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 04.06.2020עדכון  –מרכז אמנויות יד חריף 

 

 

 שלום רב, -יד חריף היקריםידי הורי ותלמ

 חשוב לנו לשתף ולעדכן אתכם במצב המורכב בו אנו פועלים.

 המסלול המקצועי במהלך חודש מאי חידשנו פעילות על פי מתווה התו הסגול, תחילה עם 

 הפרטניים.  מחול ובלימודי המוזיקהב

 . 1/6/2020שתוכננה ל  , נערכנו לפתיחה מלאהלהפעלת חוגים אישור הממשלה בהינתן

, 10/06/20ספר היסודי "הר טוב" שהוביל לסגירתו עד לתאריך  הגילוי מקרה הקורנה בבית 

 השפיע עלינו באופן ממשי. 

והחששות אשר גרמו לביטולי השתתפות בחוגים )גם של תלמידים שאינם  חוסר הוודאות

שהדברים  עד הקיים אותנו לקבל החלטה להקפיא את המצב והוביל תלמידי בי"ס "הר טוב"(,

רשימת  –)ראו נספח  לא נחדש פעילות בחוגים שטרם נפתחו. ,בשלב זהעל כן  יתבהרו.

 החוגים שלא ייפתחו(

 

הפעילות תימשך בהתאם להנחיות  4/6חוגים בהם חודשה הפעילות במהלך חודש מאי ועד 

 זאת. וככל שהמצב יאפשר מס' המשתתפים המינימלי הסגול,התו 

 

ההגעה ליד חריף מבוססת הסעות מבתי הספר. כל שינוי שיבוצע בעניין, בכלל זה ביטול 

 לימודים או הקדמתם, יחייב הגעת התלמיד ליד חריף באופן עצמאי.

 

 

 ,בברכה

 

 יוכי פחימה                                                                                קליין שגיא        

 יד חריף                                                        מנהלת מח' תרבותמרכז האמנויות  מנהל

 
  



 

 

 
 

 נספח - 

 רשימת החוגים שלא ייפתחו

 

 מדריך שלוחה שם החוג מחלקה

 מחול

 טרייסי מילר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ו-היפהופ ה

 טרייסי מילר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ד-היפהופ ג

 טרייסי מילר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ח-היפהופ ז

חד להקת היפהופ 
 שבועי

 טרייסי מילר צרעה קיבוץ ,"יד חריף"

 דריה גולדברג נגר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ג-ג'אז ב

 דריה גולדברג נגר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ה-ג'אז ד

 דריה גולדברג נגר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ז-ג'אז ו

 לימור עינת צרעה קיבוץ ,"יד חריף" בלט כיתה א

 לימור עינת צרעה קיבוץ ,"יד חריף" 2בלט רמה 

 לימור עינת צרעה קיבוץ ,"יד חריף" 3בלט רמה 

 מירית קציר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" מחול צעיר

 מירית קציר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" מחול ישראלי

 מירית קציר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" טרום מחול טרום חובה

 מירית קציר צרעה קיבוץ ,"יד חריף" טרום מחול גן חובה

 מירית קציר נחושה ,"עדולם" ד -ג'אז ג

 מירית קציר נחושה ,"עדולם" ו -ג'אז ה

 מירית קציר נחושה ,"עדולם" ג'אז ז 

 טלי ששון צרעה קיבוץ ,"יד חריף" להקה ייצוגית צעירה

 טלי ששון כפר אוריה ,"גיזו" ד -היפ הופ ב

 טלי ששון כפר אוריה ,"גיזו" ו -היפ הופ ה

 טלי ששון כפר אוריה ,"גיזו" טרום מחול 

 גבריאלה שנקר נחושה ,"עדולם" טרום מחול 

 גבריאלה שנקר נחושה ,"עדולם" ז -בלט ה

 אמנות

 עוז גינזבורג נחושה ,"עדולם" נגרות

 לימור אליאס סינואני צרעה קיבוץ ,"יד חריף" ו-ד רישום וציור

 אלעד יפרח תרום " גיזו" ג-רישום וציור א

 אטרוןית
 מזי כהן צרעה קיבוץ ,"יד חריף" משחק לנוער

 מיכל מסיקה צלפון " גיזו" ה-אטרון דית

 

  וניתן יהיה לחדש את במידה  14/6עד ל אקרובטיקה מוקפאת הבשלב זה פעילות
 .תצא הנחייה מסודרתהפעילות 

 



