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באתר ארגון חיפוש הרקדות 

 הרוקדים

 ?מי מכיר הרקדה בקרית אונו

 ?היכן יש הרקדת זוגות באזור מבשרת

 ?מבועים ומי מרקיד שםנמצא איפה בכלל 

 ?למי יש המלצה על הרקדת מתחילים במרכז

מעתה תוכלו למצוא ביתר קלות תשובות 

 .לשאלות מסוג זה

בדף הבית של ארגון מהתפריט הראשי 

 ".חיפוש הרקדות"בחרו  הרוקדים

 

לדף חיפוש ההרקדות של אתר ארגון תגיעו 

 .הרוקדים

תוכלו לבחור את מאפייני  בדף החיפוש

או לא לבחור אף )ההרקדה שאתם מחפשים 

 (:מאפיין ואז תקבלו את כל ההרקדות

 

 או מספר )בשבוע בו נערכת ההרקדה  יום

 (ימים

 אם אינכם מעוניינים להגביל  -בארץ  אזור

או מספר )את החיפוש לעיר ספציפית 

י "תוכלו לעיין במפת האזורים ע(. אזורים

 (נספח) מפת אזוריםבחירת הקישור 

 העיר או הישוב בו נערכת ההרקדה – עיר .

אם בחרתם  !אין לבחור גם אזור וגם עיר

 .בחירת האזור מיותרת ויש לבטלה –עיר 

 מעגלים וזוגות -רגיל " – סוג הרקדה " ,

ובה הרקדה שר". זוגות"או " מעגלים"

מעגלים תופיע בתוצאות בין אם תבחרו 

מעגלים "בלבד ובין אם תבחרו " מעגלים"

בדומה הרקדה שרובה זוגות . "וזוגות

" זוגות"תופיע בתוצאות בין אם תבחרו 

 ".מעגלים וזוגות"בלבד ובין אם תבחרו 

 בחירת שם המרקיד מתוך  – מרקיד

או לא . ניתן לבחור רק מרקיד אחד. רשימה

שמות המרקידים . להגביל כלל את החיפוש

ב של שם "פ סדר הא"ע. ממוינים

 .המשפחה

 ניתן לבחור בהרקדה המיוחדת  – מגדר

, ילדים ונוער, בלבד נשים: למגדר ספציפי

או , עיוורים, כסאות גלגלים, גיל הזהב

שנפתחו  ליםמתחילחפש הרקדות ל

בחירת . שלושת החודשים האחרוניםב

תציג רק הרקדות שאינן שייכות " רגיל"

להרקדות לאנשים . ל"לאחד המגדרים הנ

יש לבחור  צרכים מיוחדים ופגועי נפשעם 

למרות שההרקדה אינה " )כסאות גלגלים"

 .(בכסאות גלגלים

  נוסטלגיה"או " רגיל" –רפרטואר ."

מופיעות " הדרךאמצע "הרקדות בעלות גוון 

 ".רגיל"בסיווג 

  הרקדה שבועית  –תדירות ההרקדה

מרתונים הרקדה חודשית או , רגילה

  .והרקדות מיוחדות

  הרקדות ניתן לחפש  –מחיר ההרקדה

. והרקדות ברמות מחיר שונות חינמיות

המחיר הנבחר הוא המחיר המכסימלי 

ותוצגנה גם הרקדות במחירים נמוכים 

 .יותר

" חפש"פיונים לחצו בסיום בחירת הא

 (.בתחתית העמוד)

כל ההרקדות תקציר תקבלו טבלה ובה 

או כל ההרקדות )העונות לדרישות החיפוש 

 (.בארץ אם לא בחרתם אף סינון
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, סוג ההרקדה, מרקיד, עיר, התקציר כולל יום

סדנת , כגון מגדר)פרטים חשובים , שם האולם

ודירוג מחיר , מיזוג, שעת התחלה, ('זוגות וכו

 .הרוקדים

( שורה בטבלה)י לחיצה על הרקדה בטבלה "ע

 :תקבלו את כל פרטי ההרקדה

 

 כתובת האולםו( ואזור)עיר , יום בשבוע 

 דף , מייל, לפוןט :ופרטיו המרקיד שם

 (י לחיצה על ה "ע) פייסבוק

 תוכלו לדרג . י הרוקדים"דירוג ההרקדה ע

י בחירת "את ההרקדה בעצמכם ע

שתוכלו לדרג עליכם להיות  בכדי". לדירוג"

 .להרשמה. רשומים לאתר

 מחיר הכניסה 

 מגדר , תדירות, רפרטואר: אופי ההרקדה

 .'וכו

 זמני , סיום, שעת התחלה: לוח זמנים

 .שעת סבב זוגות ראשון, הסבבים

 סוג : פרטים נוספים לגבי האולם וההרקדה

מלתחות ומים , לוח בקשות, מיזוג, הרצפה

 (קולר)קרים 

 כיבוד 

 מועד פתיחת חוג המתחילים בהרקדה 

  שעות שונות לחורף וקיץ)מידע כללי נוסף ,

 ('הערות המרקיד וכו

  לחצו על סימול )הוראות הגעה ומפת הגעה

עם סימון מדויק של מיקום ( המפה 

 .ההרקדה

  בתחתית הטבלה מופיע תאריך העדכון

 .רון של הפרטיםהאח

משמאל לטבלה מופיע הפלייר האחרון 

כלל הפרטים . שפורסם על ידי המרקיד

 .בטבלה עדכניים יותר מהפלייר

 .עה תמונת המרקידימשמאל גם מופ

מומלץ לאמת עם המרקיד את הפרטים לפני 

ההרקדה מאחר ולעיתים יש שינויים של הרגע 

 .האחרון

ו תוכלו גם לכתוב רשמים מההרקדה ואפיל 

י בחירת "ע (אם תירשמו לאתר)לדרג אותה 

חוות דעת אחרונות מופיעות בדף  ."לדירוג"

 .הבית של ארגון הרוקדים

לדירוג הרקדה כלשהי יש למצוא אותה בעזרת 

 ".לדירוג"חיפוש ההרקדות ואז לבחור 

מתחת לפרטי ההרקדה מופיעות חוות דעת 

 .הרוקדים על ההרקדה

 

, מועד התגובה, בתגובה מצוינים כינוי המגיב

גם . כותרת ותוכן התגובה, דירוג ההרקדה

י בחירת "מאזור זה ניתן להוסיף תגובה ע

 ."הוספת תגובה לנושא זה"

. יש להקפיד על שפה נאותה ברישום התגובות

תגובות פוגעות ותגובות חוזרות בכינויים 

 .י מנהלי האתר"שונים תמחקנה ע

 

 

 

 

מפת 

 הגעה
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 .את ההרקדות על גבי מפה ראותניתן גם ל

לאחר שקיבלתם את הטבלה ובה תקציר כל 

ההרקדות העונות לדרישות החיפוש

הצג "בוחרים בעזרת העכבר את לחצן 

( מסומן באדום בתמונה" )תוצאות על גבי מפה

:רקדות שבטבלה מופיעות על גבי מפהוכל הה

 

ון ההרקדה אם תעברו עם העכבר מעל סימ

 :התקבלו את כותרת ההרקד

 

ה תפתח את דף לחיצה על כותרת ההרקד

 :פרטי ההרקדה המלאים

 

למעבר להרקדה אחרת עברו עם העכבר מעל 

 .סימון הרקדה אחרת

 .פשוט וקל

תוכלו גם לראות את כל ההרקדות בארץ על 

 ניתן להתמקד באזור מסוים על ידי .גבי מפה

   ".זום"הזזת המפה בעזרת העכבר וכפתורי ה

 

 :המרכזלאזור " זום"

 

 

 

 

 הרקדה

 

כותרת 

 ההרקדה

 

 

מפת 

 הגעה
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 :להרקדה ספציפית" זום"ו

 

מקוים שהיישום החדש יסייע לכם למצוא 

 .הרקדה מתאימה לכם ביתר קלות

ניתן לפנות לועדכונים למידע בשאלות 

 

 ארגון הרוקדים
www.harokdim.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 נספח
 ההרקדות בארץמפת אזורי 

 

 

info@harokdim.org 

http://www.harokdim.org/

