
 

 תקנון ביה"ס למחול
 

: השיעורים בנויים ברצף ובקשר, ולכן הבנת החומר תלויה נוכחות בכל השיעורים .1
 נאמחלה  חיסור / בנוכחות קבועה וסדירה, על מנת שההתקדמות תהיה מירבית. במקרה של

 -להשלים את החומר עם חבר/ ה לפני השיעור הבא. מומלץ על לימוד פסיבי מצפייה בצד
 . לא טובבמידה ומרגישים 

 יש לידע את המורים. -על כל היעדרות של יותר משיעור אחד 
  במידה ותלמיד נאלץ לצאת מהשיעור לפני שעת סיומו, חובה עליו להביא למורה

 ין שחרור(.א -אישור בכתב מההורים )ללא אישור
 

 ,לפני התחלתו דקות 10 -ולהגיע לשיעור כ:  יש להקדים נא לא לאחר .2
 ולנצל את הזמן לחימום הגוף ועבודה עצמית, וחזרה על החומר הנלמד. 

דקות איחור  5במקרים חריגים ניתן להיכנס עד אין להיכנס לאחר תחילת השיעור!  
 -דקות לא תינתן האפשרות להיכנס 5מתחילת השיעור )בזמן שהמורה בודק נוכחות(. מעל 

 עד תום השיעור.

)שירותים,  : נא לדאוג לסידורים המתאימים לפני כל שיעורסידורים לפני השיעור .3
)אין לצאת מהשיעור ללא  תלבושת(. יש לקבל אישור מהמורה על כל עזיבה במהלך השיעור.

 ידיעת המורה(.

   דרישות לבוש(. -פרוט ) ראה דףבהתאם לשיעור  ריקוד י: בגדתלבושת .4
 אין להופיע לשיעור עם תכשיטים, שעונים, וכמובן ללא מסטיקים.      

 !במהלך השנה ובעיקר בסוף שנה לקראת מופעי הסיום מחולקות  לתשומת לבכם
לתלמידים תלבושות של ביה"ס למחול. תלמיד שמקבל תלבושת אחראי עליה עד 

לתפירת תלבושת זהה  להחזרתה. במידה ותלבושת אבדה, על התלמיד לדאוג
 חדשה ולהחזירה למתנ"ס.  נא שמרו על התלבושות! 

 בהתאם לשיעור. -: אסוף היטב ומסודרשיער .5
 

: מכיל בקבוק מים, נעלי ריקוד לפי הצורך, מחברת מחול ומכשיר כתיבה תיק מחול )רצוי( .6
 לרישום פרטים חשובים במהלך השיעורים.

 

נקיים ולא לשכוח פריטים שונים בהם. יש : נא לדאוג להשאיר חדרי הלבשה ניקיון .7
 להקפיד על שמירת ניקיון המקום ולא להיכנס בנעליים לסטודיו.

 
 .נא לא להביא חפצים יקרי ערך לשיעורים 

 
: על כל בעיה בריאותית, אורטופדית, יש לידע את המורים. יש להקפיד שמירת הבריאות .8

יחף מחוץ לאולמות המחול. נא  על לבוש הולם בחורף, בתום השיעור, ולהימנע מהליכה
 להקפיד לשמור על הרגלי תזונה נכונים, בריאים ויציבים.

 

 חודשים  במהלך מויתקיי נות המחולבכל סגנו יםפתוח יםשיעור: הורים .9
 )על כך תבוא הודעה(.  פברואר -ינואר     
 י"ב( יתקיימו במהלך חודש יוני.-)לכיתות א' מופעי סיום שנה     
 ראה צד שני של הדף(. -ם)תאריכי     
    עזרו לתלמידים לשמור ולקיים תקנון זה על מנת להנות יותר  ! הורים     
 רמתו המקצועית של ביה"ס. ולשמור על      

 .: נא להקפיד לקיים את סעיפי התקנון, ולשמור דף זהתלמידים .10

 נא לקרוא בעיון  כל חומר כתוב של ביה"ס למחול שמחולק או נשלח    !תלמידים והורים .11
 אליכם במהלך השנה.

 
 פוריה ומהנהשנה טובה,                                                                                  

 - עדי רייטן                                                                                           
 מנהלת ביה"ס למחול                                                                                   

 וצוות המורים                                                                                       


