
 

   

 מכינת מצוינות 22-26  אוגוסט 2021

מיועדת לתלמידי מסלולי המצויינות, לתלמידי הלהקות המקצועיות ולתלמידים  מכינת המצויינות

בעלי רקע טכני המבקשים להעמיק ללמוד ולהתנסות בחוויה עשירה אשר תקדם אותם 

 כרקדנים.

רפרטואר מודרני של יוצרים וכוריאוגרפים   -חומרים  תנסות עםהכוללת מכינת המצויינות 

 מובילים מהארץ ומחו"ל. 

המצויינות .  /מסלולי הלהקותאשר ימצאו מתאימים לשיבוץ תלמידים חדשים בתום המכינה יבחן 

אנו מבקשים להקפיד על ההנחיות על מנת שנוכל לשמור על בריאותם ובטחונם של התלמידים 

 ושל צוות המורים. 

לחטא את הידיים זאת יש  , יחד עםאנו ננהג בהתאם להנחיות שיהיו מקובלות באוגוסט .1

פרוסים בכל שלרשותכם מתקני אלכוג'ל רבים  .זמן ההגעה, לפני כניסה לכל שיעורב

 מתחמי הפעילות. 

 . תלא להגיע  וליידע את המזכירו ת/ברע מכל סיבה שהיא, מתבקש ה/אשר חשה /תלמיד .2

)חטיבה/תיכון ם משפחה עם שם+ש : בכל יום יש להצטייד בבקבוק שתיה אישיציוד .3

 אין להביא חטיפים, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים )לתלמידי יום ארוך( (1.5בקבוק של 

)ניתן לרכוש גומיית אלא אוכל בריא בלבד, גומיית אימון ומתיחות, דאורדאורנט, מגבת 

 אימון בסטודיו(.

למי שניתן לה אישור וכבר ): יש להגיע עם גרביון מפוצל, נעלי בלט, נעלי פויינט לבוש .4

גופייה צמודה –תכלת )בנים/בגד גוף צעירות ורוד צעירים:, (עלתה על פויינט בעבר

שחור, יש להגיע גרביון מפוצל לבן/ורוד, בגד גוף   :חטיבה ובוגרים לבנה וטייץ שחור(. 

 .בצורה מסודרת מהבית עם שיער אסוף בגולגול מוחזק עם סיכות סבתא ורשת שקופה

בית הספר למחול שומר את הזכות לערוך שינויים במערכת או בצוות  לתשומת ליבכם,  .5

 המורים בהתאם להנחיות/לכמות הנרשמים.   

שיעור כל בבוקר לשיעור בר לפני  8:30על תלמידי התיכון להגיע בכל יום בשעה  .6

                                    בבוקר. 9:15בכל יום בשעה על שאר התלמידים להגיע רפרטואר. 

לכבד ולפרגן , לשמוע  -יש לנהוג בכבוד למקום, לשמור על הסדר והנקיון, על החברים 

 להנחיות והוראות צוות הקורס והכי חשוב להנות ולהתפתח. 

 

 

 



 

   

 ערכת הקורס:מ

 22/8/21  -יום א  
 

 23/8/21 –יום ב 

 1בוגרים 
9:30-11:00 
 לימור זיו 

 צעירים
9:30-11:00 
 איביצה באגו 

 2 בוגרים
9:30-11:00 

 רפרטואר מודרני 
MARCO GEOKE 

ברקאי סיון 
 בליטצובה

  1בוגרים 
9:30-11:00 
 לימור זיו 

 צעירים
9:30-11:00 
 איביצה באגו 

 2 בוגרים
9:30-11:00 

 רפרטואר מודרני 
MARCO GEOKE 

סיון ברקאי 
 בליטצובה

 צעירים
11:15-13:00 

 לימור זיו

 2 בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 1בוגרים 
 רפרטואר מודרני 
MARCO GEOKE 

סיון ברקאי 
 בליטצובה

11:15-12:45 

 צעירים
11:15-13:00 

 לימור זיו

 2 בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 1בוגרים 
 רפרטואר מודרני 
MARCO GEOKE 

סיון ברקאי 
 בליטצובה

11:15-12:45 

 2 בוגרים
13:00-15:00 

 לימור זיו 

 1בוגרים 
13:00-15:00 
 איביצה באגו 

סדנת  -צעירים 
רפרטואר + הסבר 

 על האומן
סיון ברקאי  

 בליטצובה

11:45-13:00 

 2 בוגרים
13:00-15:00 

 לימור זיו 

 1בוגרים 
13:00-15:00 
 איביצה באגו 

 

 
 245/8/20 -יום ג  

 
 25/8/20 –יום ד 

 1בוגרים 
9:30-11:00 
 לימור זיו 

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
 איביצה באגו 

 2בוגרים 
 מודרני רפרטואר

 אנדראה מרטינז
9:30-11:00 

 

 1בוגרים 
9:30-11:00 
 לימור זיו 

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
 איביצה באגו 

 2בוגרים 
 מודרני רפרטואר

 אנדראה מרטינז
9:30-11:00 

 מצויינות צעירים
11:15-12:45 

 לימור זיו

 2 בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 1בוגרים 
 מודרני רפרטואר

 אנדראה מרטינז
11:15-12:45 

 מצויינות צעירים
11:15-12:45 

 לימור זיו

 2 בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 1בוגרים 
 מודרני רפרטואר

 אנדראה מרטינז
 11:15-12:45 

  2 בוגרים
13:00-15:00 

 לימור זיו 

 1בוגרים 
13:00-14:30 
 איביצה באגו 

 2 בוגרים 
13:00-14:30 

 לימור זיו 

 1בוגרים 
13:00-15:00 
 איביצה באגו 

 

 :62//208 -יום חמישי ה יום האודישנים:

 לימור+ איביצה ) יש להם סדנה נוספת ביום א(  – 11:30-9:00 – צעירים

 11:30-10:15 ,1בוגרים  מודרני פרטוארר 10:15-9:00 יגור מנשיקוב - סדנת בוגרים

  . 2בוגרים מודרני רפרטואר 

 .14:00-11:45 -לימור + איביצה  –  1+2שיעור בוגרים 

 מצפים לראותכם!

 כלנית וצוות בית הספר     


