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    ושלומות, ברכות 

 : להיום נכון  התו הסגולע"פ דרישות ולאט ובזהירות    ! חוזרות אנחנו –סטודיו סגור יה החודשיים בהם האחרי 

  – לכן . משתתפות לשיעור 9  - 2אולם  לשיעור,  משתתפות 14  - 1אולם   :מ"ר  7קדנית עבור  ר 1:  ההנחיהי לפ •

אנא הימנעו מ'תפיסת' מקום,  . *shapeEZ*באפליקציה שלנו:   לכל שיעור *מראש *  להירשם עליכן   *חובה*  :נשים 

  .'לבטל הרשמה' אם אתן רואות שאינכן מצליחות להגיע כרווז

 . עפ צורך ות נוספקבוצות   .י"תיפוצלו בין שני האולמות עם מדצגדולות קבוצות  !עם המורה הגעהדא ולו - ונערותילדות 

 

 אותו לניידהורידו ( אדוםריבוע ) EZshapeפשו ב'חנות' את להורדת האפליקציה:  ח

 רשמתכן לסטודיואת מספר הנייד שנתתן לנו בעת הלהכניס ו למטהלגלול  –הרשמה בפעם הראשונה 

 . 052-5026668לדלפק  ווטסאפ ?בעיה. בהתאמה למספר הנייד שלכן יתעדכן אצלכן ישירותסטודיו השל המידע כל 

 

הפסקה בין שיעור לשיעור  דקות  15 זמנית*: משתנה*מערכת השעות  -שלא יווצר עומס בין השיעורים  על מנת  •

הדק(  )על לסטודיו   *מחוץ* יש להמתין. משתתפות השיעור הבאשל   כניסהרק אז ומי שסיימו יציאה של לאפשר 

 סטודיו*.באפליקציה ובאתר  מפורסמתהמערכת המעודכנת שימו לב לשינויים! .  המקובלים לריחוק חברתי ברווחים 

 

 : עליכן - החיצונית  במבואת הכניסה -עם הכניסה לסטודיו  •

 אלכוג'ל  ידיים ב לחטא .א
 עי צוות סטודיו  באפליקציה על ההרשמהאישור  לקבל .ב
 מרחוק עי צוות סטודיו -חום במדחום למדוד .ג
 ד הבריאותעי משר הנדרש פ הנוסח"ע יומיתהבריאות ההצהרת על  לחתום .ד
 .  לכל משתתפת ריבוע –  מסומנת הרצפה  –הישר לאולם הפעילות  להיכנס  .ה
 חדר הלבשה סגור עד הודעה חדשה. .או מדרגות מערכת  לאורך קיר –  2אולם הבמה, על  – 1תיקים אולם   .ו
    .בקולר שימוש יותר.  לא 15/5מתאריך עם תיק  ניתן יהיה לקנות מזרן   .ובקבוק מים מזרן אישי עליכן להגיע עם .ז

 

שטיפת  ל והברז הדלת ימנעול, תוידי כניסה לשירותים: למעט ב ידיים ניתן להסתובב בסטודיו ללא צורך במגע •

,  נוסף ב  שניות *לפני* וגם אחרי השימוש בשירותים. 20להקפיד לרחוץ ידיים עם סבון למשך  נונבקש מכול   .ידיים

 במשך היום, בין השיעורים. זורים אלה יחוטאו מספר פעמים א

 

 . סומכות עליכןלהיות בסטודיו *עם מסיכה* למעט בשיעור עצמו.   מחוייבותכולנו ל פי ההנחיות כעת ע •

 

אוכלוסיית סיכון . במידה ואת ב10/5  מיוםלפעילות  ויחזרומהקפאה'  יופשרו' והכרטיסיות המנויים: נשים כספים:  •

     .בלבד ות בנקאיותבהעברתשלומים יעשו   בזום.לייב שיעור להמשך הקפאה או לקבלת האנא כתבי לדלפק  

 

  בחודש יוליבמקביל לבי"ס החוגים  פעילות  המשךעל ידי יוחזר  ללא חופשת הפסח()  חודש וחצי 'חוב' ת ונערות:לדוי

 .למציאות גמיש .שנה"ל הבאהל הנחהאו  ימים מרוכזים באוגוסט+  (מקום פתוח במידה ויתאפשרב)מופע סיום  כולל 

 

 . א46.  קבלות תרומה לפי סעיף  6בת קרן המלגות של סטודיו טול ₪  15למכירה ב מסכות ממותגות של הסטודיו  •

 

    !להתחיל ... הכל מוכןוספריי משטחים מלאי אלכוג'ל, מגבוני חיטוייש  + חיטוי בכל יום. טודיו יעבור ניקיון הס •

 מנכ"ל  גרוסמן-סטודיו, יעל טרנר הסוזי הולצר מנהלת צוות דלפק, , 6 מורות צוות          .התגעגענו... לכןמחכות 
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