
 

 "אפמועדי בחינות מיון למגמות האמנות לקראת שנת הלימודים תש
 'י – 'לתלמידים העולים לכיתות ט

 תנאי קבלה ללימודים בבית הספר:
 ומעלה. ציון בהתנהגות: טוב מאוד 85ציונים: ממוצע  -
 ] בחינת מעשית וראיון מרכז מגמה [ 'עמידה בהצלחה במבדקי שלב א -
 ] ראיון הנהלת בית הספר [ 'עמידה בהצלחה במבדקי שלב ב -

 מצוידים במסמכים הבאים:' יש להגיע למבדקי שלב א
 תמונת פספורט -
 .שנה הנוכחיתב+ תעודת מחצית א'  ה"ל הקודמתתעודות סופיות לשנ –העתקי תעודות  -
 אבחון דידקטי מתבקשים למסור העתק של האבחון בשלב המבדקים.תלמידים שעברו  -אבחון דידקטי  -

 התשלום במזומן בלבד ביום הבחינה.₪ 001 – מגמות לשתי בחינות לשתי מחיר. ₪ 60 –למגמה אחת מחיר לבחינה 
 

 דרישות שלב א' מועד הבחינה לכיתה מגמה

אמנות 
 ועיצוב

 'י

 12:00שעה ב 3.2.2020' ביום 
 או

 12:00שעה ב 6.2.2020' היום 
 
 

 תימשך יותרבחינה יתכן וה
 שעות 4 -מ

 הבחינה מורכבת מ:
 המכיל התבוננות בטבע דומם.ברישום תרגיל  -
גוון רב של עבודות מבחינת מתיק עבודות שאמור להכיל  -

עוד אם יצילום, ות המדיום, גודל החל משרבוט עד ציור על בד.
 .יש של פיסול וידיאו וכד'

 ראיון עם שני אמנים שהם מורים במגמה . -
 התלמיד להביא מהבית.משימה שעל  -

. העבודה חייבת להיעשות רק ע"י "מעל ומתחת" בנושא: שימהמה
ללא עזרה מצד כלשהו. יש להביא לבחינה  ,המועמד עצמו מבעוד מועד

  ולהציגה למראיינים.

לחינוך לאמנות, מוזיאון תל אביב,  מרכז מאירהוףהבחינות מתקיימות ב
 03-6077080 –טלפון  ."את 8רחוב דובנוב 

 מוסיקה
 מסלולים:

 ,ג'אז
מוסיקה 
 עכשווית

 '+ י 'ט

 13:00מהשעה   3.2.2020'  ביום 
 נגנים ושירה( -עכשוויג'אז ו)

 או
 13:00מהשעה  4.2.2020' גיום 

 (נגנים ושירה )ג'אז ועכשווי
 13:00מהשעה  6.2.2020יום ה' 

 (נגנים ושירה )ג'אז בלבד

שירים המייצגים  שנינגינה או  קטעי שני מבחן כניסה, הכולל -
 את יכולתו של הנבחן

 בדיקת ידע בסיסי בתאוריה ושמיעה מוזיקלית. -
 ראיון אישי -

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

 
 .בבית הספר במקלט כיתות המוסיקההבחינות מתקיימות ב

 זימון לבחינה, הכולל שעה מדויקת, יישלח על ידי בית הספר במייל.

 מוסיקה
מסלול 
 קלאסי

 '+ י 'ט
 13:00מהשעה  2.2.2020יום א' 

 16:00עד 

 מחול

 'ט
 12:30בשעה  6.2.2020' היום 

 
 )לפחות שלוש שנים( לימודים קודמים במחול לאישור עהצגת  - שעות 3 -משך הבחינה כ

הצגת ו קלאסי שיעור בלטראיון אישי,  מיון מעשיות: בחינות -
 סולו.

 עליון באשכול פיסהבסטודיו הבחינות מתקיימות 
 .2קומה 

 'י
 12:30בשעה  3.2.2020' ביום 

 
 שעות 3 -משך הבחינה כ

 '+ י 'ט
מבדק נוסף למועמדים שעברו את 

 'שלב א
 12:30בשעה 10.2.2020ב' יום 

 'י קולנוע

 6.2.2020' הבחינה עיונית: יום 
 13:00בשעה 

 ראיונות אישיים על פי זימון:
 13:00מהשעה    13.2.2020 'היום 

 זימון. יעפ"

 .כלי כתיבהעם רק נא לבוא  – בחינת כניסה עיונית -
ל פי נושא תמונות סטילס ע 5לראיון עם להגיע  – ראיון אישי -

 אחד לבחירה.
 .אולפן הקולנוע שבאשכול הפיס בבית הספרהבחינה מתקיימת ב

 'י תיאטרון

 
 14:00מהשעה  2.2.2020 'איום 

 
 14:00מהשעה  3.2.2020' ביום 

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 -

 .ניין הספריה', בב, קומה באודיטוריום התאטרוןהבחינות מתקיימות 
 .זימון לבחינה, הכולל שעה מדויקת, יישלח על ידי בית הספר במייל

 
             rishumalef@gmail.comניתן לפנות בכל עניין לכתובת המייל: 

 !בהצלחה 
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alepharts.org

