
 

 

 בית רמנגאר לפלמנקו של קרן ואבנר פסח
 סגנון הפרוקרו" " – העצמה דרך סגנון הפלמנקו הטהורבית של למידה, התגלות ו

(LOS FARRUCOS STILLE) 

 
תודה שבחרת בבית רמנגאר לפלמנקו, בנינו עבורך מספר מסלולים ואפשרויות בכדי לגלות בפניך 

 ההגשמה, הדרך לבמה, למוסיקה ולקצב.את הדרך לתוך עולם הפלמנקו, הדרך אל 
 

  LOS FARRUCO  –לצד משפחת פרוקוס  ובנינו שיטת לימוד ייחודית עבורך שהתפתחה מתוך ניסיוננ

פועלת לפיתוח היכולת הגופנית והמוסיקאלית  אצל הרקדן ושמקנה לו יכולת ביצועית טובה בספרד ,ה
 בזמן קצר.

  
ימי ב', ה'  10:00-14:00 ג',ו  א'ושעות פעילותו בימי  נמצא בקיבוץ רמת רחל בירושלים משרדנו

.14:00-20:00 
 המשרד פועל כמענה לתלמידי בית הספר בכל הנוגע להרשמה, ביטולים, בעיות ופניות מיוחדות.

 משרדנו יתבצעו עדכונים טלפונים, דיוור וכדומה.כמו כן, דרך 
  

  studio@krr.co.il   מיילוב .02-6702346טלפון נשמח לענות תמיד לכל שאלה ב
 . שעות 24להשאיר הודעה במענה הקולי יהיה ניתן כמו כן, 

 
יולי חודש ב חודשים בשנה ( 11) כ בית ספרנו פועל במתכונת שנתית מתחילת ספטמבר ועד סוף יולי,

 .ך מופע סוף שנה חגיגי ונער כמידי שנה
ההרשמה היא עבור קורסים שנתיים המחולקים לפי מספר רמות.  התלמיד יבחר בקורס המתאים לו 

 מקצועי. הצוות הלאחר התייעצות והכוונה של 
 

 27.7.18 -בותסתיים   6.9.17 -פעילות בית הספר רמנגאר כאמור תחל ב
דקות(, ניתן לחלק  55שיעורים בשנה )משך כל שיעור  41התשלום לבי"ס הוא שנתי עבור מינימום 

לנוחיותכם, ע"י כרטיס אשראי או צ'קים. כמו כן, במידה וחלים  םתשלומים שווי 11עד -את התשלום ל

 חגים/חופשות בחודש מסוים אין הפחתה בתשלום מכיוון שמדובר בתשלום שנתי גלובלי. 
יחויב השיעור  לאחר ביצוע שיעור הניסיון , במידה וירשם התלמיד יתאפשר שיעור ניסיון אחד.     

 בתשלום.
 

 היעדרות מהשיעורים אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא עבור השיעורים.
במקרה של ביטול בחודש בו ניתנה הוראת הביטול יגבה הסכום במלואו והתלמיד/ה זכאי להמשיך 

 גבייה תופסק בחודש שלאחר הוראת הביטול.להשתתף בשיעורים עד סוף החודש המשולם. ה
 הוראת הביטול תתקבל בכתב בלבד ניתן לקבל טופס ביטול במזכירות בית הספר.

 עבור חודש מרץ. 28/2תאריך אחרון לביטולים הוא ה 
 

במקרה של הפסד של שיעורים מסיבות כלשהן ניתן יהיה להשלים את השיעורים בקבוצה אחרת 
ובלבד שההשלמה נעשית בתיאום עם מזכירות  הלרמת השיעור הקבועברמה אחת מעל או מתחת 

ם בשיעור הכוריאוגרפיה לא ניתן להשלים שיעורי. חודש בו הוחסרו השיעוריםומסגרת ה בית הספר
 הערה: לא ניתן להשלים שיעורים בחודש בו התלמיד אינו רשום לבית הספר..של יום ו'

 
יעורים במידת הצורך בימים ושעות אחרים מן בית הספר שומר לעצמו את הזכות להשלמת ש

 המערכת הקבועה.

 
מיועדים לך על מנת להגשימם באופן עצמאי ופרטי בכל קורס והחומרים הנלמדים כוריאוגרפיות ה

 שנלמדו מטעם שמירה על זכויות יוצרים.  והכוריאוגרפיותבלבד. לא ניתן ללמד את החומרים 
 להופיע עם הכוריאוגרפיות הנלמדות בשיעורים, יש לציין את שם הכוריאוגרף. םלמעונייני

 
 

 מהירה השתלבותאנו מאחלים לך הצלחה, 
 שנת פעילות פורייה !ו

 
 פסחואבנר קרן ר לפלמנקו של אבית רמנג                                                                              

                                                                                                   

mailto:studio@krr.co.il
mailto:studio@krr.co.il


 
 
 
 בית הספר לפלמנקו חתשע"וח פעילות וחופשות לשנת הלימודים ל
 

 ריכוז מספר ימי פעילות לחודש
 

 יום חזרה לפעילות יום הפסקת פעילות  מועד

 6.9.17 תחילת שנה

 24.9.17 'איום  20.9.17 'דיום  ראש השנה

 1.10.17 'איום  29.9.17 'ויום  יום כיפור

 13.10.17 ו' יום 4.10.17 'דיום  סוכות ושמחת תורה

 8.4.18 'א יום 30.3.18 'ויום  פסח

 20.4.18 'ויום  18.4.18 'היום  יום הזיכרון ויום העצמאות 

 21.5.18 'ביום  19.5.18 'שבתיום  שבועות

  

 
 
 
 
 

 יום א' חודש
 ת"א

 יום ד' 
 ת"א

 יום ו'
 ת"א

 2 3 3 ספטמבר

 3 2 4 אוקטובר

 4 5 4 נובמבר

 5 4 5 דצמבר

 4 5 4 ינואר

 4 4 4 פברואר

 4 4 4 מרץ

 3 2 4 אפריל

 4 5 3 מאי

 5 4 4 יוני

 4 4 4 יולי

יום אחרון 
 לפעילות

27.7.18   

 42 42 43 סה"כ

 
 


