
עיצוב תקשורת חזותית - תהליך קבלה תשע"ח
שלב א':

שלב א' של תהליך הקבלה  למכון הטכנולוגי חולון HIT, הפקולטה לעיצוב, המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית ביום 
ראשון ה-19 במרץ, 2017. נפגשים בלובי בנין 6.

תרגיל הרישום  ●
תרגיל המעשי   ●

)יבוצעו בהתאם להוראות והסברים שיינתנו במקום(.

עליך להגיע מצויד/ת בחומרים הבאים לטובת ביצוע התרגיל:
חומרים ליצירה  ●

או  שחור,  דיו  או  צבעוניים  עפרונות  או  צבעוניים  גירים  טושים,  פחם,  ורכות,  קושי  דרגות  מכמה  רישום  עפרונות   ●
אקוורלים

דבק )סטיק(  ●
סכין חיתוך יפני, מספריים  ●

מגזינים ועתונים, קליפס או נעצים, וכל חומר גלם אחר לעבודה על-פי שיקול דעתך.  ●
אין צורך להגזים בכמויות הציוד והחומרים. מומלץ להביא גם משטח קשיח )תיק פוליגל לדוגמה( לצורך ציור מחוץ 

לכיתות
מצלמה דיגיטלית או סמארטפון.  ●

שלב ב':
עם סיום הערכה ובמידה שנמצאת מתאים תשלח אליך הודעה עם זימון לאחד מהמועדים של שלב 

ב'.
ותיק  אישי  ראיון  על  מבוסס  זה  שלב   .2017 באפריל,  ה-5  רביעי  ביום  יתקיים  המיון  תהליך  של  ב'  שלב 

עבודות.

פורמט תיק העבודות
עליך להציג תיק שגודלו אינו עולה על 70×100 ס"מ ובו עבודות יצירה ועיצוב שביצעת. עבודות גדולות או עבודות תלת 
ממדיות יש להציג באמצעות צילומים בלבד. אין צורך ביותר מ- 5 עד 7 עבודות. אין הכרח שתיק העבודות יכלול רק 

עבודות בעיצוב, אך על העבודות להעיד על התאמתם ללימודי עיצוב בכלל, ועיצוב תקשורת חזותית.

אם הנך מעונין/ת להראות עבודות במחשב, אנא הבא/י איתך מחשב נייד.
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עיצוב תעשייתי - תהליך קבלה תשע"ח
שלב א':

ה-21  שלישי  ביום  תעשייתי  לעיצוב  המחלקה  לעיצוב,  הפקולטה   ,HIT חולון  הטכנולוגי  למכון  הקבלה   תהליך  של  א'  שלב 
במרץ, 2017. נפגשים בלובי בנין 6.

הגשת תרגיל בית   ●
ההסבר הפרטני על אופן הכנתו, והדרישות ממנו, ישלח לא יאוחר מתאריך 28.2.2017.

תרגיל מעשי  ●
כלי עבודה או חומרים הנחוצים לתרגיל יסופקו במקום ע"י המחלקה.

שלב ב':
עם סיום הבדיקה והערכת התרגילים והעבודות ובמידה ונמצאת מתאים, תשלח אליך הודעה עם זימון לשלב 

ב'.
שלב ב' של בחינות הכניסה יתקיים ביום שלישי ה-4 באפריל, 2017. במסגרתו יתקיים תרגיל מעשי, ראיון אישי ותיק 

עבודות.
תרגיל מעשי  ●

פירוט כלי העבודה והחומרים שעליך להביא יועבר אליך עם מכתב הזימון לשלב ב'.
ראיון אישי  ●

ראיון שמטרתו היכרות אישית עם כל אחד מהמועמדים.
תיק העבודות )פורטפוליו(  ●

התיק הוא נדבך נוסף ברצון שלנו להכיר אתכם. תיק העבודות מאפשר לך להכניס אותנו לרגע קצר לעולם שלך.
התייחסו להזדמנות זו ואפשרו לנו לזהות את הכישרון שבכם, לראות את היצירתיות, את הייחודיות שלכם, את הדברים שהופכים 
אתכם למי שאתם. אנחנו מחפשים אנשים עם ניצוץ בעיניים, עם תעוזה, בעלי תשוקה לחומר ולאסטטיקה. הביאו תיק עבודות 

מסקרן, מגוון, חקרני, המראה יכולות, דרכי חשיבה, וכזה המייצר עניין רב.
ב', בו מהווה תיק  ותוזמנו לשלב  א',  תיק העבודות המדובר ישמש אתכם במידה ותעברו בהצלחה את בחינות הכניסה שלב 

העבודות חלק מובנה בתהליך.
תיק העבודות יכיל עד 10 עבודות, מתוכן שלוש יתייחסו לטריטוריות אותן אנו נגדיר, תוך יצירת גבולות רחבים ככל האפשר, 

והאחרות יהיו חופשיות לחלוטין. הביאו חשיבה רעננה, אישית, כנה. הביאו את עצמכם במיטבכם.
לפניכם הטריטוריות, התייחסו אליהן כנקודת פתיחה, הנעה לפעולה, לחשיבה, להתחלת חקירה:

אני ועצמי. כל מה שקרוב אליך אישית. מעניין אותך, מעסיק אותך, ביומיום שלך ויש לך משהו לומר עליו ואליו. 		●

תגובה לסביבת המחייה שלך. זאת יכולה להיות התייחסות לבניין מגורייך, הישוב/השכונה/הרחוב בו אתה גר, העיר המדינה, 
מבחינה תרבותית, חברתית, רגשית, או כל התייחסות אחרת בה את/ה מגיב על מציאות כפי שהיא נראית לך.

עבודה שבמרכזה יש התייחסות או חקירה של חומר. זה יכול להיות החולצה על גופך או לחליפין פרוסת הלחם בארוחת  		●

הבוקר או אולי מעקה הפלדה בחדר המדרגות בבניין מגוריך. אפשר לחקור באמצעות עיסוק בחומר עצמו או בצילום שלו 
או במדיה של רישום/ציור. כל דרך שנראית לכם תואמת את יכולתכם ראויה ונכונה.

הנחיות כלליות. ההנחיות הבאות אינן באות לטשטש את הזהות והיצירתיות האישית שלכם, אלא לאפשר בחינה והתרשמות  		●

זה לכלל ציבור המועמדים למחלקה.
ודו מימד, שנעשו על ידך בין אם כחלק מלימודים תיכוניים,  יכיל עבודות מקוריות בלבד, בתלת מימד  תיק העבודות   >

תחביב או במיוחד לתהליך הקבלה.
רצוי מאד שלא להביא עבודות בתלת מימד אלא צילומים שלהן. הקפידו על איכות צילום ראויה.  >

פורמט תיק העבודות הוא גיליון A3, עבודה אחת על כל גיליון.  >
אין להביא את תיק העבודות כקובץ דיגיטלי מכל סוג שהוא. על תיק העבודות להיות מודפס ונוכח.  >

טיפ של אלופים: נשמח לפגוש פחות עבודות של מכינות ותרגילי בית של מוסדות נוספים, אלא יותר עבודות שלכם,   >
הבאות מתוככם.

תנו לקסם לקרות, אנחנו קצרי רוח לראות את עבודותיכם!

המרכז לייעוץ והרשמה
 The Center for Academic Counseling
and Registration

גולומב 52, ת.ד 305, חולון 5810201
טלפון: 03-5026777, 6404*, פקס‘: 03-5026559

 52 Golomb St., Holon 5810201 Israel
Tel. 972-3-502-6777, Fax. 972-3-502-6559



עיצוב פנים - תהליך קבלה תשע"ח
שלב א':

תהליך הקבלה ל-HIT מכון טכנולוגי חולון, הפקולטה לעיצוב, המחלקה לעיצוב פנים יתקיים ביום שני ה-20 במרץ, 
2017. נפגשים בלובי בנין 6.

הגשת תרגיל בית   ●
ההסבר הפרטני והנחיות לביצועו, ישלחו עד לתאריך 28.2.2017.

תרגיל מעשי  ●
מומלץ להצטייד בכלי כתיבה, שרטוט, סכין יפני, דבק UHU וכל חומר גלם אחר על פי שיקול דעתך.

שלב ב':
עם סיום שלב הערכה ובמידה שנמצאת מתאים תשלח אליך הודעה עם זימון לאחד מהמועדים של 

שלב ב'.
ותיק  אישי  ראיון  על  זה מבוסס  2017. שלב  ה-6 באפריל,  ביום חמישי  יתקיים  המיון  ב' של תהליך  שלב 

עבודות.

פורמט תיק העבודות  ●
עליך להציג תיק שגודלו אינו עולה על 70 ×100 ס"מ ובו עבודות יצירה ועיצוב שביצעת. עבודות גדולות או עבודות 
תלת ממדיות יש להציג באמצעות צילומים בלבד. אין צורך ביותר מ-5 עבודות. אין הכרח שתיק העבודות יכלול רק 

עבודות בעיצוב, אך על העבודות להעיד על התאמתם ללימודי עיצוב בכלל, ועיצוב פנים בפרט.

בהצלחה,

המחלקה לעיצוב פנים | מחלקה שהיא בית
HIT מכון הטכנולוגי בחולון
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