אולפן למחול מנשה – תקנון כללי התנהגות ולבוש תשפ"ב
התמדה
אין להחסיר שיעורים ללא סיבה מוצדקת.
במידה ואינך מגיע/ה לשיעור יש להודיע על כך מראש בטלפון  04-6177357או במייל .machol@menashe.co.il
התנהגות
 .1במהלך השיעור אין להפריע (לדבר ,לצאת מהכיתה או לשבת ללא אישור).
 תלמיד/ה שמפריע/ה לא י/תוכל להמשיך להשתתף בשיעור .במידה ואין שיפור בהתנהגות ,לא נוכל לאפשר המשך
השתתפות בשיעורים.
 לא יורשה שימוש בטלפון הנייד בזמן השיעור גם בעת הישיבה בצד.
 .2יש להביא בקבוק מים לשיעורים .הפסקת השתייה תתבצע בתוך הסטודיו בלבד .אין להכניס דברי מזון לסטודיו.
לבוש
יש להופיע לשיעור בלבוש מסודר ונקי על פי פירוט הטבלה המצורפת.
 לא תתאפשר השתתפות בשיעור בלבוש שאינו מותאם.
 בחורף ,אפשר ללבוש בגדים עליונים צמודים ב 10-הדקות הראשונות של השיעור.
 אין לענוד שעונים ,שרשראות ,צמידים ,טבעות ועגילים ארוכים.
 מומלץ לסמן בטוש בלתי מחיק את הנעליים והבגדים בשם התלמיד/ה ,יסייע במקרה של אובדן.
 נא לא להביא דברי ערך לאולפן .האולפן אינו אחראי לגניבות ,לנזק ו/או לאובדן.

שיעור
מחול יצירתי לגיל הגן – טרום
חובה וחובה
מחול יצירתי כיתות א'
טרום בלט ,בלט קלאסי ופלור
בר
(ב'-י"ב)
מחול מודרני ,עכשווי
ג'אז/ג'אז לירי
היפ-הופ
פלמנקו

תלבושת
בגד גוף וטייץ .הצבע לפי בחירה .שיער אסוף היטב ב"גולגול".
בגד גוף וגרביון (הצבע לפי בחירה) ,נעלי בלט.
שיער אסוף היטב ב"גולגול".
חובה לכל התלמידות :בגד גוף שחור גזרת גופייה (למופעים).
מותר בגד גוף שחור בגזרה אחרת לשיעורים.
גרביונים בצבע :לבן  /ורוד /שחור .נעלי בלט ורודות.
חזייה (במידת הצורך) – שחורה.
שיער אסוף היטב ב"גולגול".
חובה לכל התלמידות :בגד גוף שחור גזרת גופייה (למופעים).
מותר בגד גוף שחור בגזרה אחרת לשיעורים.
טייץ שחור עד הקרסול .שיער אסוף היטב ב"גולגול".
בגד גוף ,טייץ/מכנס ג'אז צמוד (אין הכתבה של צבע) .שיער אסוף היטב ב"גולגול".
בגדים נוחים ,שיער אסוף היטב בקוקו .מומלץ לשיעור ההיפ-הופ :בירכיות.
חובה נעלי היפ הופ לבנות (סוליה לבנה) ,המיועדות רק להיפ הופ (לא תורשה כניסה
לסטודיו עם נעלי רחוב).
בגד גוף שחור ,חצאית שחורה/צבעונית ,שיער אסוף היטב.

חשוב מאוד! אנא בדקו שגזרת בגד הגוף נותנת תחושה נוחה ומוגנת ,כך שאין צורך להרים ולסדר אותו מדי פעם.

הצהרת בריאות:
במידה וקיימת בעיית בריאות עליכם לסמן זאת בטופס הרישום האינטרנטי ולפנות למשרד האולפן למילוי הצהרת בריאות מפורטת.
הצהרת בריאות בתקופת הקורונה:
מצ"ב מסמך נפרד המרכז את הנהלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
אישור שימוש בתמונות:
האולפן יעשה שימוש בתמונות ובצילומי הווידאו לטובת פרסומי האולפן במדיה המודפסת ובמדיות הדיגיטליות.
פעילות העשרה:
במהלך השנה תתקיים פעילות העשרה (מופעים/שיעורים/סדנאות אומן וכו') במטרה להרחיב את החשיפה לתחום המחול ,להעמיק
את ההבנה והמודעות לאומנויות הבמה בכלל ולמחול בפרט ,ולעודד יצירתיות ,רצינות ומקצועיות.
ההשתתפות בתוכנית היא חובה והתשלום חד פעמי לכל השנה:
א'-י"ב 2 :פעילויות העשרה –  ₪ 130סה"כ.
הסכום משולם בשני תשלומים בסמוך לפעילויות ,תכנית מפורטת תפורסם בהמשך.
שיעורים פתוחים (בהתאם להנחיות):
במהלך החודשים דצמבר-ינואר יתקיימו שיעורים פתוחים באולפן ,בהם יוזמנו המשפחות לצפות בתלמידים בעשייה השוטפת.
מופעי סוף השנה (בהתאם להנחיות):
אירועי סוף השנה נערכים בין סוף מאי-לסוף יוני והם מהווים חלק מתכנית הלימודים השנתית באולפן .ההכנות לקראתם מאוד
חווייתיות אך דורשות עבודה רבה והתארגנות נוספת מצד האולפן והמשפחות כאחד .שיתוף הפעולה של ההורים הכרחי .תודה
מראש על ההבנה ,הסבלנות והעזרה .הלימודים באולפן מתקיימים במתכונת מלאה עד ה 30-ביוני.
הצפייה במופע סוף השנה של האולפן למחול מנשה כרוכה בקניית כרטיס ,שעלותו .₪ 30
הפסקת לימודים
הפסקת הלימודים באולפן תיעשה עפ"י נוהל ביטול השתתפות בחוגים ברותם.
 במקרה בו מרכז רותם/האולפן מפסיק את הפעילות ,יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות  -הודעה על כך תימסר
בכתב.
 הודעות על ביטול השתתפות יש להפנות בכתב בלבד( ,פקס או מייל) ,למזכירות האולפן ,ולוודא קבלתם.
הודעה בע"פ למורה או למזכירות  -אינה מספיקה ולא תתקבל כהודעת ביטול השתתפות.
 לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.
 החזר כספי עבור ביטול השתתפות באולפן למחול:
 עד תאריך  30.10.2020יתבצע זיכוי מלא מרגע ההודעה בכתב( .התאריך הקובע שעל ההודעה בכתב).
 בין התאריכים  1.11.20 – 31.3.21החיוב יתבצע עד לסוף החודש בו התקבלה ההודעה.
 החל מתאריך  1.4.2021לא יינתנו החזרים כספיים בגין הפסקת פעילות.
במידה ונאלץ להפסיק את הפעילות ,נפסיק את החיובים מרגע הפסקת הפעילות.

נא להעביר לאולפן תמונת פנים מזהה לתיק האישי במהלך השבוע הראשון ללימודים.
לאולפן שמורה הזכות לשחרר תלמיד/ה אשר לא י/תעמוד בנהלי האולפן (לאחר התראה).

