
 

 

 פ"אתשללימודים בשנת  מחול עמק הירדןלמרכז ה נהלי

אינו  ם. הנרשמים מעבר למועד זה, מקומ 0202באוגוסט  11 –רישום התלמידים יסתיים ב  :הרשמה .1

כם לקבוע פגישת ייעוץ והכוונה עם רבקי אלגד המנהלת המקצועית של יבכדי להירשם על ח.מובט

 .יולי אוגוסט חודשי המרכז למחול, במהלך

                       יימסרו באמצעות ,אירועים וכד' עדכונים, שינויים, השיעורים, תמחול על מערכל המרכזהודעות  .א

 או פרסומים בפייסבוק.דואר אלקטרוני 

   .ההתעדכנות חלה על התלמיד/ה ומשפחתו אחריות          

        www.j-v.org.il המועצה מחול מופיע באתרל המרכז תיאור פעילות ב.  

הלימודים במרכז ' דיום  02...10 ותסתיים ב 'גיום  0202.9.1 שנת הלימודים תחל ב : תלימודים וחופשו .0

 )בחופשות אין פעילות(.מתקיימים בהתאם לימי הלימוד וחופשות בתי הספר 

 .מחולל מרכזביום הזיכרון לחללי צה"ל, לא מתקיימים לימודים ב

 בהתאם לימים בשבוע. החזרות והמופעים הן חלק 01 - תש"פמינימאלי לשנת השעורים המספר  .א

 .מתכנית הלימודים ובנוסף לשיעורים הרגילים

 בימי המופע המרכזי לא יתקיימו שיעורים במרכז למחול .ב

  .למרכז  שמורה הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים  ג. 

תלמיד יוכל להשתתף בפעילות רק לאחר שהסדיר ההרשמה והתשלומים  :שכר לימוד ונוהלי תשלום .0

 במשרדי המחול.

 .12%התשלום על הפעילות הוא שנתי. העלות למשתתף שאינו תושב המועצה, בתוספת של  א. 

          מזומן/צ'קיםתשלום ב .דרך אתר החוגים של המועצה אשראי לשלם בכרטיסשם ורלהניתן  ב.  

לחתום על הורה /על כל תלמיד .במרכז למחולטופס הרשמה מילוי לאחר  של המועצה במשרדי הגביה

 2021לא יאוחר מחודש יוני  אחרוןתשלום  .מרכז למחולנהלי ה טופס

  ד.החודש בו החלו ללמום החל מתחילת תשלוהבמהלך השנה, יגבה  למצטרפים ג.  

עם ציון התאריך בו התלמיד/ה והחוג, יש להודיע על כך בכתב עם חתימת ההורים  הפסקתבמקרה של  .ד  

  . והיה אם סיים תלמיד במחצית החודש, התשלום הינו על החודש במלואו.החוגאת  סיים

הינם חודשי ניסיון בתשלום.  02.0.01ועד התאריך  ה/לפעילות התלמיד החודשים הראשונים  ששת. ה

 , במידה ופרש תלמיד מהפעילות, יחוייב בעלות השנתית.מרץמחודש 

 .יגבה תשלום נוסף (וצפייה במופעי מחול מפגשי מחול, סדנאות)פעילויות מחול נוספות בחירה בעבור 

 :היעדרויות של תלמידים או מורים . 4

  .בהיעדרות של תלמיד, אין החזר כספי גם אם הודיע על כך מראש א.

 עור.ייוחזר הש – בגין היעדרות מורהב. 

שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו חיסורים או אי התאמה  למחול  מרכז ה .ג

  .וכדומה

 



 

 

 

 

  :בות לתלבושת והופעה לכל השיעוריםיהנחיות מחי. 1

 'ורוד או ללא גרביון. ב': בגד גוף בצבע ורוד/סגול בהיר, גרביון בצבע - גן חובה + א 

  'ורוד בעציב': בגד גוף, גרביון בצבע לבן, נעלי בלט ב –כתות ג 

 טייץ/טרנינג, חולצות/גופיות/סווטשירט )ללא בטן חשופה(,  הופ: מכנס-היפ                        

 .מיועדים רק לשיעור(/)חדשים נעלי ספורט

 'אז: טייץ קצר/ארוך, בגד גוף.ג 

  עור, בשיער אסוף, ללא תכשיטים. יש להביא ידק' לפני תחילת הש 5לכל השעורים יש להגיע
 עור.יבקבוק מים לש

  תלמיד שיגיע באיחור או בתלבושת והופעה שאינם כנדרש, לא יורשה להשתתף בו. –שימו לב 

  :נהלי התנהגות..

  .על מחלה/ אי כשירות להשתתף בשיעורהורים להודיע או העל התלמיד/ה  א.

  .על התלמיד להישמע להוראות המורים וההנהלה ב.

תום פעילות התלמיד. תלמיד שיצא מן המתחם, אינו באחריות לפני  למחולמרכז האין לעזוב את שטח  ג.

 המרכז.

       שמעת מרכז  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד אשר הפר את כללי המההנהלת  ד.

  .המקובלים אצלנו כמו התנהגות בלתי הולמת או אי הגעה רצופה לשיעורים

  . יורשה להשתתף בשיעורצדקת, לא וסיבה מ לאל רבאיחו תלמיד שיגיע לשיעור ה.

 

  אינה אחראית על אובדן חפצי ערך. האחריות היא של  למחולמרכז ההנהלת

 .התלמיד בלבד

 

  גם ללשון נקבה. מתייחס –כל הכתוב בלשון זכר 

 

  

 

 

 חתימת ההורים_________________           אריך____________ת

 

       

 מייל /לצרף לטופס הרשמה ולשלוח למרכז למחול בפקס

 machol@j-v.org.ilמייל  290194.-24   –פקס 

 

 

 

 בברכה והצלחה,

 הנהלת המרכז למחול.


