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 למעט צפייה במופעים.  17.1-30.1-ועסוקים בפעילות מגמה מה 14-16.1-בין התאריכים המחנה תיאטרון יוצאים ל  תלמידי התיאטרון

 עסוקים בפעילות מגמה בכל ימי הפסטיבל למעט צפייה במופעים  תלמידי הקולנוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי 19.1 חמישי 18.1 רביעי 17.1 שלישי 16.1 שני15.1 ראשון 14.1 מגמה

 מחול

 (8:00-18:00) שעות 36
 

 215, 206,  108, 107חדר 
,203  

 A, B, Cסטודיו 
 

 
  110, 109שינה: 

  
 

 16:00 – 8:00 חזרות
 

 יום מגמה
 
 מיכל רלוי – תולדות המחול
 114חדר 

 

 יום מגמה 8-11:00 חזרות

מ. 
 קלאסית

 תזמורת חזרה
8:00-14:00 

 תזמורת סיור
 מקהלה בחזרה

 10:00-13:00 
 115חדר 

 תזמורת סיור 
 

 10:00-13:00 חזרת מקהלה
 115חדר 

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

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

 

 מחנה בקשת אילון מ. ג'אז

 הרכבים כרגיל
, 208, 206, 204, 203חדר 

215 
 

 206נדב: חדר  206 נדב: חדר
 עילי פרלמן - 08:00-09:15
דר' יובל  - המדע שמאחורי הצלילים - 10:00-11:30

 נוב
 203חדר 

   מחנה אמנות אמנות
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 שישי 26.1 חמישי 25.1 רביעי 24.1 שלישי 23.1 שני 22.1 ראשון 21.1 מגמה

 מחול

קונצרט תזמורת  15:30 -8:00  – חזרות
קמפוס  - תלמידים 

 הגעה עצמאית -אריסון 

 יום מגמה 14:30 – 9:30  חזרות
 
 מיכל רלוי – תולדות המחול
 114חדר 

 

 11:00- 8:00חזרות 
 

באחריות מועצת  –הרצאות 
 התלמידים

חדר  -  הרצאה - 11:00-12:30
208 

 
 צפייה גנרלית מחזמר 1630-מ

9-14 
 גנרלית מגמה

 מ. קלאסית

 10:00-13:00חזרת מקהלה 
 115חדר 

-8:00 קונצרט תזמורת
 תום הקונצרט

 
תום  -10:00 מקהלה

 הקונצרט

 10:00-13:00 חזרת מקהלה
 115חדר 

 
תום  -17:00 קונצרט תזמורת

 הקונצרט

תום  -17:00 קונצרט תזמורת
 הקונצרט

 10:00-13:00 חזרת מקהלה
 115חדר 

 חזרת מקהלה
10:00-13:00 

 115חדר 

 מ. ג'אז

 206נדב: חדר 
 

 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 -

 
 15:30- 12:30חזרות 

 206נדב: חדר 
 
 
 
 

באחריות מועצת  –הרצאות 
 התלמידים

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

 הרכבים כרגיל
 

 215, 208, 206, 204, 203חדר 
 

 206נדב: חדר 
 

 
 

באחריות מועצת  –הרצאות 
 התלמידים

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

 206נדב: חדר 
 

09:00-10:30 
 :שורו'לה

 
11:00-12:30 -  

 {208} הרכב שורו
 

: השירה יאיר דגן
 {208בג'אז }

 אח
  הגשת תרגילים בפיסול

כל שכבת יוד עם אייל וליאת מתחילים בשעה 
9.00 

קונצרט תזמורת 
קמפוס  - תלמידים 

 אריסון 
 הגעה עצמאית -

 

"על  -וליאב  מוטי ברכר 10.00
שיטוט ויצירה  חמורים ואנשים",

 בעקבות נחום גוטמן.
 

)במוזיאון נחום גוטמן בנווה צדק , 
נקודות ברחבי העיר המתוארות 
 בעבודותיו )באזור נווה צדק ויפו(

הבאת  - 9.00
 עבודות לתערוכה

 
פרויקט  - 10.30

יצירה והתערבות 
במרחב הציבורי של 

גיא  - בית הספר
 ניסנהויז
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 שבת 3.2 שישי 2.2 חמישי 1.2 רביעי 31.1 שלישי 30.1 שני 29.1 ראשון 28.1 מגמה

 מופעי מחול מחול

 –. הקרנות קולנוע צהריים
 12:00  -הגעה עצמאית  

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 

 מ. קלאסית

  10:00-13:00 חזרת מקהלה
 115חדר 

 
תום  -17:00 קונצרט מקהלה

 הקונצרט
 

 ,8:00-12:30 סמינר מוסיקה קאמרית
 יםחדר

115 ,110 ,109 ,108 ,215 ,204 ,
114 ,203 

 
 13:00-14:30 הצגה

 ,8:00-13:15 סמינר מוסיקה קאמרית
 יםחדר

115 ,110 ,109 ,108 ,215 ,204 ,114, 
 

 14:00-16:00 מופע מחול

 סמינר מוסיקה קאמרית
8:00-14:00 

 
 יםחדר

115 ,110 ,109 ,108 ,114 ,
, Aמעבדת מחשבים, סטודיו 

 Bסטודיו 
 

 הקרנות קולנוע
 12:00-15:15 

 הגעה עצמאית לאקדמיה. 
 

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

 ג'אז

 206חדר נדב: 
 
 
 
 
 

באחריות מועצת  –הרצאות 
 התלמידים

חדר  -הרצאה   - 9:00-10:30
208 

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

 208חדר 
 

 - צפייה בהצגת התיאטרון
13:00 

ביקור בקריה האקדמית  09:00-12:00
  אונו
 

חדרי הקלטה, עריכה, מידי, אקוסטי, 
 }אופציה לשיחת מגמה {

 206חדר נדב: 
 
 
 
 
 

 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 - רהסעה מבית הספ

 14:00-מופע מ

 הרכבים כרגיל
, 208, 206, 204, 203חדר 

215 
 

 206נדב: חדר 
 

באחריות מועצת  –הרצאות 
 התלמידים

חדר  - הרצאה - 9:00-10:30
208 

 הפסקה – 10:30-11:00
 

 -יציאה להקרנות קולנוע  
 11:00 -הסעה מבית הספר 

 12:00מופע ב
 
 

 אח

פרויקט יצירה והתערבות  - 9.00
גיא  - במרחב הציבורי של בית הספר

 ניסנהויז

 -יפת וירון אתר-טויטורינת 
  – גבולות""חוצה 

 
מסע הצילום יתחיל ברחוב 
"הגבול" )שמחה הולצברג(, 
מרחב המהווה גבול פיסי בין 

ים ויפו. גבול  -שתי ערים: בת
 -בין תרבויות, שפות, ומורשת

בחלק הדרומי השייך לתחום 
ים ומשם -השיפוט של בת

יפו ג',  -לאורך שכונות יפואיות 
עג'מי, גבעת עליה, עד למרכז 

 אביב.הטיילת בתל 


