
המרכז למחול 
חוגי ילדים, נוער ובוגרים במרכז למחול

מנהלת המרכז למוסיקה, מחול וסל תרבות: נירה ספיר-פינסקי,
נייד: 050-7246426

מנהלת מקצועית: רבקי אלגד: 04-7703979 נייד: 050-7375987
מזכירה, אלה פארן: 04-7703971, נייד: 052-8011084

machol@j-v.org.il :פקס: 04-6892594, דוא"ל

שנת הפעילות מתחילה ביום ראשון יב' באלול תשע"ז, 3.9.17 ומסתיימת 
ביום חמישי טו' בתמוז תשע"ח 28.6.18.

הפעילות מתקיימת בהתאם לימי הלימוד וחופשות בתי הספר.

מסלול 1 
)מצויינות(
ה'-ז', ח'-יב'

)חבילה כוללת(

מסלול 2
ג'-יב'

)חבילה 
כוללת(

מסלול 3
ג'-יב'

)אפשרויות 
בחירה(

מסלול 4
חוגי בחירה

מסלול 5
גיל רך + 

א'-ב'
)אפשרויות 

בחירה(

מסלול 6
בוגרים 90 

דק'
)אפשרויות 

בחירה(

ה'-ז' )60 דק'(
4 שעורים בשבוע 

 	2x קלאסי
 	1x מודרני
 	1x קדם סדנא

עלות – 481 ₪ 

ח'-ט' )90 דק'(
6 שעורים בשבוע

 	2x קלאסי
 	1x רפרטואר קלאסי
 	2x מודרני
 	1x סדנא

עלות – 590 ₪ 

ג'-ז'
)60 דק'(

3 שעורים 
בשבוע

 	2x קלאסי
)כתה ז': 90 דק'(

 	1x מודרני
עלות – 390 ₪

כיתה ז': 
 ₪ 400

ג' – ד' בלבד 
)60 דק'(

 	1x מודרני

עלות:
 ₪ 160

ד'-ז'
)60 דק'(

ג'אז 	 
היפ הופ 	 
מזרחי	 

פעם אחת: 
 ₪ 197

פעמיים: 340 ₪ 
ברייקדאנס 	 

1x )'90 דק(
עלות – 212 ₪

קפואירה	 
1x )'60 דק(

עלות – 197 ₪ 

גיל רך + א'-ב' 
מחול יצירתי	 

)45 דק'(
עלות – 160 ₪ 

קלאסי א'-ב'	 
)60 דק'(

עלות – 160 ₪ 

לייף דאנס	 

מודרני	 

מזרחי	 

היפ הופ	 

סלוני – לטיני	 

אימפרוביזציה	 

תנועה בהריון	 

י' – יב' )90 דק'(
7 שעורים בשבוע

 	2x קלאסי
 	2x מודרני
 	1x סדנא
 	2x להקה

עלות – 606 ₪

ח'-יב' )90 דק'(
3 שעורים 

בשבוע
 	2x קלאסי
 	1x מודרני

עלות – 404 ₪ 

ח'-יב'
)90 דק'(

 	 2x קלאסי
עלות:

 ₪ 293
 	3x קלאסי

)3=רפרטואר(
עלות:

 ₪ 404 

ח'-יב' )90 דק'(
ג'אז	 
היפ הופ	 
מזרחי	 

פעם אחת: 
 ₪ 212

פעמיים: 360 ₪ 

תוספת בחירה
פוינט / חוג

)ג'אז או היפ הופ(
נחשבת לתוספת 

שעור 
בעלות "מדרגות 

תשלום"

תוספת 
בחירה – 

כמו במסלול 1

תוספת 
בחירה – 

כמו
במסלול 1  
מותנה ב-3 

שיעורי 
טכניקה

חוג באותו 
סגנון -

תשלום לפי 
"מדרגות 
תשלום"

2 שעורים 
לא'-ב'

לפי "מדרגות 
תשלום"

שעור ניסיון 
חינם.

תשלום מראש 
ל 3 חודשים – 

.₪ 540
2 חוגים 300 ₪ 

לחודש.

שעור-קלאסי מודרני, פוינט, סדנא, רפרטואר, להקה.	 
חוג-היפ הופ, ג'אז, מזרחי, קפוארה	 
העלות היא חודשית, לפי תנאי ונהלי התשלום שבחוברת.	 
"מדרגות התשלום" בטבלה בהמשך.	 

לבחירה אחד מהמסלולים שלהלן:
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* מערכת שעות וטפסי הרשמה באתר המועצה - המרכז למחול.
* מצאו אותנו בפייסבוק - "מרכז מחול עמק הירדן".

* גבייה ותשלום במרכז למחול.

לפרטים נוספים, לתנאי תשלום והרשמה - ניתן לפנות למשרדי המרכז למחול, בית "יד לבנים"

תלמידי חוץ שאינם תושבי המועצה - עלויות בתוספת 10%.	 
פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.	 
המחירים אינם כוללים פריטי לבוש ונעליים.	 
מסלול הבוגרים - אינו דורש ידע מוקדם במחול. שיעור נסיון חינם. התחייבות תשלום מראש ל-3 חודשים.	 
שיעור/חוג ניסיון בודד חייב בתשלום. - 50 ש"ח.	 
הזכות לשינויים במערכת שמורה.	 

עלות שנתית לתושבי מס' שיעורים בשבוע
המועצה )90 דק' ז'-יב'(

עלות שנתית 
לתושבי המועצה
)60 דק' גיל רך-ו'(

1,600 ש"ח1 שיעור גיל רך + א'-ב'

2,790 ש"ח2,930 ש"ח2 שיעורים

3,900 ש"ח4,040 ש"ח3 שיעורים

4,810 ש"ח4,950 ש"ח4 שיעורים

5,360 ש"ח5,500 ש"ח5 שיעורים

5,910 ש"ח6 שיעורים

6,060 ש"ח7 שיעורים

6,160 ש"ח8 שיעורים

1,970 ש"ח2,120 ש"חחוגים

3,400 ש"ח3,600 ש"חחוג פעמיים בשבוע מאותו הסגנון

540 ש"ח תשלום מראש ל-3 חודשיםבוגרים

טבלת מדרגות תשלום
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