
 

 מכינת מצוינות –23-27  אוגוסט 2020

  הורים ורקדנים יקרים, ברוכים הבאים לבית הספר למחול "דאנס אקדמי" ולמכינת המצויינות.

 אנו מבקשים להקפיד על ההנחיות על מנת שנוכל לשמור על בריאותם ובטחונם של התלמידים
  .ושל צוות המורים

  בכל מתחמי הסטודיו עם הגעת התלמידים, בהפסקות יש להיות עם מסכה.1.
אחד מרחק על להקפיד יש אוכל ובהפסקות מסכה, ללא יתקיימו עצמם השיעורים )             

  מהשני)
 יש לחטא את הידיים בזמן ההגעה, לפני כניסה לכל שיעור, לרשותכם מתקני2.

  אלכוג'ל רבים פרוסים בכל מתחמי הפעילות.
  תלמיד אשר חש ברע מכל סיבה שהיא, מתבקש לא להגיע  וליידע את המזכירות .3.
  כל קבוצה תשאר בקפסולה קבועה, באולם קבוע.4.

.5, (1.5 של בקבוק חטיבה/תיכון ) אישי שתיה בבקבוק להצטייד יש יום בכל               ציוד:

אוכל אלא חטיפים להביא אין ארוך) יום (לתלמידי צהריים ארוחת בוקר,             ארוחת

אימון גומיית לרכוש (ניתן מגבת דאורדאורנט, ומתיחות, אימון גומיית בלבד,            בריא

 בסטודיו).

וכבר6. אישור לה שניתן (למי פויינט נעלי בלט, נעלי מפוצל, גרביון עם להגיע יש                לבוש:

וטייץ לבנה צמודה גופייה – (בנים ורוד/תכלת צעירות גוף בגד בעבר), פויינט על               עלתה

בצורה להגיע יש שחור, גוף בגד לבן/ורוד, מפוצל גרביון ובוגרים חטיבה             שחור).

.  מסודרת מהבית עם שיער אסוף בגולגול מוחזק עם סיכות סבתא ורשת שקופה

 לתשומת ליבכם, חלו שינויים בעקבות המצב, מצ"ב מערכת מעודכנת בהמשך7.
  המסמך.

 על תלמידי התיכון להגיע בכל יום בשעה 8:15 בבוקר לשיעור בר לפני כל שיעור8.
 רפרטואר. על שאר התלמידים להגיע בכל יום בשעה 9:15 בבוקר . יש לנהוג בכבוד

 למקום, לשמור על הסדר והנקיון, על החברים - לכבד ולפרגן , לשמוע להנחיות
  והוראות צוות הקורס והכי חשוב להנות ולהתפתח.

 יום האודישנים: יום חמישי ה- 27/8/20

האודישנים עצמאי. לחימום האודישנים תחילת לפני שעה כחצי להגיע מתחרה גיל קבוצת כל               על

  מומלצים גם לתלמידים שמגיעים למכינה כחיזוק בלבד.

 צעירים: 10:00-11:00 (יש להגיע לסטודיו ב-9:30)

 חטיבה: 11:15-12:15 (יש להגיע לסטודיו ב-10:30)

 בוגרים: 12:30-13:30 (יש להגיע לסטודיו ב-11:45)

  בוגרים : 14:00-17:00 וידיאו דאנס תומר גולן

   



 
 תשובות בנוגע לקבלה יימסרו במייל לאחר סיום הקורס.●

 מערכת הקורס:

 יום א  -  23/8/20
 

 יום ב – 24/8/20

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
  לימור זיו

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
  איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
  טליה פז

 רפרטואר מאטץ אק

9:00-11:00 

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
  לימור זיו

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
  איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
 טליה פז רפרטואר

 מאטץ אק

9:00-11:00 

 מצויינות צעירים
11:15-13:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 רפרטואר

  יוליה מוסטר
11:15-12:45 

 מצויינות
 צעירים

11:15-13:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 רפרטואר

  יוליה מוסטר
11:15-12:45 

 מצויינות בוגרים
13:00-15:00 
  לימור זיו

 מצויינות חטיבה
13:00-15:00 
  איביצה באגו

 מצויינות בוגרים 
13:00-15:00 
  לימור זיו

 מצויינות חטיבה
13:00-15:00 
  איביצה באגו

 

 סולאים לימור
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 סולאים לימור 
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 

  
 יום ג  - 25/8/20

 
 יום ד – 26/8/20

 מצויינות חטיבה 
9:30-11:00 
  לימור זיו

 מצויינות צעירים
9:30-11:00 
  איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

  וידאו דאנס
 תומר גולן

9:00-11:00 
 
 

 מצויינות חטיבה
9:30-11:00 
  לימור זיו

 מצויינות
 צעירים

9:30-11:00 
  איביצה באגו

 מצויינות בוגרים
 ט-יב

 מאסטר קלאס
 רינה בדש

 רפרטואר קנינגהם

9:00-11:00 
 
 

 מצויינות צעירים 
11:15-13:00 
 לימור זיו

 מצויינות בוגרים
11:15-12:45 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
  יוליה מוסטר
11:15-12:45 

 מצויינות צעירים
11:15-13:00 
 לימור זיו

 מצויינות
 בוגרים

11:15-12:45 
 איביצה באגו

 מצויינות חטיבה
 רפרטואר

 יוליה מוסטר
11:15-12:45  

 מצויינות בוגרים 
13:00-15:00 
  לימור זיו

 מצויינות חטיבה
13:00-15:00 
  איביצה באגו

 מצויינות בוגרים 
13:00-15:00 
  לימור זיו

 מצויינות
 חטיבה

13:00-15:00 
  איביצה באגו

 

 סולאים לימור 
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 סולאים לימור 
 פרטני

15:15-16:15 

 סולואים איביצה
 פרטני

15:15-16:15 

 

   



 
 מצפים לראותכם!

      כלנית וצוות בית הספר

   


