
 

 31.08.18

תלמידים והורים יקרים, 

שלום וברכה, 

מידעון לשנת הלימודים תשע"ט–  2018-19 

אני מברכת על פתיחת שנת הלימודים תשע"ט ומקווה שתצטרפו אלינו. 

יעדי המרכז למצוינות במחול:  

• איתור כישרונות בתחום המחול בעיר חיפה ובסביבתה. 

• הענקת חינוך מחולי וחשיפה לעולם המחול ברמה אישית ומקצועית. 

• קידום והעשרת תלמידי מחול בחיפה וסביבתה. 

• פיתוח תחום המחול האמנותי בחיפה.    

• הכשרת רקדנים, שישתלבו בסדנאות המחול בארץ ובעולם. 

קהל היעד: 

המרכז למצוינות במחול מיועד לכל מי שמחפש מקום מקצועי, בו מתקיימת מערכת לימודים עשירה, בניהול מקצועי 
ובפיקוח מתודי וחינוכי. 

פעילות המרכז למחול: 

המרכז למצוינות במחול יפעל בימי ראשון ושלישי, החל מיום ראשון, ה 07.10.18, עד סוף חודש יוני 2019 ובכפוף 
לחופשות משרד החינוך. 

ימי פעילות לתלמידי מגמות מחול – ראשון ושלישי 

- פעילות המרכז לתלמידי כיתות ח'- ט' תתקיים בימי שלישי בסטודיו המחול, באשכול הפיס אשר בחטיבת הביניים, 
בביה"ס "רעות לאמנויות", רח' צה"ל 41, קריית אליעזר, חיפה. 

- פעילות המרכז לתלמידי כיתות י׳- י"ב תתקיים בימי ראשון ושלישי באולמות המחול אשר בתיכון ביה"ס "רעות 
לאמנויות", רח׳ חנה סנש 12, חיפה. 

ימי פעילות למבוגרים –שיעור פלדנקרייז ושיעור תנועה "עיבוד חושים" - ימי רביעי  

פעילות המרכז למבוגרים תתקיים בתיכון ביה"ס "רעות לאמנויות", רח׳ חנה סנש 12, חיפה. 

פרטים והרשמה - אביגיל ספז - 053-9319091 

 



 
מערכת שעות 

פירוט מורי רפרטואר בימי שלישי 

שני ראשון
אין פעילות

שלישי 
חט״ב רעות       |         תיכון רעות

חמישירביעי

 16:00-17:30
ח'-ט' 

בלט קלאסי 
ג'יי אוגן / אנג'לה

 16:15-17:45
י׳ - י"ב 

חיזוק ומודעות 
גופנית 

שולמית בר-גיא

 17:30-19:00
ח׳-ט' 

מודרני/ רפרטואר 
נועה רוזנטל/ שרון 
וזנה/ ימית כליף

 18:00-19:30
י׳ - י"ב 

בלט קלאסי 
ג'יי אוגן / אנג'לה

 18:00-19:30
י׳ - י"ב 

בלט קלאסי 
מיכל חסון / מיכאל 

 19:30-21:30
י׳ - י"ב 

רפרטואר 
נועה רוזנטל/ שרון 
וזנה/ ימית כליף

 18:30-19:30
פלדנקרייז 

אביגיל ספז 

 19:30-21:00 
י׳ - י"ב 

רפרטואר 
שקד לייבזירר 

   20:00-21:30
"עיבוד חושים" 
אביגיל ספז

 

מורה ימי שלישי חודשים

נועה רוזנטל 9,16,23 אוקטובר

נועה רוזנטל 6,13,20,27 נובמבר

נועה רוזנטל 4,11,18,25 דצמבר

נועה רוזנטל 1,8,15,22,29 ינואר

שרון וזאנה 5,12,19,26 פברואר 

שרון וזאנה 5,12,19,26 מרץ

ימית כליף 9,16,30 אפריל

שרון וזאנה
ימית כליף

7,14
21,28

מאי

ימית כליף 4,11,18,25 יוני



 
לוח שנה/ פעילות  שיעורי מחול שנה"ל תשע"ט 2018-19 

תעריף שכר לימוד 

צוות מורי המרכז:  
בלט קלאסי: ג'יי אוגן, מיכל חסון ברדס. •
מחול מודרני/ רפרטואר: נעה רוזנטל, ימית כליף, שרון וזנה, שקד לייבזירר. •
חיזוק ומודעות גופנית: שולמית בר-גיא. •
פלדנקרייז ותנועה לבוגרים: אביגיל ספז •

                                                          

פירוט ימי חופש ימי ד׳ימי ג׳ימי א׳

30/10 יום שבתון – יום בחירות7,14,21,289,16,23אוקטובר

4,11,18,256,13,20,27נובמבר

9/12 - חנוכה2,16,23,304,11,18,25דצמבר

8/1 יום פתוח בחט"ב - יתקיימו שיעורים רק בתיכון6,13,20,2715,22,29,1,8ינואר

3,10,17,245,12,19,26פברואר

31/3חזרות למופע המחול השש שנתי "רעות 3,10,17,245,12,19,26מרץ
המחול"

1-4/4 מופע "רעות במחול" 14,289,16,30אפריל
7/4 ערב יום הזיכרון 

17-27/4פסח

9/5 שבועות5,12,19,267,14,21,28מאי

2,16,23,304,11,18,25יוני

60 ₪ שיעור חד פעמי:

מחיר חודשי:שיעורים על בסיס חודשי:

1 שיעור בשבוע (רק שיעור קלאסי) 

2 שיעורים בשבוע 

3 שיעורים בשבוע   

4 שיעורים בשבוע  

5 שיעורים בשבוע 

  ₪ 250

  ₪ 390

  ₪ 470

  ₪ 570

₪ 630

 



 

נוהלי רישום 

קיום הפעילויות מותנה במספר המשתתפים.  •

התשלום עבור הפעילות ייעשה לכל שנת הפעילות מראש (10 חודשים). •

אמצעי תשלום: מזומן, המחאות דחויות לפקודת בית הגפן. •

משתתף אשר לא ישלם במועד, לא תתאפשר השתתפותו בפעילות. •

הפסקת פעילות והחזרי כספים: 

החזר כספי יתבצע אך ורק במקרים הבאים: 

הפסקת פעילות ע"י המרכז למצוינות במחול.  •

שיעורים שיבוטלו ע"י המרכז למצוינות במחול, יוחזרו במועד שיקבע ע"י מנהלת המרכז ובהודעה •
מראש. 

משתתף המבקש להפסיק פעילות חייב להודיע בכתב, חודש מראש, למנהלת המרכז.  •

אין החזר כספי לאחר חודש ינואר 2019 . •

משתתף שהפסיק פעילות, ואשר זכאי להחזר כספי, יקבלו תוך 45 יום, מיום ההודעה על הפסקת •
הפעילות. 

בכל מקרה יש לשמור על הקבלה המקורית עד סוף שנת הפעילות. ללא הקבלה המקורית לא נוכל •
לטפל בבקשת ההחזר. 

שכר הלימוד לתלמידי חט"ב יחושב על בסיס שנתי ולא חודשי ותלוי במספר המשתתפים.  •

רישום לפעילות: 

יתבצע מול מנהלת המרכז למחול, מיכל חסון ברדס. 

   WWW.HCEDANCE.COM :אתר /  HCEDANCE@GMAIL.COM  :בטלפון:  052-5447634  /  דוא"ל

        שנת פעילות פורייה ומוצלחת, 

מיכל חסון ברדס – מנהלת המרכז למצוינות במחול 
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