
2021אוגוסט

הורים יקרים,

!2021-22תשפ"ב-הסטודיושל34ההפעילותשנתאתלפתוחושמחיםמתרגשיםאנו

בהתאם להנחיות, ואנועברה על כולנו שנה מאתגרת, אנו כמובן מתעדכנים ופועלים
בשלווה ובריאות לכולנו !מקווים ומאמינים כי השנה הקרובה תתקיים כמתוכנן ותעבור

נהלים לקיום החוגים:
השיעור.תחילתלפנידקותמספרלהגיענא.1

כילבשימו-בהמשךכמפורטלחוגהמתאימהבתלבושתלהגיעלהקפידיש.2
.clickdanceבאתרבהנחהמוביליםמותגיםשלמחולוציודביגודלרכושבאפשרותכם

כדי לבצע רכישה:

/https://www.clickdance.co.ilלאתרהיכנסו●
לחצו על "כניסת תלמידים"●
TLC5311410715-הרשימהמספראתהזינו●
הזמינו פריטים כרצונכם ושלמו באתר.●
השנה.כללאורךהסטודיולתלמידיהנחה5%מהטבתליהנותתוכלו●
דמיאתגםתחסכווכךלסטודיומרוכזבמשלוחיגיעו1/9העדשיבוצעוהזמנות●

המשלוח.

שלבמקרההאחריות–ערךדבריאויקריםחפציםלסטודיומלהביאלהימנעכדאי.3
אובדן או גניבה הינה על התלמיד/ה ו/או ההורים בלבד.

לסטודיו).אוכללהכניס(איןאישימיםבקבוקעםלסטודיולהגיעלהקפידבבקשה.4

הביתמבניאחד/קורונהחולהבקרבתהיו/בטובחשיםאינםשתלמיד/הבמקרה.5
על מנת לשמור עלבבידוד - בבקשה עדכנו אותנו בהקדם והימנעו מהגעה לסטודיו

בריאות שאר התלמידים והצוות.

כך.עללנותודיעואםנשמחשהיא,סיבהמכלהיעדרותשלבמקרה.6

https://www.dancedirect.co.il/


054-7596088נדב052-3578018רוני

תלבושת לחוגים:

(גנים):הגיל הרך★

בגד גוף בכל צבע וגזרה, אפשר עם או בלי חצאית.

אפשר שרוולון צמוד אובחורף - טייץ / גרביון חתוך (כף הרגל חייבת להיות חשופה),
חולצה ארוכה צמודה.

רוקדות יחפות (אין צורך בנעלי בלט), אסור לרקוד עם גרביים/גרביונים.

שיער אסוף היטב לגולגול. ללא תכשיטים או שעונים.

:בלט קלאסי★

בגד גוף שחור ללא שרוולים (עדיף כתפיה דקה).

גרביונים לבנים שלמים (מומלץ עם חור בכף הרגל).

נעלי בלט ורודות (עדיף סוליה מפוצלת).

שיער אסוף היטב לגולגול. ללא תכשיטים או שעונים.

:מחול מודרני★

בגד גוף שחור ללא שרוולים (עדיף כתפיה דקה).

טייץ או גרביון שחור עד הקרסול. רוקדות יחפות.

שיער אסוף היטב לגולגול. ללא תכשיטים או שעונים.

:היפהופ★

(לא ג'ינס),ביגוד חופשי נוח המתאים לריקוד: טייץ / מכנסי ספורט

בגד גוף / חולצה רחבה / גופיה רחבה.

נעלי ספורט / סניקרס (אסור בלנדסטון).

שיער אסוף היטב. ללא תכשיטים או שעונים.



החינוך):משרד(לפי2021-2022תשפ"בלשנתומועדיםחופשותלוח
.6-8/9/21ב'-ד'ימיםהשנה:ראש●
.15-16/9/21ד'-ה'ימיםהכיפורים:יום●
-חגאסרו29/9ד'ביוםלבשימו-28/9/21ג'יוםועד20/9/21ב'יוםסוכות:●

(למרות שיש עדיין חופש במסגרות)השיעורים יתקיימו כרגיל!
.6/12/21ב'יוםועד30/11/21ג'יוםחנוכה:●
.16-18/3/22ד'-ו'ימיםפורים:●
השיעוריםהסדרלילעדלבשימו-23/4/22ש'יוםועד15/4/22ו'יוםפסח:●

(למרות החופש מביה"ס)מתקיימים כרגיל!
.18:00השעהעדיתקיימוהשיעורים26/4/22ג'יוםולגבורה:לשואההזיכרוןיוםערב●

שקטהבמתכונתיתקיימוהשיעורים-27/4/22ד'יום-ולגבורהלשואההזיכרוןיום
ומכבדת.

.4-5/5/22ד'-ה'ימיםהעצמאות:ויוםצה"ללחלליהזיכרוןיום●
.18:00השעהעדיתקיימוהשיעוריםהזיכרון)יום(ערב3/5/22ג'ביום

.כרגילשיעוריםיש-19/5/22בעומרל"ג●
כרגיל!שיעוריםיש-חגאסרו6/6ב'ביום.4-5/6/22ש'-א'ימיםשבועות:●

לכל חוג, אנוחשוב לציין כי שכר הלימוד נקבע על פי מספר המפגשים השנתיים
מהשיעוריםכחלקנספריםאינםהחגיםחופשות(ימימפגשים40מינימוםלמתחייבים

להם אנו מתחייבים).

ברנר.גבעתבקיבוץהמופעיםבאולם9/6/22חמישיביוםלהתקייםמתוכנןהשנההמופע
סיוע(לצורךש"ח50שלבעלותאורחלכלכרטיסברכישתכרוכהבמופעההשתתפות

במימון עלויות המופע).

לינק לעמוד הפייסבוק של)מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק (ולעשות לנו
תמונותהשנהבמהלךמתפרסמותשם@studio_gelesבאינסטגרםוגםהסטודיו

מהפעילות השוטפת בסטודיו, עדכונים והודעות.

http://www.ornageles.co.ilהסטודיובאתרלשוטטמוזמניםהנכםכןכמו

הערה.אנחנו כאן לשירותכם ובשבילכם לכל שאלה, בקשה, בעיה או

ומוצלחת !!!מאחלים לכולנו שנה רצופה ושגרתית, מהנה, פוריה, יצירתית,

שלכם,

https://www.facebook.com/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%92%D7%9C%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-187022451350607/
https://www.facebook.com/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%92%D7%9C%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-187022451350607/
http://www.ornageles.co.il


רוני ונדב גלס


