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 תהיה סגורה לרגל שיפוצים.  112כיתה *

 תהיה סגורה בשל הרעש. 111כיתה * 
 על ידי מגמת תיאטרון 01.02.18-תפוסים עד ה 209-, האנגר ו302, 211חדרים  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שישי 19.01 חמישי 18.01 רביעי 17.01 שלישי 16.01 שני 15.01 ראשון 14.01 מגמה

 תיאטרון

סדנת תפאורה עם זאב לוי מפגש עיוני  9:15-12:15 מחנה תאטרון
  סדנא עם יהונתן רון  13:30-15:00בכיתה.  1

 107חדר 

סדנת משחק  -קבוצה א   9:00-13:00
למצלמה )בקבוצה א יהיו צוות טכני של 

 קריאת שירה( 
 107חדר 

)צוות 8:00-10:00סדנה עם סתיו אידיסיס 
 טכני דואטים מצטרף לחזרות(

 107חדר  

 מחול

 (8:00-18:00)שעות  36שעות  36
 114, 110, 109, 108, 107חדר  

 ,203  
 A, B, Cסטודיו 

 
 114, 203שינה: 

 

 9:00-10:30חזרות 
 אבנר חנני

 215חדר 
 

 יום מגמה
 מיכל רלוי –תולדות המחול 

 114חדר 
 

 יום מגמה 9:30-11:15חזרות 

מ. 
 קלאסית

תזמורת חזרה 
8:00-14:00 

תזמורת סיור/ 
מקהלה בחזרה 
10:00-13:00 

 115חדר 
 

תזמורת סיור / חזרת 
 10:00-13:00מקהלה 

 115חדר 
 

 10:00-13:00מקהלה בחזרה תזמורת סיור/ 
 115חדר 

 

-10:00תזמורת סיור/ מקהלה בחזרה 
13:00 

 115חדר 
 

 

 מ. ג'אז

 הרכבים כרגיל מחנה בקשת אילון
 215, 208, 206, 204, 203חדר 

 

 10:00-11:30עילי פרלמן  08:00-09:15 
 דר' יובל נוב-המדע שמאחורי הצלילים

 206חדר 
 

 מחנה אמנות אמנות

  



 ', שבוע שניכיתות ט – 2018פסטיבל 
 

 110, 109, 108חדרים  – 9:00-10:30מפגש  של כלל התלמידים הפנויים בימים אלה עם המחנכים  מיכאל ליאת ושרולין בשעה  – 25.1ויום ה  21.1 יום  א'  
 

 
 
 
 
 
 

 שישי 26.1 חמישי 25.1 רביעי 24.1 שלישי 23.1 שני 22.1 ראשון 21.1 מגמות

 תיאטרון

 8:00-10:00 סדנת טקסט עם נעמה ברמן
לוי מפגשים עיוניים סדנת תפאורה עם זאב 

 10:15-13:15בכיתה  2+3
 13:15-15:00-הפסקה 

 107חדר 
 

 209-גנרלית ערב דואטים יא ב-15:00

קונצרט תזמורת 
קמפוס  -תלמידים  

 הגעה עצמאית -אריסון 
סדנה עם סתיו אידיסיס 

15:00-17:00  
 107חדר 

 9:00-13:00 סדנת משחק למצלמה
קבוצה ב )בקבוצה ב יהיו צוות טכני של 

דואטים )צוות טכני קריאת שירה מצטרף 
 לחזרות(

 107חדר 

סדנת תפאורה עם 
– זאב לוי פרטני

-9:15 סקיצות.
12:15  

 סדנא עם יהונתן רון
13:30-15:30  

 107חדר 

 סדנת תפאורה עם זאב לוי
 10:15-12:15. סדנת מקט מעשי

 107חדר  
 

 קאסט א. - גנרלית מעגל הגיר 13:00
 קאסט ב. 16:30

סדנא עם סתיו 
-8:00 אידיסיס

10:00   
 107חדר 

 מחול

 8:00-9:30חזרות 
 

 באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 
 208חדר  - הרצאה - 11:00-12:30

קונצרט תזמורת 
קמפוס  -תלמידים  

 אריסון 
 הגעה עצמאית -

 
 14:00- 12:30חזרות 

 אבנר חנני – מוסיקה למחול
8:00 – 9:30 

 215חדר 
 
 

 9:30-12:00 חזרות

 יום מגמה
 
 

 – תולדות המחול
 מיכל רלוי

 114חדר 

 9:30-11:15חזרות 
 

 באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 
 208חדר  -הרצאה   - 11:00-12:30

 
 פייה גנרלית מחזמרצ - 1630

גנרלית -9-14
 מגמה

מ. 
 קלאסית

 13:00 – 10:00חזרות מקהלה 
 115חדר 

- 8:00 קונצרט תזמורת
 תום הקונצרט

 
תום  -10:00 מקהלה

 הקונצרט

 10:00-13:00 חזרת מקהלה
 115חדר  

 
 תום הקונצרט -17:00 קונצרט תזמורת

 

 10:00-13:00 חזרת מקהלה 
 115חדר 

 חזרת מקהלה
10:00-13:00 

 115חדר 

 מ. ג'אז

 
 
 
 
 

 באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 
 

 208חדר   -הרצאה  - 9:00-10:30
 הפסקה – 10:30-11:00
 208חדר   -הרצאה  - 11:00-12:30

קונצרט תזמורת 
קמפוס  -תלמידים  

 אריסון 
 הגעה עצמאית -

 
 
 
 
 

 באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 
 

 208חדר   -הרצאה  - 9:00-10:30
 הפסקה – 10:30-11:00
 208208חדר   -הרצאה  - 11:00-12:30

 הרכבים כרגיל
 חדרים 

 203 ,204 ,206 ,
208 ,215 

 
 

 
 
 
 
 

 באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 
 

 208חדר   -הרצאה  - 9:00-10:30
 הפסקה – 10:30-11:00
 208חדר   -הרצאה  - 11:00-12:30

09:00-10:30 
 :שורו'לה

11:00-12:30 -  
 הרכב שורו

יאיר דגן: {208}
 השירה בג'אז

{208} 

 ומנותא

קונצרט תזמורת 
קמפוס  -תלמידים  

 אריסון 
 הגעה עצמאית -

 
בתום הקונצרט ילכו 
התלמידים עם ליאת 
ורויטל לפארק ספר 

-12:00לסדנה מעשית ) 
15:00.) 
 

הבאת עבודות  9.00
 לתערוכה

 
 

 -מסיבת רישום
רויטל וליאת. יש 
להביא תחפושות 

-10:30 ובדים
14:00. 

סדנת  9.00
 4שבלונות 

טל  - טונים
 ירושלמי



 

 ', שבוע שלישיכיתות ט – 2018פסטיבל 
 

 110, 109, 108חדרים  - 9:00-10:30מפגש  של כלל התלמידים הפנויים בימים אלה עם המחנכים  מיכאל ליאת ושרולין בשעה  – 1.2 'ויום ה 28.1יום א 

 

 שבת 3.2 שישי 2.2 חמישי 1.2 רביעי 31.1 שלישי 30.1 שני 29.1 ראשון 28.1 מגמות

 תיאטרון

באחריות מועצת  –הרצאות 
  התלמידים

 
חדר  - הרצאה - 9:00-10:30

208  
 הפסקה  – 10:30-11:00
חדר  -הרצאה  - 11:00-12:30

208 

מפגש  סדנת תפאורה עם זאב לוי
 פרטני מקטים בכיתה 

9:15-12:15  
 107חדר  
 

 
עם נעמה ברמן מ  סדנת טקסט

12:30-14:30   

  8:00-10:00ברמן  עם נעמה סדנת טקסט
 107חדר  

 
  באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 

  
  208חדר  -  הרצאה - 11:00-12:30

 
 -יציאה למופע מחול צהריים תלמידים  

 – 13:00 -הסעה מבית הספר  
   14:00מופע מ

 עם זאב לוי  סדנת תפאורה
הגשת מקטים בכיתה 
 בנוכחות ענת צידקוני 

9:15-12:15  
 107חדר  

 
 מופע קריאת שירה -15:00

   209יא ב 

באחריות מועצת  –הרצאות 
  התלמידים

חדר  -הרצאה   - 9:00-10:30
208  

 הפסקה  – 10:30-11:00
 

הסעה  -  יציאה להקרנות קולנוע
 11:00מבית הספר  

 
  12:00מופע ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מרתון 
 הרכבים

 
9:30-12:30 

 
 חדרים

 206 ,208 ,
209 ,

האנגר, 
 ספריה

מג'יקל מיסטרי 
 יוד

מופע מוסיקה 
מקורית המשלב 

ג'אז, 
אלקטרוניקה 
 ואפליקציות

 
18:00שעה   

 האנגר תלמה ילין
 הכניסה חופשית

 
פתיחת תערוכה 

20:00 

 מופעי מחול מחול
הגעה  – הקרנות קולנוע צהריים

 12:00  -עצמאית  

 מ. קלאסית

 10:00-13:00 חזרת מקהלה
 115חדר 

 
תום -17:00 קונצרט מקהלה

 הקונצרט
 

 סמינר מוסיקה קאמרית
8:00-12:30 

 יםחדר
115 ,110 ,109 ,108 ,215 ,204 ,
206 ,203 

 
 13:00-14:30הצגה  

 , 8:00-13:15 סמינר מוסיקה קאמרית
 יםחדר
115 ,110 ,109 ,108 ,215 ,204 ,206 ,203 

 
 

 14:00-16:00מופע מחול 

 סמינר מוסיקה קאמרית
8:00-14:00 

 
 יםחדר
115 ,110 ,109 ,108 ,114 ,

, Aמעבדת מחשבים, סטודיו 
 Bסטודיו 

 

  12:00-15:15 הקרנות קולנוע
 

 הגעה עצמאית לאקדמיה. 
 

תום הקונצרט  -17:00-מ חזרות
(22:00+-) 

 ג'אז

באחריות מועצת  –הרצאות 
 התלמידים

  
חדר  -הרצאה  - 9:00-10:30

208  
 הפסקה  – 10:30-11:00
חדר  -הרצאה  - 11:00-12:30

208 
 
 

  13:00 - צפייה בהצגת התיאטרון
  

ביקור בקריה  09:00-12:00
  האקדמית אונו

 
חדרי הקלטה, עריכה, מידי, אקוסטי, 

 }אופציה לשיחת מגמה { 

  באחריות מועצת התלמידים –הרצאות 
 
 

  208חדר  -הרצאה   - 9:00-10:30
 הפסקה  – 10:30-11:00
 208חדר  -הרצאה   - 11:00-12:30

 
 
 
 

 -יציאה למופע מחול צהריים תלמידים  
 – 13:00 -הסעה מבית הספר  

   14:00מופע מ
  

 הרכבים כרגיל
 חדרים

 203 ,204 ,206 ,208 ,215 

באחריות מועצת  –הרצאות 
  התלמידים

 
חדר  -  הרצאה - 9:00-10:30

208  
 הפסקה  – 10:30-11:00

 
 
 

הסעה  -יציאה להקרנות קולנוע  
 11:00מבית הספר  

 12:00מופע ב 

 אח

ביקור סטודיו  – ליאת ושיר 10.00
וסיבוב גלריות במתחם שביל 

 המפעל. 
 

לאחר מכן  יציאה לציור באזור אבו 
כביר והכנסייה  . סיום משוער ב 

16:00 

סיור במוזיאון תל אביב עם 
. הגעה עצמאית לרחבת  ליאב

 . 10:00המוזיאון בשעה 
 

) 16:00 –שעת סיום משוערת 
 יש לדאוג להביא אוכל ( 


