להורי תלמידי מגמות האמנות
הברכה והשלום
כבכל שנה ,אנו ממשיכים במסורת של מחנה האמנויות .השנה המחנה יתקיים בקיבוץ עין צורים ,מיום
שני ,ג' ניסן עד יום חמישי ו' ניסן ()22.3.2018 – 19.3.2018
המחנה הוא אירוע שיא של לימודי המגמה .פרויקט ייחודי זה של הישיבה ,יש לו משמעות ערכית
ומקצועית עמוקה.
במחנה התלמידים נפגשים עם אמנים ידועים ,עוסקים בסדנאות ייחודיות לאורך היום כולו וחווים חוויה
של עשיה אינטנסיבית ופורה.
היציאה משגרת הלימודים ,ההינתקות מהסביבה היומיומית והעשייה המשותפת והמרוכזת במחנה
האמנויות ,יגבירו באורח משמעותי את יכולותיהם ואת הישגיהם המקצועיים של התלמידים ויעשירו את
כישוריהם החברתיים והרגשיים ,בד בבד עם העמקת עולמם האמוני והערכי.
את המחנה מלווים מורי המגמה ,מחנכים ,ראש הישיבה ומורי הישיבה.
כללי המחנה
 .1חובה להקפיד על עמידה בלוח זמנים כפי שהם מופעים בתוכנית המחנה.
 .2כל התלמידים נדרשים להקפיד ולבצע את הנחיות הצוות בכל הנוגע לציוד ולחומרים
הקבוצתיים :ארגון ,העמסה ,פירוק ,השגחה וחיסכון .כלי נגינה וציוד אישים ימצאו באחריותם
האישית של התלמידים.
 .3כל התלמידים נדרשים להקפיד על הניקיון והשלמות של החדרים ,המתקנים ,הרכוש והציוד
שהאכסניה תעמיד לרשותנו.
 .4חובה לשמור על עמידה במטלות ,על השקט ועל שעות השינה.
 .5התלמידים חייבים להשתתף בכל הסדנאות שאליהם הם משובצים ,להופיע בדיוק בזמן
להתוועדויות עם הרמי"ם ,לתפילות ,לשיעורים ,להגיע מוכנים (עם הציוד הנדרש) לסדנא
ולהקפיד על דיוק ומשמעת בכל הנוגע להוראות שיינתנו.
למען הסר ספק – תלמיד שיפר את הכללים ישלח לביתו בתחבורה ציבורית ובתום המחנה
יקוים דיון בעניין המשך לימודיו במגמה.
המחנה הוא חוויה חברתית ,ערכית ומקצועית יוצאת דופן .על מנת שאירוע זה ימצה את
הטמון בו ,יש להקפיד על כל כלליו של המחנה.
בברכה
הנהלת הישיבה

אנו מצרפים בזה את תכנית המחנה ואת הציוד הנדרש מכל תלמיד לפי מגמה.
ציוד לתלמידי כל המגמות:
א.

טלית ,תפילין ,סידור ,ציצית נוספת.

ב.

ביגוד חם וביגוד קיצי.

ג.

לבנים ,מגבת ,סבון ,משחת שיניים מברשת ,גרביים.

ד.

מזון לצהרי היום הראשון.

ה.

 3כיפות (לתלמידי האמנות החזותית והקולנוע :גם כובע)

ו.

פיג'מה או ביגוד שינה חם.

ז.

שעון יד.

ח.

תרופות לתלמידים הזקוקים להם [משאפים וכו']

לתלמידי אמנות חזותית:
א.

בגדי עבודה

ב.

כובע

ג.

מצלמה  +בטריות וכרטיס זיכרון +מתאם /חיבור למחשב

ד.

ספר סקיצות

ה.

מכחולים

ו.

נעלים גבוהות לסדנת ציור נוף.

לתלמידי מוסיקה:
א.

סט מיתרים נוסף (גיטרות וכלי קשת),

ב.

שרף (כלי קשת),

ג.

עלים להחלפה ומברגון קטן לתיקונים (כלי נשיפה),

ד.

תוים של כל הקטעים המנוגנים כולל הכל ובכל ההרכבים,

ה.

עמודי תוים מתקפלים אישיים.

לתלמידי קולנוע
התלמידים נדרשים להביא תיקי הפקה מוכנים .כלומר :תסריטים מודפסים ,ברייקדאון ,לו״ז ,הלבשה,
ארט וכל ציוד הנדרש לביצוע הפרויקטים .היערכות של כל הצוות חיונית להצלחת הסרטים.

אישור:
הריני מאשר לבני _________________________ :לצאת למחנה אמנויות מיום שני ,ג' ניסן עד יום
חמישי ו' ניסן ()22.3.2018 – 19.3.2018
לא ידוע לי על מגבלה רפואית המונעת מבני להשתתף במחנה.
אם ישנן כאלו ,אנא פרטו:
_________________________________________________________________________
שם _____________________ :חתימה _______________________ תאריך____________ :

