נספח – מבנים וציוד תקני נדרש
כל המבנים והציוד יותקנו על-פי תו תקן בטיחות של משרד החינוך .יש לשאוף למספר אולמות
בהתאם למספר התלמידים ולמערכת השעות .רצויים לפחות שני אולמות.

 .1גודל
הגודל הרצוי של אולם המחול הינו  120מ"ר ללא עמודים .יחס המידות הרצוי בין אורך האולם
לרוחבו הוא  .2:3מידת הרוחב המינימאלי  8מ' .גובה האולם מינימום  3.5מ' .הדלת תיפתח כלפי
חוץ.

 .2רצפה
הרצפה חייבת להיות מקצועית ,למנוע סיכונים ,לענות על דרישות אורתופדיות (קפיצית
וגמישה) ,לא חלקה ,עמידה בפני לחות ,מזיקים ואש.
קיימות שיטות רבות להתקנת רצפת מחול .יש להקפיד כי הרצפה תתאים לכל סוגי המחול
משכיבה ,דרך ישיבה ,עמידה ,הליכה ,הקשה בנעלים ,ריצה ,קפיצה וכו'.
מבחינה ריקודית על הרצפה להיות קשיחה (קפיצות).
מבחינה אורתופדית על הרצפה להיות גמישה (רכות בנחיתה).
אי לכך הפתרון הוא רצפה קשיחה וגמישה בו זמנית.

 .3מראות
המראות יותקנו במאונך על אורך קיר אחד לפחות ,מגובה הפאנל ( 7ס"מ) עד גובה משקוף הדלת
( 2.10מ') .המראות יותקנו ברצף בלי פרופיל הפרדה ביניהן .כמו כן ,יותקנו וילונות אשר יאפשרו
לכסות את המראות במידת הצורך .יש להקפיד על התקנת המראות בצורה בטיחותית על פי
תקן ,למניעת שבירה.

 .4מוטות (ברים)
המוטות יותקנו במרחק של  25ס"מ מהקיר ,בגובה  100ס"מ ו 80-ס"מ ,במקביל ,על שלושה
מקירות האולם (לפחות אחד מהם מול המראות) .עובי המוט  4-5ס"מ ,עשוי מעץ (ניתן גם
ממתכת) .חיבורי המוט ייעשו מתחתיתו ,כדי לאפשר החלקת היד והרגל עליו ללא הפרעה.
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 .5תאורה
התאורה תותאם למבנה האולם ולמיקומו בבניין .גופי התאורה יהיו שקועים ומוגנים מפני פגיעה
פיזית .החלונות יותקנו מעל גובה  2.10מ' ,דבר המאפשר אור טבעי וימנע מבט מבחוץ אל תוך
האולם.

 .6אוורור ומיזוג
יותאמו למבנה האולם ולמיקומו בבניין.

 .7ציוד
יש להציב פינה למכשירי עזר (מערכת שמע והגברה ,מערכת וידאו ,מערכת  DVDכלי הקשה).
מיתקן ההגברה יוצב בארון מיוחד שייתלה על הקיר או לחילופין יוצב בתוך נישה בקיר ,במקום
שאינו מושפע מרעידות הרצפה ,הנגרמות כתוצאה מהעבודה באולם המחול .יש להציב
פסנתר/פסנתר חשמלי.

 .8חדרי הלבשה ושירותים
ייבנו מלתחות נפרדות לבנים ולבנות .המלתחות יהיו מרווחות ,עם ספסלים ומתלים לבגדים
ולתיקים .יש להרבות בתאי שירותים (לחץ בהפסקות הקצרות שבין השיעורים) .מומלץ שתהיה
מקלחת אחת לפחות .מומלץ לייחד תא שירותים ומקלחת בנפרד למורים.
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