התוכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
אודותינו
התכנית ללימודי עיצוב פנים הוקמה על מנת לתת מענה למי שרוצה לעסוק
בעיצוב חלל ,ומתוך חיבור לקונטקסט האדריכלי.
עיצוב פנים הוא מקצוע רב תחומי ,השואב ומשלב תכנים ועקרונות מתחומים
רבים הנוגעים לחיינו היומיומיים  -החל מתחומי התרבות ,הרוח ומדעי החברה
ועד תחומי המדע ,הטכנולוגיה והכלכלה ,תוך חשיבה על סביבת המחיה של
האדם בכל תחומי חייו :מקום מגוריו ,סביבת העבודה ,סביבת הלימוד ,ומקומות
הבילוי והפנאי שלו.
לתפיסתנו ,עיצוב פנים מקצועי מורכב משכבות:
קונספט/אקט תכנוני/עיצוב חומרי גמר.
תכנית הלימודים בנויה כמערכת הוליסטית ,שבה כל התכנים תומכים
בתהליך התכנוני והעיצובי:
> החלק הקונספטואלי – אימון חשיבה רעיונית.
> החלק העיוני – חשיפה לידע האוניברסלי שיתרום לפיתוח יכולת הבנה
עיצובית ואדריכלית.
> תשתיות וטכנולוגיה – הכרת מערכות ומערכות מתקדמות (חכמות)
לשימוש בחללים המתוכננים ולתפקודן תוך תמיכה בעיצוב המתוכנן
ובקונספט.
> פרזנטציות – המחשת הקונספט ,התהליך והתוצאה באמצעות מגוון רחב
של מדיות כגון רישום ,שרטוט ,מודלים מוחשיים ,מודלים ממוחשבים וכד'.
> שיווק עסקי – פיתוח אסטרטגיה להמחשת הפרויקט וקידום
ההצעה ללקוח.
חיבור חכם בין האספקטים השונים יוצר תכנית ייחודית ,שמטרתה להכשיר
אתכם/ן להיות מעצבי/ות פנים עם אמירה אישית וכלים מקצועיים שיאפשרו
להפוך את המחשבה למציאות.

ימי ראשון
22:00-17:00

ימי שישי
14:00-09:00

 2מפגשים שבועיים לאורך  4סמסטרים
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לבוגרי/ות מסלול הלימודים,
תוענק תעודת מעצב/ת פנים מטעם
היחידה ללימודי חוץ והמשך בבצלאל

התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
תכנית לימודים
חלק א׳  -יסודות (שנה א׳ סמסטר א׳)
סטודיו א' :גוף-רהיט-חלל
הסטודיו הוא עמוד השדרה של לימודי עיצוב הפנים .במהלכו נאמן חשיבה
רעיונית תוך פיתוח קונספט אישי לכל פרויקט אינדיבידואלי של הסטודנט.
הסטודיו הראשון מהווה התחלה בבחינת יסודות העיצוב והמרחב כאשר
הסמסטר מורכב מסדרה של תרגילים שידרשו מן הסטודנטים חקירה אנליטית
והתנסותית במושגים בסיסיים בעולם העיצוב ככלל והאדריכלי בפרט ,תוך
התנסות במדיות שונות לתיעוד ,הבעה ,ניתוח ,יצירה והמחשה .מושגים
עיצוביים כגון :פרופורציה ,קנה מידה ,חלל ,סטרוקטורה ,ילוו אותנו במהלך
הסמסטר בשילוב עם הרכיב האנושי :ארגונומיה ,מרחב אישי ,יחסי גוף חלל,
תנועה ,מבט ועוד .הסטודנטים ילמדו להכיר את השפה האדריכלית ,להתבונן
על סביבתם המיידית האישית ולייצר את הכלים לייצוג ויצירה שיפגישו בין
השניים .במהלך הסטודיו נלמד כלי מיפוי אדריכליים קונבנציונאליים כמו
תכניות ,חתכים ,ופרספקטיבות ובמקביל נפתח שיטות ייצוג אקספרימנטליות
להבעה אישית וייחודית לכל פרויקט.
תולדות העיצוב
חשיפת הסטודנטים להיסטוריה ולתיאוריה של עולם האומנות והעיצוב ,בדגש
על תחום האדריכלות ועיצוב הפנים .במפגשים יפתחו הסטודנטים חשיבה
ביקורתית ,יעשירו את הידע שלהם וייפתחו למקורות השראה חדשים.
הבעה גרפית – רישום ושרטוט
הרישום והשרטוט הקווי הינו ביטוי ראשוני של מה שעתיד להיות עיצוב מוחשי.
זו התחלה של תרגום הרעיון לקו ,לצורה ומבנה מתוך התבוננות וגם מתוך ריק
דמיוני .עבודות הרישום והשרטוט יקנו את היכולת לבנות נרטיב אישי.
הקורס מפתח את הראיה התלת ממדית ונותן אפשרויות להמחשת רעיונות
ויזואליים דו ותלת ממדיים .בשיעור ילמדו מרכיבים ביסודות הרישום ,פיתוח
מיומנויות טכניות ושכלול הקואורדינציה בין חוש הראייה ,הרגש והמרכיב
המוטורי .תהליך הלימוד בכיתה ובבית ילווה בתרגילים שונים לפיתוח מרחב
אפשרויות.
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
סדנת צילום
הסטודיו הוא עמוד השדרה של לימודי עיצוב הפנים .במהלכו נאמן חשיבה
רעיונית תוך פיתוח קונספט אישי לכל פרויקט אינדיבידואלי של הסטודנט.
הסטודיו הראשון מהווה התחלה בבחינת יסודות העיצוב והמרחב כאשר
הסמסטר מורכב מסדרה של תרגילים שידרשו מן הסטודנטים חקירה אנליטית
והתנסותית במושגים בסיסיים בעולם העיצוב בכלל והאדריכלי בפרט ,תוך
התנסות במדיות השונות לתיעוד ,הבעה ,ניתוח ,יצירה והמחשה .מושגים
עיצוביים כגון :פרופורציה ,קנה מידה ,חלל וסטרוקטורה ילוו אותנו במהלך
הסמסטר ,בשילוב עם הרכיב האנושי :ארגונומיה ,מרחב אישי ,יחסי גוף חלל,
תנועה ,מבט ועוד .הסטודנטים ילמדו להכיר את השפה האדריכלית ,להתבונן
על סביבתם המיידית האישית ולייצר את הכלים לייצוג ויצירה שיפגישו בין
השניים .במהלך הסטודיו נלמד כלי מיפוי אדריכליים קונבנציונאליים כמו
תכניות ,חתכים ,ופרספקטיבות ובמקביל נפתח שיטות ייצוג אקספרימנטליות
להבעה אישית וייחודית לכל פרויקט.

חלק ב׳  -פיתוח יכולות (שנה א' ,סמסטר ב')
סטודיו ב' :יחידת המגורים
בהמשך לסטודיו א' ,נעמיק בכלים שנלמדו ונרחיב את הדיון לנושא הפרוגרמה,
תוך התמקדות בדירת המגורים .במרכזו של סטודיו ב' עומד מושג ה"דירה"
והחקירה הביקורתית של משמעויותיו השונות ,דרך סידרה של תרגילים .הדיון
במהלך הסטודיו יערך בעזרת כלי המעצב השונים בהם ישתמשו הסטודנטים
לצורך תרגום רעיונות לכדי מערכות יחסים מרחביות .הסטודנטים יגבשו
מודלים אישיים המציעים אופני חשיבה שונים לסביבות חיים מגוונות ,המגיבים
לתמורות חברתיות ,טכנולוגיות וכלכליות בהקשרים השונים .הסטודיו יעסוק
בבניית פרוגראמה ערכית והבנת המשתמש תוך כדי פיתוח מרחב המגורים,
החל מהקונספט ועד לכדי תכנון מפורט המתמקד בחלקיה השונים של הדירה.
מבואות לתכנון
בקורס זה נלמד וננתח פרויקטים אייקוניים העוסקים במרחב המגורים הביתי.
נעסוק בשאלה  -מהו פרויקט טוב? וננסה להגיב לה דרך שימוש בסט כלים
אדריכליים מגוונים .דרך פירוק הפרויקט על מרכיביו ,נוכל לעמוד על איכויותיו
השונות; מרמת הדיאגרמה הראשונית ,ההקשר הפרוגרמתי והמקומי
והבחירות התכנוניות שנעשו בו בקני המידה השונים .בנוסף לשימוש באמצעי
המחשה ממוחשבים ,תהליך הלימוד והניתוח יכלול היכרות עם פרקטיקת
בניית המודלים הפיזיים ,כאמצעי מהותי לבחינת רעיונות תכנוניים בתחום
האדריכלות ועיצוב הפנים.
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
תיאוריה לפרקטיקה א'
הקורס נבנה תוך דגש והבנה מעמיקה של עולם העיצוב כיום ,ובו
נרכוש יסודות מקצועיים בתחום עיצוב הפנים .הקורס מרכז את הפן
המקצועי  -החל מתכניות הריסה ,ריצוף ,חומרי הגמר השונים ,תאורה,
דקורציה ,אינסטלציה ,חשמל וכד' ,ועד לימוד שיטות עבודה והתמודדות
עם העולם המעשי .בנוסף נתמקד גם בתכנון מטבחים ,נישות ועוד.
הקורס פותח צוהר לתחום שהוא עולם ומלואו ,במטרה להקנות הבנה בפן
המקצועי–טכנולוגי שלו ,וילמד הפקת סט תכניות מסודרות הכוללות את
האספקטים השונים אותם מעצב הפנים צריך במטרה להרים פרויקט במלואו.
אוטוקאד
לימוד עקרונות העבודה בשרטוט הדו ממדי הממוחשב והכרת תוכנת
האוטוקאד .לימוד ויישום חוקי השרטוט בעבודה על גבי מחשב ,תיעוד והמחשה
שרטוטית של פרויקט מורכב ופיתוח החומר ,עד לרמת תכניות מפורטות
וקריאות והפקת גיליונות הדפסה.

חלק ג׳  -תרגול והטמעת כלים (שנה ב' ,סמסטר א')
סטודיו ג' :המרחב המסחרי/ציבורי
עיצוב חללים מסחריים הוא ענף מתפתח המושפע מתרבות הצריכה המעוצבת,
אליה הורגלנו במרחבים הציבוריים ובמדיות השונות .במרכזו של סטודיו ג'
עומד מושג המרחב המסחרי  /ציבורי .במהלך הסטודיו יעמיקו הסטודנטים
בצרכים של פרוגרמות מסחריות שונות ,ארגונומיה של החלל הציבורי ,תנועת
צרכנים בחלל ,מיתוג ,קשר לסביבה ,חומרים ומערכות טכניות.
תיאוריה לפרקטיקה ב'
קורס המשך לקורס מתיאוריה לפרקטיקה א' ,השם דגש והבנה מעמיקה על
עולם העיצוב כיום ,בו נרכוש יסודות מקצועיים בתחום עיצוב הפנים .הקורס
מרכז את הפן המקצועי ובו יושם דגש על תכנון מפורט עד לרמת הפרט,
פריסות חללים וכו'.
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
סקצ'אפ
לימוד תוכנת סקצ'אפ ככלי לתכנון קונספטואלי של אנשי מקצוע הזקוקים
לתכנון תלת ממדי מהיר .בתוכנה הזו מעצבים עושים שימוש רב והיא מאפשרת
הגעה למידול תלת ממדי בצורה קלה ומהירה ,כמו גם הצמדת חומרים שונים
למודל ,שימוש באובייקטים מוכנים מראש ,הכנסת שמש מדויקת ליצירת צל,
הכנת מבטים בסגנונות ויזואליים שונים – המשמשים לבחינת המודל ע"י
המתכנן והצגת התכנון ללקוח או כחלק מהגשה.

חלק ד׳  -התמחות (שנה ב' ,סמסטר ב')
סטודיו ד' :פרויקט גמר
בפרויקט הגמר ייצקו הסטודנטים את כל אשר למדו במהלך הקורסים עד כה
תוך כדי השמת דגש על שפה ייחודית ומקיפה ,החל מהבנת רצונות הלקוח,
ניתוח האתר ,פיתוח קונספט ראשוני ,קביעת פרוגרמות ,פיתוח הפן הרעיוני
בקני מידה משתנים ופיתוח טכנולוגי של פרטים תוך התייחסות לנושאים
תאורטיים ומעשיים של סביבה ,חלל ואדם.
תאורה
הקורס יבחן כיצד להלביש חלל מתוכנן בגופי התאורה שייצרו את התוצאה
האורית הרצויה להם וישים דגש על סקירה היסטורית ,סוגי הגופים השונים,
בחירת גופי תאורה שיענו לדרישות התכנון ועוד.
הום סטיילינג
הום סטיילינג לא מדבר רק על ה HOME-אלא על חללים רבים ומגוונים בתחום
המגורים ,המסחרי והציבורי .בסיום מלאכת תכנון אנו כמעצבים ניצבים מול
קנה מידה נוסף  -אוצרות החלל (הלבשת החלל).
למעשה מדובר בפעולת "זום אין" נוספת המתבוננת מחדש על הקונספט
העיצובי תוך תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר :צבע ,טקסטורות ,בדים,
מרקמים ,חפצים ,וכו' .האתגרים העומדים לפננו באוצרות החלל הם ביצירת
חיבורים בין אוביקטים והעיצוב הכללי ,בין פרופורציות לאופנות משתנות
ויצירת אווירה ספציפית ייעודית ללקוח ולצרכיו.
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
יזמות עסקית
הקניית ידע מעשי ביזמות עסקית ,החל משלב הרעיון ועד שלב הביצוע.
לתרום להבנת התהליכים הנדרשים לשם הקמה ,ניהול וצמיחה של הקמת עסק
חדש .הקורס דן בסוגיות הניהול וקבלת החלטות בתוך העסק החדש ומחוצה לו
בזווית ראייה אסטרטגית.
כלים גרפיים
היכרות עם כלים גרפיים שונים ,תוך כדי שימת דגש על הפקת תיק עבודות
בצורה מקצועית ומסודרת ,המתעדת את הפרויקטים שנעשו במהלך הלימודים.
דגש על תוכנות  ,ADOBEביניהם תוכנת אינדיזיין ,התוכנה המובילה בישראל
ובעולם לעימוד ,אשר בה עושים שימוש כמעט בכל המחלקות הגרפיות של
המגזינים ומערכות העיתונים ותוכנות נוספות.

הסֿֿגל האקדמי
ראש התכנית :אדר' סער ג'הרן לוי
רכזת השלוחה בתל אביב :אדר' בר מוסן לוי

המרצים בתכנית:

אדר' סער ג'הרן לוי

זהבית בלומנפלד

אדר' דלפין אבוהי

אדר' בר מוסן לוי

אדר' ורד אסתרין פרמן

אדר' אסיה נקרסוב

אדר' עידית קופסקי

אדר' כפיר גלטיה אזולאי

דר' יובל לוי

אורן בן מורה

גיא הירשהורן

אדר' עמירם מיארה

ריצ'ארד מושאילוב

אדר' מאיה טופול

אדר' אחמד חרוף

תומר זמורה

טליה גון אסיף

אדר' עדי גלזר

אדר' דפנה בר יוסף

שחר ניצן

גילי לוינסון

בועז קרוא

אדר' חנה מזרחי

אדר' אורן גרינספן

*יתכנו שינויים במידת הצורך
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
המלצה למפרט מינימלי למחשב נייד
סוג מעבדi7 Core Intel :
נפח זיכרון :RAM
 - GB 8עדיף  GB 16ומעלה
סוג הזכרוןDDR3 :
כונן קשיח GB 500 :תוך כדי עדיפות לdrive flash ssd -
כרטיס מסך :ישנה עדיפות לכרטיס מסך מוצלח – התייעצו עם החנות ממנה
אתם רוכשים את המחשב

הערות
> מסך מגע לא כל כך חשוב ,עדיף להשקיע בדברים אחרים
> גודל המסך הוא העדפה אישית ,אבל לרבים יותר קל לעבוד וגם להציג
ללקוחות עם מסך בין  6.15ל 3.17-אינץ
> בדקו שיש מספיק חיבורים חיצוניים ,מומלץ שיהיו לפחות  2חיבורי USB
וכמובן חיבור מסוג HDMI
> שימו לב לאחריות וכמה עולה להאריך אותה – ייתכן וזו תהיה
השקעה טובה.

אקסטרה
> מאוורר איכותי/משטח עם מאוורר לשים מתחת ללפטופ – מונע ממנו
להתחמם
> תיק איכותי ומרופד – ישמור על המחשב לאורך זמן
> עכבר איכותי ,ארגונומי ,המתאים ליד

* חשוב לציין שמדובר בהמלצה בלבד למפרט מינימלי לתוכנות אשר ילמדו בתכנית
ומומלץ לבדוק עם מקום הרכישה בנוגע למפרטים נוספים.
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
תקנון הלימודים
תקנון הלימודים נועד להבהיר את הזכויות והחובות של הסטודנטים בכל הנוגע
ללימודיהם בתוכנית לימודי תעודה בעיצוב פנים ,בצלאל ,לימודי חוץ והמשך.
האחריות להצלחה מוטלת גם על הסטודנט ,על כן עליו לגלות רצינות ומחויבות
לתהליך הלמידה.
כללי התנהגות:
• יש לשמור על התנהגות נאותה ומכבדת במהלך השיעורים
• סטודנט אשר יפריע למהלך השיעור ,יתבקש לצאת מהכיתה
• יש לשמור על הציוד והרכוש
מסלול הלימודים :תכנית הלימודים במסגרת לימודי התעודה הינה תכנית מלאה,
בת  700שעות אקדמיות.לא תתאפשר תכנית לימודים חלקית.
תקופת הלימודים:
• משך הלימודים המתוכנן הוא כשנה ותשעה חודשים
• הלימודים יתקיימו בפורמט של שני מפגשים שבועיים
(סה"כ  700שעות אקדמאיות)
• הלימודים יתקיימו בימי ראשון בשעות 22:00-17:00
ובימי שישי בשעות 14:00-09:00
* התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במהלך שנת הלימודים.

נוהל נוכחות סטודנטים בשיעורים ,הגשת תרגילים ועבודות נוספות:
• קיימת נוכחות חובה בכל הקורסים
• סטודנט חייב להיות נוכח בכל קורס לפחות  80%מסך כל המפגשים .במידה ויחסר
מעבר לכך לא יעבור את הקורס
• כמות החיסורים המתאפשרת ,משתנה מקורס לקורס – באופן יחסי לכמות
המפגשים הכוללת
• המרצה בשיעור רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את עובדת הנוכחות של
הסטודנטים ,במפגשים אותם הוא מלמד
• באחריותו של הסטודנט להשלים את כל התכנים שנלמדו בכיתה (לרבות מטלות)
אם החסיר מפגש מסיבה כלשהי

המשך בעמוד הבא >
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
הגשת תרגילים ועבודות:
• יש להגיש את העבודות במועד שנקבע לכך ע"י המרצים ו/או רכז/ת התכנית
• מועד ב' להגשת מטלות – במידה והמרצה מאשר  -באחריות הסטודנט
• מטלות שלא יוגשו במהלך הקורס יגרעו מהציון הסופי של הסטודנט
• ללא הגשת מטלת סוף קורס  -לא יינתן ציון סופי בקורס
• איחור של עד שבועיים בהגשת עבודה באישור המרצה יגרור הפחתת  10נקודות
מהציון .לא ניתן יהיה להגיש עבודה באיחור מעל לשבועיים אלא באישור מיוחד של
ועדת הוראה
• השלמת חובות בקורס/סטודיו (שלא הושלמו מסיבות כגון מילואים או מחלה)
תאושר לאחר הגשת מכתב לוועדת הוראה .בקשה זו חייבת לכלול המלצת המרצה
האחראי על הקורס/סטודיו ,ויש להגישה מיד עם שובו של הסטודנט ללימודים
השלמת קורסים:
• במקרה שסטודנט נכשל או נעדר מקורס ,במקרים מיוחדים בלבד תהיה אפשרות
השלמה במחזור אחר ובתנאי שהסיבות מנומקות ומוצדקות ובאישור ועדת הוראה
• סטודנט שנכשל בסטודיו יאלץ לחזור על הסטודיו בו נכשל בשנה לאחר מכן
• חזרה על קורסים במידת האפשר תדרוש הרשמה מחודשת לקורס דרך היחידה
ללימודי חוץ והמשך

ציוני סטודיו:
 59-0נכשל
 69-60ממשיך על תנאי
 95-70עובר

תנאי מעבר משנה לשנה:
• מעבר משלב לימוד אחד לשני מותנה בעמידת הסטודנט בחובותיו בלימודים.
סטודנט לא יעלה שנה במידה ולא סיים את כל חובות הלימודים
• השלמת קורס חייבת להיעשות במועד אשר נקבע על-ידי מנחי הקורס
• כישלון בקורס אינו מאפשר מעבר לקורס מתקדם יותר ויש להשלימו בשנת
הלימודים הקרובה בה נלמד הקורס .אם שונה הקורס הנדון בשנת הלימודים
הקרובה  -חייב הסטודנט ללמוד את הקורס במתכונתו החדשה
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
זכאות לתעודת מעצב פנים מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך:
התכנית ללימודי תעודה עיצוב פנים ,תוכננה בקפידה ,על מנת שבוגריה יוכלו לעבוד
בתחום באופן מקצועי בסיום לימודיהם.
תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי חוץ תתקבל אך ורק לאחר הגשת עבודות וקבלת
ציון עובר על כל קורס ,נוכחות העומדת בתנאי התקנון והחזרת חובות לספריה.
תעודת הסיום מותנת בממוצע ציונים של  70ומעלה.
באחריות הסטודנט לבדוק כי הוא עומד בכל הדרישות האקדמיות.

סדרי לימודים:
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים ללא יוצא מן הכלל .רישום הנוכחות ייעשה
על-ידי המרצה .סטודנט המחסיר מעל ל־ 20%מהפעילות בקורס ,מכל סיבה
שהיא ,יורחק מהקורס ותופסק השתתפותו .היעדרות מעבר למכסה זו תאושר רק
במקרי מילואים ,אבל או אשפוז .יש להמציא את האישורים המתאימים למזכירויות
הרלוונטיות .מקרים חריגים של היעדרות ממושכת יידונו בוועדת ההוראה
של התכנית.
בחינות והגשות
הזכות להשתתף בבחינה או בהגשה ניתנת רק לסטודנט שמילא את חובת הנוכחות
וההשתתפות הפעילה כנדרש בקורס .ביצוע פרויקטים ובחינות יתקיים במהלך
הקורס או בסיומו ,ובכל מקרה לפני תחילת שנת הלימודים הבאה.
סטודנט אשר לא יסיים חובות אקדמיים עד למועד תחילת השנה העוקבת ,או
מי שחוזר על שנת לימודים ,יידרש להירשם לקורסים בשנה העוקבת ולשלם
שכר לימוד בהתאם.
בכל מקרה של הגשת עבודה עיונית חייב הסטודנט לשמור עותק של העבודה
הכתובה שהוגשה .מועד נוסף להגשת המטלות יינתן עקב מילואים ,שמירת הריון
ובמקרים חריגים על-פי שיקול דעת ועדת הוראה.
במקצועות המעשיים ,בהם מתבצע פרויקט מעשי ,יתקיים מועד הגשה נוסף ,לא
יאוחר ממועד תחילת שנת הלימודים הבאה ,וזאת בכפוף לאישור ועדת ההוראה
בתכנית שבמסגרתה ניתן הקורס ,ועל-פי המלצת המרצה.
אי-הגשת פרויקט מעשי במועד שנקבע ללא סיבה מוצדקת משמעה ציון נכשל.
סטודנט שלא הגיש עבודותיו ולא נבחן במועד הראשון או השני בשל שירות מילואים,
או מסיבות אחרות שנמצאו מוצדקות על-ידי ועדת ההוראה ,יהא זכאי למועד
מיוחד נוסף.
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התכנית ללימודי
תעודה בעיצוב פנים
הערכות וציונים
ציון יכול להיקבע על יסוד מרכיבים שונים כגון מבחני ביניים ,הגשת עבודות
ותרגילים ,בחינה בסוף קורס וכיו"ב .כל קורס רשאי לקבוע דפוסים להערכת
הסטודנט .על המרצה ליידע את הסטודנטים במהלך הקורס בדבר מרכיבי הציון ודרך
השקלול שלו.
על הסטודנט מוטלת האחריות לבדיקת ציוניו בכל אחד מהקורסים בהם השתתף
באמצעות המערכת הממוחשבת .תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי חוץ תתקבל
אך ורק לאחר הגשת עבודות וקבלת ציון עובר על כל קורס ונוכחות העומדת בתנאי
התקנון.
תעודת הסיום מותנת בממוצע ציונים של  70ומעלה .בקורסים מסוימים רשאית ועדת
הוראה של התכנית להגדיר ציון מעבר שונה .במקרים חריגים ,במידה ואושרה לפנים
משורת הדין ,חזרה על קורס ,הקורס הנוסף ידרוש תשלום נוסף בהתאם לכמות
השעות האקדמאיות של כל קורס וקורס.

ערעור על הערכות וציונים
בכל ערעור ,תשמע ועדת הערעורים את שני הצדדים :המרצה והסטודנט .ועדות
הערעורים רשאיות לשנות החלטות לא רק לחיוב אלא אף לשלילה .הבירורים והדיונים
בוועדת ערעור מחלקתית יירשמו בפרוטוקול ,והחלטות מנומקות תישלחנה אל
הסטודנט המערער תוך שבועיים מיום מסירת בקשת הערעור.

ועדת ערעורים
נוהל הגשת ערעור :כל סטודנט רשאי לערער על ציון והערכה על גבי טופס ערעור ,תוך
שבועיים מיום פרסום הציון .הערעור יידון לאחר קבלת חוות דעת כתובה מהמרצה
בקורס .תשובת הוועדה תינתן תוך חודש מיום הגשת הערעור על ידי הסטודנט .כל
סטודנט רשאי להגיש עד  4ערעורים במהלך הלימודים ,מתוכם  3ערעורים על ציוני
נכשל .ערעור שהתקבל על-ידי הוועדה ,לא ייספר במניין זה.

נהלי הרשמה וביטול
נהלי ההרשמה והביטול מופיעים באתר היחידה ללימודי חוץ והמשך של בצלאל.
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