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 נהלים ‒אולפן הצליל של החוג למוסיקה 

 

בשנים  .כל הסטודנטיםשלו וזכויות פעולה שוות בו להתנהלות תקינה שלהלן להבטיח שמירה על ציוד האולפן, נהלים ת המטר

 .חזרות, להתנסות וללמוד רוךלעזור לכם להפיק מוסיקה, להקליט, לע עשויש ,בציוד חדשניהצטייד האולפן נות והאחר

 

. נאסר ישיב לשאלותיכם וישתדל להיענות נאסר חלאחלה ,מאחראי האולפןהדרכה לשימוש בציוד וליווי לעבודתכם בו תקבלו 

 לבקשותיכם.

 .יתכנו שינוייםמדי פעם י .17:00-9:00בשעות  ',ה-'אבימים באולפן עובד נאסר ככלל, 

 .054-7929103 למספר WhatsAppצור קשר טלפוני או דרך יללצורך תיאום עבודה באולפן יש 

 

 הזמנת האולפן לצורך חזרה

)לכל הפחות(. לקראת סיום החזרה והיציאה מהאולפן יש  יממה מראשעם נאסר, ת בתיאום יכניסה לאולפן לצורך חזרה מותנ

 העניין(.שיב את הסדר בו על כנו, בכל היבטי העניין )סידור כלי הנגינה, אחסון ציוד, כיבוי מכשירים ואורות וכיו"ב לפי לה

 

 שאילת ציוד

 קצרצרה.אם זה לצורך נגינה כנדרש, אפילו  מילוי טופס השאלהבהמשך לתתאפשר רק  לשימוש במשכן לאמנויותציוד שאילת 

 .כנדרש מילוי טופס השאלהבהמשך לו ת באישור במייל מראש החוג למוסיקהימותנ לאמנויות מחוץ למשכןלשימוש ציוד שאילת 

 

 הזמנת האולפן לצורך הקלטה

יוקלט )קולות, מה )לכל הפחות(. בעת התיאום יש להסביר  מראש יומייםעם נאסר, ת בתיאום יותנמהקלטה כניסה לאולפן לצורך 

שיב את הסדר לה. לקראת סיום ההקלטה והיציאה מהאולפן יש לצורך ההקלטההנדרשים ציוד נגינה...( ולסכם מהו המכשור וה-כלי

 יבוי מכשירים ואורות וכיו"ב לפי העניין(.בו על כנו, בכל היבטי העניין )סידור כלי הנגינה, אחסון ציוד, כ

 

 תכלית האיסור.אסורה בלאולפן ה יהכנסת אוכל ושתי

 

 אחראי האולפן. ,בתיאום עם נאסראך ורק אפשרי מותר ושימוש במחשב או בכל ציוד סאונד אחר 
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