מידע לקראת ההרשמה

לקראת ההרשמה לכיתות ז' – י' לשנת הלימודים הבאה בישיבה לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' תל אביב ,אנו שמחים להביא
לידיעתכם מידע מפורט ועדכני באשר להליכי הרישום.
הישיבה לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' בתל אביב ,מקנה לתלמידים חינוך ישיבתי מעמיק והשכלה תורנית עשירה ,בד בבד,
עם לימודים עיוניים ומדעיים ולימודים מוגברים במגמות אמנות לקראת תעודת הבגרות .הישיבה מוכרת כבית ספר ניסויי
ייחודי מטעם אגף בתי הספר הניסויים במשרד החינוך.
הישיבה קולטת תלמידים מרחבי הארץ .היא מיועדת לתלמידים בעלי יכולת גבוהה במיוחד ,ומוטיבציה ברורה בתחום שבו
הם רוצים לעסוק.
מסלולי הלימוד בישיבה הם:


מגמות האמנות :אמנות חזותית ומוסיקה.



מגמות המדעים :כימיה ,פיזיקה ,מדעי המחשב והנדסת תוכנה.

שלבי הקבלה ללימודים
יש למלא ולשלוח טופס להגשת בקשה להירשם לישיבה בצרוף תעודת הערכה האחרונה מבית הספר הנוכחי למזכירות
הישיבה לכתובת דוא"ל  yesh@art-yeshiva.org.il-או לפקס .03-6851380
את טופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות הישיבה או באתר האינטרנט של הישיבה  www.art-yeshiva.org.ilבתפריט מידע
למועמד  טופס הרשמה.
תהליך הרישום מורכב משלושה שלבים:
שלב א':
סדנאות מיון פנימיות שייערכו ע"י הישיבה.
זימון לסדנאות לתלמידי האמנויות ישלח בהודעה נפרדת בדואר.

שלב ב':
בחינות כניסה מקצועיות למגמות האמנות:
הבחינות למגמות :מידע לגבי המבחנים במגמות אמנות חזותית ומוסיקה ישלח לאחר קבלת תוצאות סדנאות המיון.
שלב ג':
ראיון סיכום עם ההנהלה:
תלמידים שעמדו בהצלחה בבחינות הכניסה המקצועיות ,ובסדנאות המיון יחד עם הוריהם ,לראיון מסכם עם הנהלת
הישיבה .התלמידים יביאו עמם:
 תעודות :מקור וצילום של שנת הלימודים הנוכחית ושל סיום השנה החולפת. תוצאות המבחנים הפנימיים.  - 1תמונת פספורט.בתום התהליך תימסר לתלמידים ולהוריהם ההחלטה לגבי הקבלה ל"ישיבה לאמנויות ולמדעים" וסדרי ההרשמה
לגבי התלמידים שהוחלט לקבלם.
בברכת הצלחה,
הרב בני פרל
ראש הישיבה

נספח :דרישות הבחינות המקצועיות למגמות האמנות:
מגמת המוסיקה ( :משך הבחינה :כעשרים דקות )

א .בחינה מעשית:
למועמדים בנגינה  :על המועמד להכין שני קטעי נגינה ,לפי בחירתו ,משני סגנונות שונים ( תקופות שונות .על המועמד להביא עמו את
כלי הנגינה האישי ( במקום הבחינה נמצאים פסנתר ,מערכת תופים ).
למועמדים בשירה :על המועמד להכין  2-3קטעים לפי בחירתו .רצוי ,שלפחות קטע אחד יהיה שיר ישראלי איכותי.

ב .בחינת כישורים:
מבדק שמיעה בע"פ .המבדק נועד לבחון את פוטנציאל השמיעה של התלמיד.

ג .ראיון אישי:
שיחה עם הבוחן להתרשמות כללית .השיחה תתקיים במהלך הבחינה .רצוי להביא מכתב המלצה מהמורה לנגינה או ממנהל
הקונסרבטוריון.

מגמת האמנות החזותית ( :משך הבחינה :כשעתיים )

א .בחינה מעשית:
מתקיימת במתכונת של סדנא עם חומרי אמנות בהנחיית מורי המגמה.

ב .ראיון אישי:
שיחה עם הבוחן להתרשמות כללית .השיחה תתקיים לאחר סדנת היצירה .מומלץ להביא תיק עבודות או/ו-צילומי תוצרים מתחומי
ביטוי מגוונים :רישום ,צבע ,פיסול ,צילום ,וידאו ,אנימציה ,כתיבה וכדומה.

