
 
 ב"פמועדי בחינות מיון למגמות האמנות לקראת שנת הלימודים תש

 מוסיקה ומחול בלבד)  –(ט'  'י – 'לתלמידים העולים לכיתות ט
 תנאי קבלה ללימודים בבית הספר:

 .ומעלה. ציון בהתנהגות: טוב מאוד 85ציונים: ממוצע  -
 המקצועיים ובראיון עם הנהלת ביה"ס. םעמידה בהצלחה במבדקי -

 לפני מבדקי שלב א' המצורףטופס לאת המסמכים הבאים יש לשלוח 
 .תמונת פספורט -
   תעודת מחצית א' בשנה הנוכחית. .תעודות מחצית א'+ ב' שנה"ל תש"פ -העתקי תעודות  -
 .במידה ויש –אבחון דידקטי  -

 
 דרישות שלב א' הבחינהמועד  לכיתה מגמה

אמנות 
 'י  ועיצוב

 14:00שעה ב 28.1.2021' היום 
 או

 14:00שעה ב 1.2.2021' ביום 
 
 

 תימשך יותרבחינה יתכן וה
 שעות 4 -מ
 
 

 ארבעה חלקים:הבחינה מורכבת מ
תיק עבודות שאמור להכיל מגוון רב של עבודות   .1

מבחינת המדיום, גודל החל משרבוט עד ציור על בד.  
 צילום, ותיעוד אם יש של פיסול וידיאו וכד'.

 תרגיל ברישום המכיל התבוננות בטבע דומם.   .2
 ראיון עם שני אמנים שהם מורים במגמה.  .3
  תחת הכותרת  משימה שעל התלמיד להביא מהבית  .4

"מעל ומתחת". העבודה חייבת להיעשות רק ע"י המועמד 
 ללא עזרה מצד כלשהו. ,עצמו מבעוד מועד

  לבחינה ולהציגה למראיינים. היש להביא
 

 .ת"א 8דובנוב , האמנויות של עירוני א'מרכז הבחינות מתקיימות ב
 רכז המגמה) –(תמיר צדוק  050-7234100 –טלפון 

 מוסיקה
 מסלולים:

 ג'אז,
מוסיקה 
 עכשווית

 '+ י 'ט

 13:00מהשעה  24.1.2021'  איום 
 נגנים ושירה) -כשוויע(

 או
 13:00מהשעה  25.1.2021' ביום 

 )נגנים ושירה (ג'אז ועכשווי
 13:00מהשעה  26.1.2021' גיום 

 )נגנים ושירה :(ג'אז

 22.01.2021-עד ה השאלון המצורףיש למלא את       
שירים המייצגים  שניקטעי נגינה או  שני מבחן כניסה, הכולל -

בטופס יש להעלות סרטון  –. (מתופפים את יכולתו של הנבחן
 )המצורף

 בדיקת ידע בסיסי בתאוריה ושמיעה מוזיקלית. -
 .ראיון אישי -

וה או לדאוג למלוביה"ס לא מספק מלווה לבחינה. אם זקוקים לליווי יש 
 פלייבק, על נגני מערכת תופים להביא איתם מצילות. 

 הבחינות מתקיימות בכיתות המוסיקה. 
 זימון לבחינה, הכולל שעה מדויקת, יישלח על ידי בית הספר במייל.

 מוסיקה
מסלול 
 קלאסי

 '+ י 'ט
  14:00מהשעה  27.1.20201' דיום 

 
 

 '+ י 'ט מחול
 28.1-העד יום ה'  -שלב א'
יתקיים באופן פרונטלי ביום  –שלב ב' 

 4.2-ה' 

 הצגת אישור על לימודים קודמים במחול  -
 (לפחות שלוש שנים)

בטופס לפי ההסבר  28.1שליחת סירטונים עד ה: א'שלב   -
 המצורף.

תלמידים שיעברו את השלב הראשון יוזמנו לשלב  :ב'שלב  -
  4.2-השני שיערך באופן פרונטלי ב

 ' י קולנוע

 שלב א':
 ראיונות אישיים על פי זימון:

  14:00מהשעה    25.1.2021 'ביום 
 או

  14:00מהשעה  26.1.20201יום ג' 
 

 שלב ב: 
-15:30בין השעות  28.1.2021יום ה'  

 זום.במפגש קבוצתי  17:30

. חשוב 22.01.2021-עד ה השאלון המצורףיש למלא את 
לצרף לשאלון את הקבצים הנדרשים. ניתן להביא לראיון 

 נוספים.חומרים 
  
 
  

 'י תיאטרון

 
  14:00מהשעה  24.1.2021 'איום 

 
 15:30מהשעה  27.1.2021' דיום 

 
 

דק'  מתוך  3: שני מונולוגים באורך עד [אודישן] בחינת כניסה -
האחד קומי, השני   ידועים בעלי אופי שונה (למשל: שני מחזות

 .דרמטי, או דמות מבוגרת ודמות צעירה וכו')
 .ראיון אישי -

 
 

 23.1-החלה ותסתיים ביום שבת הההרשמה למיונים 
 !בהצלחה   rishumalef@gmail.comניתן לפנות בכל עניין לכתובת המייל: 

https://form.jotform.com/210173471286453
https://form.jotform.com/210164533023441
https://form.jotform.com/210165169754458
https://form.jotform.com/210165169754458
https://form.jotform.com/210112652555446
https://form.jotform.com/210112652555446
https://form.jotform.com/203572026197455
about:blank

