים נערים להט"בים, נוער להט"בי נתון ללחצים 
חברתיים ואישיים שעלולים לגרום למצבי סיכון. המפגשים בבית הפתוח נועדו לסייע בפיתוח חוסן אישי, יצירת 

שייכות חברתית, תמיכה ומתן לגיטימציה וביטחון לחקירת זהות.
ישנו צורך לאפשר לנוער כלי נוסף ושונה לביטוי אישי. חיבור בין הבית הפתוח לבצלאל הינה שותפות טבעית 

המבוססת על יצירה ואמנות כמדיום ללמידה, התפתחות וייצוג זהותי. בנוסף, מפגשים של הנוער עם סטודנטים 
מבצלאל יאפשרו חשיפה לאקדמיה במקצועות העיצוב והאמנות. 

בצלאל והבית הפתוח
לגאווה וסובלנות

פרטי ודרישות המלגה:
לפרטים נוספים:

להרשמה 

דין - 0544898717
4 שעות שבועיות, סה"כ כ-80 שעות עבודה + מפגשי הדרכה

שעות: יקבע בהתאם להרכב המערכות לימודים של הסטודנטים
מיקום: מרכז העיר, ירושלים 

גובה המלגה: 4000 ש"ח
מיועד לכלל הסטודנטים מבצלאל. עדיפות לשנה ב' ומעלה

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


התכנית מתקיימת בביה"ח הדסה הר הצופים, במסגרתה נפגשים בזוגות עם מבוגרים וילדים במחלקות 
השונות בביה"ח. המפגש עם החולים, מכל מגוון האוכלוסיה, מאפשר הזמנה ליצירה, ליציאה לרגע ממצב 

הרוח של אדם "חולה" לאדם "יוצר" והתנסות בטכניקות וחומרים שונים שהם זרים למוסד הרפואי.

במלגה לוקחים חלק סטודנטים מכלל המחלקות הפועלים בזוגות בימים שונים לאורך השבוע )א'-ו'( בשעות 
הבוקר או אחה"צ. הפעילות היא בעבור מלגה וכרוכה גם במפגשי הדרכה וליווי מקצועי חודשיים.

פרטי ודרישות המלגה:
לפרטים נוספים:

להרשמה 

סה"כ 100 שעות עבודה + מפגשי הדרכה 
שעות הבוקר )9:30-13:30( או אחה"צ )14:00-18:00(, אפשרות מצומצמת 

לימי שישי. 
מיקום: בית חולים הדסה )צמוד לקמפוס האוניברסיטה(

גובה המלגה: 5000 ש"ח
מיועד לכלל הסטודנטים

שימו לב, בהתאם להוראות משרד הבריאות משתתפי הפרוייקט הנבחרים יצטרכו לעבור 
חיסונים בסיסיים כדי לשמור על בריאותם בבית החולים )למי שטרם קיבל אותם בעברו(.

אביטל גבריהו - 0542440195 
avital.haverut@gmail.com

פרויקט חברות-בצלאל-הדסה

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


חונכות שנתית לסטודנטים לקויי למידה המתקשים בלימודים בהתאם לצרכים ולקשיים 
הספציפיים של הסטודנט. לכל חונך יותאמו שני סטודנטים לחניכה. עם כל אחד מהם יש להיפגש 

שעתיים בשבוע בנפרד.  

פרטי ודרישות המלגה:

לפרטים נוספים:

להרשמה 

120 שעות פעילות + מפגשי הדרכה
תיאור: סיוע פרטני ללקויי הלמידה

גובה המלגה: מלגת פר"ח, 5200 ש"ח
מיועד לסטודנטים מבצלאל, שנה ב' ומעלה.

בהרשמה יש למלא את היישוב "ירושלים", להזין בשורת החיפוש החופשי 
את המילה "בצלאל" ולבחור סטודנט לסטודנט - לשם - בצלאל

דניאלה סלונים - 0548019085 
 daniella.slonim@gmail.com

בצלאל - לשם: חונכות 
לליקויי למידה

https://perach.weizmann.ac.il/Harshama/Regst/Read1.aspx


חונכות שנתית לסטודנטים זרים המגיעים לבצלאל לסמסטר או שניים במסגרת חילופי סטודנטים.
לכל חונך יותאמו ארבעה סטודנטים לחניכה. עם כל אחד מהם יש להיפגש שעתיים בשבוע )יחד

או בנפרד(.  

פרטי ודרישות המלגה:

לפרטים נוספים והרשמה:
סה"כ 50 שעות

סטודנטים דוברי אנגלית

פרוייקט זה בעבור 2 נקודות זכות )ללא תגמול כספי(
דניאלה סלונים - 0548019085 
 daniella.slonim@gmail.com

חונכות לסטודנטים מחו"ל



מרכז החינוכי הקהילתי CEC מציע קורסי ערב לחברים מקרב הקהילות הזרות לאור העדרן הכמעט מוחלט 
של מסגרות לימודיות עבור מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. המרכז הוקם כמענה לצורך שעלה מתוך הקהילות 
השונות לחינוך והשכלה. ייחודיותו של הפרויקט טמונה בכך שהוא מנוהל על-ידי קבוצת מנהיגות המורכבת 

מפעילים מקהילות המהגרים ומבקשי המקלט.

המרכז מציע מגוון של תוכניות לימוד: קורסי הכשרה מקצועית, שפה, אוריינטציה בחברה הישראלית, 
אומנות ופנאי.

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

סה"כ 80 שעות עבודה + מפגשי הדרכה 
שעות אחר הצהריים

גובה המלגה: 4500 ש"ח
מיועד לסטודנטים מהתואר השני

אופיר סיון - 0526087708 
 cecsophie@gmail.com

הדרכה במרכז החינוכי קהילתי 
בתחנה המרכזית )ת״א(

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


עמותת אנוש מסייעת לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות. בסניף אנוש ירושלים, בשכונת ארנונה, קיים 
מרכז ענת לאמנות המספק סדנאות וחוגים עבור המתמודדים: צילום, ציור, תיאטרון, קרמיקה וכתיבה.

שיתוף הפעולה מזמין סטודנטים שכלל המחלקות בבצלאל להציע קורס\פרוייקט המעביר את תחום הידע 
הדיסיפלינרו אותו לומדים ומיועד לכ-20 מפגשים לאורך השנה, המותאמים לצרכי החברים. 

הפרוייקט ילווה בהדרכה אחת לשבועיים לפני הפעילות ויחשב כחלק משעות המלגה. המשבצת מאוד 
פתוחה ליוזמות ורעיונות של הסטודנטים.

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

סה"כ 80 שעות עבודה + מפגשי הדרכה 
ימי שני בין 16:00-19:00
גובה המלגה: 4000 ש"ח

מיועד לשנה ב' ומעלה

מרב בן זקן 
merav.z@enosh.org.il

"אנוש״, סטודיו פתוח עבור אנשים 
המתמודדים עם מגבלה נפשית

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


עמותת "החוט המשולש" הוקמה בשנת 1999 ומאז פועלת עם נוער וצעירים בסיכון במרכז העיר ירושלים. 
כיום מפעילה העמותה שלושה גופים: הוסטל לבנים, הוסטל לבנות ומרחב פתוח במרכז העיר ירושלים.

תכנית המלגה תתקיים במרחב הפתוח הממוקם בכיכר ציון ומהווה בית חם למאות נערים וצעירים בסיכון 
מדי שנה.במרכז יפעלו שני סטודנטים שימצאו מתאימים לעשייה מהסוג הנ״ל להעברת ערב באוריינטציה 

חברתית אמנותית.

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

סה"כ 80 שעות עבודה + מפגשי הדרכה 
ימי שני בין 16:00-19:00
גובה המלגה: 4000 ש"ח

מיועד לשנה ב' ומעלה

לוטם ברשטיין - 0544458289
 lotem.burstein@mail.huji.ac.il

הדרכה ב - ״חוט המשולש״

אסף אלקלעי - 0526123990 
asaf.e@bezalel.ac.il

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


'בד לבן' הוא פרויקט לימוד והכשרה בתחום העיצוב והאופנה לבנות נוער וצעירות במצבי סיכון. הפרויקט 
שם דגש על פיתוח הצד היצירתי של הבנות ושילובן בשוק העבודה אצל מעצבים ובתי עסק שעוסקים בתחום 

ופועל לשדכן במסגרות לימודי המשך.
'בד לבן' פועל במסגרת עמותת 'החוט המשולש' שמפעילה מספר פרויקטים ביניהם את המרחב הפתוח הגדול 

ביותר לנוער וצעירים במצבי סיכון במרכז ירושלים, מרחב שמנגיש שירותים שונים ומענים הומניטריים.
במסגרת העשייה, מתכנסת קבוצה יוצרת פעם בשבוע ללמוד בסיסים לעולם העיצוב ולטכניקות עיצוב 

ויצירה. לקראת סוף שנת הפעילות תכנס הקבוצה למרתון עבודה אישי סביב אירוע שיא בו יוצגו וימכרו תוצרי 
העבודת הקבוצה לקהל הרחב. הקבוצה תהיה מורכבת מ8-12 נערות וצעירות )יתכן ויהיו בנים אך ככל הנראה 
יהיו מיעוט( ותלווה בשבעה אנשי צוות- שלושה אנשי מקצוע וארבעה סטודנטים מהאקדמיה לעיצוב ואמנות 

בצלאל. את הקבוצה תוביל עדי יאיר, מעצבת אופנה ירושלמית ובוגרת 'בצלאל'.

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

פעם בשבוע, סה"כ 80 שעות עבודה + מפגשי הדרכה 
מיקום: גלריית ביתא, מרכז העיר

גובה המלגה: 4000 ש"ח
מיועד לסטודנטים משנה ב' ומעלה, עדיפות לבעלי רקע בתחום

האופנה )לא חובה!(

אביתר כהן - 0549773851
evyatarc95@gmail.com

פרויקט ״בד לבן״

http://www.bezalel.ac.il/services/dean/projects/form/


הרעיון של הפרויקט הוא יצירת היכרות עומק בין השותפם לפרויקט תוך למידה הדדית. אנו מחלקים את 
המשתתפים לזוגות )ערבים-יהודים( בהתאם לתחום הלימודים. הסטודנטים נפגשים על בסיס שבועי, כאשר 

במחצית מהזמן המשתתף היהודי מסייע למשתתף הערבי בעברית הדרושה ללימודים )קריאת מאמרים, 
כתיבה אקדמית וכו'(, ובמחצית השנייה של הזמן מתהפכים התפקידים, והמשתתף הערבי מלמד את חברו 

שיעורי ערבית מדוברת. זאת, כאשר הדגש הוא על היכרות עומק ממושכת, בה שני הצדדים הם גם מורים וגם 
תלמידים. נוסף על-כך, ישנן פעילויות תוכן קבוצתיות במהלך השנה. 

לפרטים נוספים:פרטי ודרישות המלגה:

להרשמה 

סה"כ 80 שעות עבודה: 40 של הוראה ו-40 של למידה

פרוייקט זה בעבור 2 נקודות זכות )ללא תגמול כספי(.

נעה דרור - 0523780639 
 maayanbamidbar1@gmail.com

פרויקט "מעיין במדבר -
نبـع في الّصحراء" 

https://docs.google.com/forms/d/1BxSZYZMD3dD9KwQTXHnZOzTBmanel7JrGHvV9ygGh9A/edit



