
 הגדרות קבוצות וקריטריוני� לקבלה

 .המלצת המדרי� ואישור סופי של מנהל הבית ספר, אישור ועדת הקבלות של בית הספר בכל מקרה קבלה לכל קבוצה תעשה א� ורק לאחר

 .או רמת הקבוצה לא יתקבל לבית ספר/ילד שלא יעמוד בקריטריוני� של גיל ו •

  .וזאת לאחר המלצת המדריכי� ואישור הוועדה ומנהל הבית ספר �שונות מתאמני� שלא יעמדו בתנאי ס� יוכלו להתקבל לקבוצות  � רק במקרי� חריגי�  •

  חובה �קבוצת המש� 

 קבוצת בחירה

  הערות  הגדרות  רמת קושי  טווחי גילאי�  ש� הקבוצה

  מתחילי�  4�3  קטנטני� 
, מיועדת לילדי� שזה החוג הראשו! שלה�הקבוצה 

  .ללא יכולות או ידע בסיסי בקרקס או אקרובטיקה
  

  .קבוצה בעבודה קבוצתית מודרכת מלאה
הקבוצה הראשונה ג� במסלול הקרקס וג� במסלול 

מתאמני� לא לומדי� עדיי! מקצועות קרקס או . האקרובטיקה
הקבוצה מתרכזת בפיתוח כללי של . אקרובטיקה מתקדמת
  . שיווי משקל ותנועה, מוטוריקה

  !!לא עושי� מופע סו� שנה

  יסודות
  )לפי גיל(

4�  מתחילי�  6

. קבוצת המש� מקטיני� או חוג ראשו! ברמת הגיל
ללא ידע , ילדי� ע� התפתחות בסיסית וקואורדינציה

בקבוצה לומדי� יסודות . באקרובטיקה או קרקס
  .האקרובטיקה ויסודות מקצועות הקרקס

הלימודי� מתקיימי� בכלל , אי! התמחויות בקבוצה הזאת
  .המקצועות הקרקס ואקרובטיקה לכול� בקבוצה

  .ול בחלק מהמקצועות נעשה בעבודה עצמיתתרג
  !!קבוצתי �מופע סו� שנה 

  מקצועות
גיל או (

  )התקדמות
7�  בינונית  9

ישנה אפשרות להתקבל מבחו' . בעדיפות קבוצת המש�
מבחני� , א� ורק למתאמני� שיעמדו בקריטריוני�

  .ובהמלצת צוות המדריכי� והנהלת בית הספר

  עצמיתקבוצה ע� יכולת חלקית לעבודה 
  .בחירת התמחות, לימודי העמקה בתחומי הקרקס ואקרובטיקה

  !!קבוצתי �מופע סו� שנה 

  קשה  9מעל גיל   טרו� להקה

או יוצאי ענפי הספורט ע� בסיס פיזי , רק קבוצת המש�
בכל מקרה כניסה לקבוצה לאחר עמידה .  טוב

מבחני� ובהמלצת צוות המדריכי� , בקריטריוני�
  .והנהלת בית הספר

לימוד תרגילי קרקס מתקדמי� בהתמקדות , משחק, כוריאוגרפיה
  .בקטעי� ספציפיי�

  .קטע �מופע סו� שנה 
  .מתאמני� 15הקבוצה מוגבלת ל 

  להקה
לפי (

  )התקדמות

או לפי  10מעל גיל 
  רמה

  מאד קשה

רק מתאמני� שהמשיכו משני�  �קבוצת המש� 
  .הקודמות

ע� ידע , קבוצה של מתאמני� לפחות שנתיי� שלוש
  .בתחומי הקרקס ואקרובטיקה

לקבוצה לא יתקבלו מתאמני� שלא התאמנו א� פע� 
  .ג� א� מתאימי� בגיל, בענ� דומה

  .קבוצה בעבודה עצמית
  .עבודה בהתמחות אישית

  .איפור וכד, משחק, לימודי כוריאוגרפיה
קטעי קרקס ברמת , ראשונותהופעות . קבוצת הופעות ייצוגית

  .מתחילי�
  .מתאמני� 15הקבוצה מוגבלת ל 

טרו� 
  אומני�

או לפי  12מעל גיל 
החלטת הנהלת בית 

  הספר
  מחו' לתחו� הבחירה  קשה מאד

קבלה לקבוצה רק לאחר מעבר אודישני� ואישור , קבוצה סגורה
  .צוות המדריכי�

  .קטעתלמידי� שמתכונני� להתחיל להופיע ומתחילי� לבנות 

אומני� 
  צעירי�

או לפי  12מעל גיל 
החלטת הנהלת בית 

  הספר
  מחו' לתחו� הבחירה  קשה מאד

  .שמופיעי� באופ! קבוע" דורטו"חלק צעיר של קרקס 
  .ל"קבוצת הופעות ייצוגית באר' ובחו

  .ל"קבוצת פסטיבלי� בחו

  מתחילי�  חוג ראשו! 7מעל גיל   ביניי�
קבוצת , או קרקס ללא ידע מוקד� באקרובטיקה

לשלמת תרגילי� בסיסיי� נדרשי� לקבלה לקבוצות 
  .עיקריות

לאחר סיו� התוכנית בקבוצה משובצי� המתאמני� בקוצה 
  .המתאימה לפי החלטת וועדת המדריכי�


