
(#1-11) הטמל תואצמנ זולב רבד לכל תורדגה ״הריציב םיהולא לש ורופיס״ :אשונ 2019 אבה רודה סנכל זול

1.7 ינש םוי 30.6 ןושאר םוי 29.6 תבש םוי 28.6 ישיש םוי 27.6 ישימח םוי
!םוקל ןמז !םוקל ןמז !םוקל ןמז !םוקל ןמז 7:00-7:15
!םירדחמ תאצל 7:15-7:30
!!הלבקב תוחתפמ רקוב תחורא רקוב תחורא רקוב תחורא 7:30-7:45
םוירוטידואב תודבזמ (יפמאב) םיכירדמל רקוב שגפמ (יפמאב) םיכירדמל רקוב שגפמ (יפמאב) םיכירדמל רקוב שגפמ 7:45-8:00
רקוב תחורא 8:00-8:15

מפגש באמפיתיאטרון מפגש באמפיתיאטרון מפגש באמפיתיאטרון 8:15-8:30
הלל אקוסתי (2 שירים) הלל אקוסתי (2 שירים) הלל אקוסתי (2 שירים) 8:30-8:45

לכו לאולם תרבות חלוקה לקבוצות קטנות ב8:40 חלוקה לקבוצות קטנות ב8:40 חלוקה לקבוצות קטנות ב8:40 8:45-9:00
מפגש בוקר וסוקום (אולם תרבות) לכו לחדרי הפקה וחזרות לכו לכיתות לכו לכיתות 9:00-9:15

״הסיפור המלא: החלק שלך בסיפור!״ חזרות בצוותים וזמן להפקות מדיה 4# שיעורים קבוצתיים 4 (נושא עיקרי) שיעורים קבוצתיים 2 (נושא עיקרי) 9:15-9:30
״הסיפור המלא: איך לחלק את הסיפור״ בתרבות, אמפי, כיתות 1-11, ומתחם הגנים בתרבות, אמפי, כיתות 3-11, ומתחם הגנים בתרבות, אמפי, כיתות 3-11, ומתחם הגנים 9:30-9:45

9:45-10:00
הפסקת כיבוד (מסביב לאמפי) הפסקת כיבוד (מסביב לאמפי) 10:00-10:15

לכו לחדרי הפקה וחזרות סדנאות פרקטיות 3 ו4 (נושא עיקרי) 10:15-10:30
חזרות בצוותים וזמן להפקות מדיה 3# 10:30-10:45

10:45-11:00
כיבוד קל ולהתראות! באיזור האמפי זמן חופשי/בריכה לכו לכיתות (נושא משני) 11:00-11:15

שיעורים קבוצתיים 3 (נושא משני) 11:15-11:30
הסעות ואוטובוסים יוצאים 11:30-11:45

11:45-12:00
ארוחת צהריים ארוחת צהריים הרשמה וכניסה לחדרים 12:00-12:15

12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00

ארוחת צהריים לסדנאות שונות לאודיטוריום לאולם התרבות 13:00-13:15
סדנאות רוחניותי ארוחת צהריים - פלפל ושתייה חזרת מהקלה (באודיטוריום) 13:15-13:30

אסיפת פתיחה (אולם התרבות) 13:30-13:45
לכו לחדרי הפקה וחזרות 13:45-14:00

חזרות בצוותים וזמן להפקות מדיה #5 לסדנאות שונות 14:00-14:15
סדנאות צירתיות לכו לחדרי הפקה וחזרות לשיעורים/לכיתות 14:15-14:30

חזרות בצוותים וזמן להפקות מדיה #2 שיעור קבוצתי #1 (בנושא העיקרי) 14:30-14:45
14:45-15:00

לאודיטוריום 15:00-15:15
לסדנאות הפרקטיות חזרת מהקלה (באודיטוריום) 15:15-15:30

סדנאות פרקטיות 1 ו2  15:30-15:45
מסלול המוסיקה באודיטוריום 15:45-16:00

לסדנאות הפרקטיות חזרת מהקלה (באודיטוריום) מסלול המדיה במתחם גנים 16:00-16:15
לאולם התרבות סדנאות פרקטיות 5 ו6  לחדרי הפקה וחזרות 16:15-16:30

מפגש  (אולם התרבות) מסלול המוסיקה באודיטוריום חזרות בצוותים וזמן להפקות מדיה #1 16:30-16:45
״הסיפור המלא: סיפור של צדק״ מסלול המדיה במתחם גנים 16:45-17:00

הלל: צוותי הלל #1-4 זמן חופשי 17:00-17:15
(הורים מוזמנים) כדור רגל/משחקי שולחן 17:15-17:30

17:30-17:45
17:45-18:00

ארוחת ערב ארוחת ערב קלה באיזור הבריכה/שחייה ארוחת ערב ארוחת ערב 18:00-18:15
הורים יכולים לאכול במסעדה מחוץ לנורדיה בנתניה  18:15-18:30



או לקנות ארוחה מראש בנורדיה ב30שח  18:30-18:45
לאולם התרבות לאולם התרבות 18:45-19:00

מפגש ערב - ערב הלל יצירתי!! (אולם התרבות) מפגש ערב (אולם התרבות) לאולם התרבות 19:00-19:15
צוותי הלל 5-8 ״הסיפור המלא: סיפור של אהבה״ מפגש ערב (אולם התרבות) 19:15-19:30

(הורים ומשפחה מוזמנים) ״הסיפור המלא: סיפור של נצחון״ 19:30-19:45
19:45-20:00

הכנות לערב כישרונות ״מיקרופון פתוח״ 20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00

ערב כישרונות ״מיקרופון פתוח״ (אמפיתאטרון) 21:00-21:15
21:15-21:30

זמן חופשי זמן חופשי 21:30-21:45
כיבוד/כדור רגל/משחקי שולחן כיבוד/כדור רגל/משחקי שולחן 21:45-22:00

22:00-22:15
22:15-22:30

לחדרי שינה! לחדרי שינה! לחדרי שינה! 22:30-22:45
לחדרי שינה! תפילה/שיחה בקבוצות קטנות תפילה/שיחה בקבוצות קטנות תפילה/שיחה בקבוצות קטנות 22:45-23:00

פיצה בחדרים, כיבוי אורות 23:00!! כיבוי אורות 23:00!! כיבוי אורות 23:00!! כיבוי אורות 23:00!! 23:00

הגדרה שם
על כל נרשם לבחור ללממוד במסלול המוסיקה או במסלול המדיה. במסלול המוסיקה ניתן לבחור ״נושא עיקרי״ שבו תקבל/י 3 שיעורים קבוצתיים לפי רמה של 45דק כל אחד. אם תבחרו בנושא עיקרי בתחום המוסיקה (גיטרה, שירה, קלידים, תופים, בס, חשמלי, הדרכת תפילה מהפסוקים) זאת אומרת שתקחו חלק גם בסדנאות הפרקתיות שקשורים למוסיקה והלל.  1. שיעור קבוצתי (נושא עיקרי)

על כל תלמיד לבחור בנושא משני בו הוא/היא ת/יקבל 3 שיעורים קבוצתיים של 45דק כל אחד. תלמיד במסלול המוסיקה יכול לבחור ״נושא משני״ באותו מסלול המוסיקה או במסלול המדיה. תלמידי מסלול המדיה יכולים לבחור נושא משני באותו מסלול או במסלול המוסיקה. 2.  שיעור קבוצתי (נושא משני)
יהיו 6 סדנאות פרקטיות של 20 דק. מיועדות לכל מסלול. כל תלמידי מסלול המוסיקה יתאספו יחד לסדנאות בכל מנה נושאים קשורים למוסיקה, נגינה בצוות, כתיבת שירים והלל. כל תלמידי מסלול המדיה יתאספו יחד לסדנאות בכל מנה נושאים קשרוים למדיה ויצירתיות ואיך להשתמש בכישרונות שלהם באומנות, הפקת וידיו ריקוד וצילום לכבוד האדון! 3. סדנאות הפרקטיות

ביום שבת באחר הצהריים, יהיו 4 סדנאות יצירתיות כגון ״אנימציה במחשב״, ״הקלטה והפקה באולפן״, u״מוסיקה בסיגנון ערבית״. על כל נרשם לבחור אחד מהם שהכי מעניין אותו. לאחר בכן יהיו 4 סדנאות רוחניות/לימוד תנייך כגון ״להיות מהלל כמו מלך דוד״, ״לפתח צורת חיים של תפילה״, ״איך לבשר בשימוש התנות שלכם״ ורפואת פנימית דרך אומנות, הלל, ותפילה״ . על כל נרשם לבחור אחד מהם שהכי מעניין אותו. 4. סדנאות יצירתיות ורוחניות
תלמידי מסלול המוסיקה יתחלקו לצוותי הלל ויתמנו לקראת ערב ההלל. תהיה הזדמנות לכתוב ולהקליט שיר, להתאמן בשירת הפסוקים ובנגינה ושירה ספונטנית. תהיה אפשרות גם להכין שיר הלל בסגנון מיוחד לקראת ערב ״מקרופון הפתוח״ 5. חזרות בצוותים וזמן להפקות מדיה

כולם בכנס מוסמן לשיר במהקלה של הכנס. המהקלה תכין שיר הלל מסוים בעברית וערבית עם הרמוניות. הם יציגו את השיר הזה בערב הלל היצירתי מופק על ידי הנוער. לערב הזה נזמין משפחה וחברים.אנחנו מעודדים את כולם בכנס להתתף במהקלה! 6. חזרת מקהלה
ערב הכישרונות ״מיקרופון הפתוח״ הוא ערב כיףי לכל התלמידים. יתקיים בחוץ באמפיטיאטון. תהיה הזדמנות, לכל אחד שרוצה, להציג שירים/הצגות/כישרונות לבד או עם החברים. נבלה זמן כיף ונחמד של התחברות אחד עם השני. 7. ערב כישרונות ״מיקרופון פתוח״

בערב האחרון של הכנס, יתקיים ערב הלל יצירתי מודרך על ידי הנוער עצמם. בערב הזה צוותי הלל צעירים ידריכו הלל ותפילה. המהקלה תציג את השיר שהם הכינו. תלמידי האמנות, הצילום, הריקוד יציגו את מה שהם הכינו במשך הכנס. תלמידי הפקת וידיו יציגו את הסרטון שהם הכינו. יהיה ערב מבורך של ״סיפורו ביצירה״! 8. ערב הלל יצירתי מודרך על ידי נוער
יהיה זמן חופשי כל יום. בזמן הזה, מתחת לשגחת המדריכים, הנוער יוכלו לשחק כדור רגל, לשחק משחקי מיים, ולשחק בשולחנות משחק. יהיו חטיפים ושתייה. פעמיים בכנס תהיה אפשרות לכל אלה שרוצים, לשחות בבריכה גדולה בנורדיה. גם כמובן בהשגחה מהמדריכם. 9. זמן החופשי וזמן בבריכה

יהיה מדריך/ה בכל חדר.החדרים יהיו בשני ביניינים מופרדים, אחד מיועד לבנים ואחד לבנות. המדריך שנמצה/ת בחדר שלכם הוא/היא המדריך/ה שלכם. הוא/היא י/ת/ידריך את כל החדר בדיון קצר ותפילה כל בוקר וערב. הוא/היא צריך לדעת איפה אתם ומה קורא איתכם. הוא/החא גם ת/יסביר לכם איפה אתם צריכים להיות ומתי וכל מידע אחר.  10. הקבוצות הקטנות 
בין השיעורים ובזמן הארוחות וזמן החופשי ניתן לגשת לחדר תפילה שזה ליד חדר האוכל. שם תוכלו לשבת, לנוח, לכתוב ביומן, להקשיב להלל, לצייר מהשהו או לקבל תפילה אישית מהמדריכים שנמצאיים בחדר הזה כל הזמן. 11. חדר התפילה


