
מערכת השעות לשנת הלימודים 2022-2023

יום ג' שז״ריום ג'יום א' יום ו' שרתיום ה'יום ד'יום ב'
17:00 - 16:00

קבוצת ג'-ד'
היפ הופ

17:15 - 16:30
גילאי 4-3.5
מיני דאנס

17:00 - 16:00
קבוצת ג'-ד'

ג'אז מודרני

15:00 - 13:30
להקה

היפ הופ

17:45 - 17:00
קבוצת א'

ג'אז והיפ הופ

18:10 - 17:25
גילאי 5-4

מיני דאנס

18:00 - 17:00
קבוצת ג'-ד'
היפ הופ

17:45 - 17:00
קבוצת א'-ג'

בלט קלאסי

18:30 - 17:00
נעורים*

ג'אז מודרני

19:30 - 18:30
נעורים*

היפ הופ

18:30 - 17:45
קבוצת ב׳

ג’אז והיפ הופ

19:00 - 18:15
גילאי 6-5

טרום בלט וג'אז

19:00 - 18:00
נעורים*

היפ הופ

18:45 - 17:45
נעורים

בלט קלאסי

19:30 - 18:30
החל מכיתה ה׳

Pilates Strech

20:30 - 19:30
עתודה*

היפ הופ

20:30 - 19:15
נערות

שיעור כושר וחיזוק

21:30 - 20:30
נשים

היפ הופ

20:15 - 18:45
עתודה

בלט קלאסי

21:00 - 19:30
עתודה
מודרני

22:00 - 20:30
בוגרות*

היפ הופ

20:15 - 19:15
עתודה

היפ הופ

21:45 - 20:15
להקה

היפ הופ

22:00 - 21:00
רפרטואר להקה

מודרני

שימו לב! חלק מהחוגים יתקיימו באולם ספורט שז״ר/שרת.
קבוצת נעורים - גילאי ד׳-ו׳.   קבוצת עתודה - גילאי ז׳-ט׳.   קבוצת בוגרות - גילאי ט׳-י״ב.  *

1

ברוכים הבאים לסטודיו דנה!
בדפים אלו תוכלו למצוא את כל המידע אודות פעילות הסטודיו.

נשמח לעמוד לשירותכם לאורכה של השנה ומאחלת לכולם שנה נפלאה!
שנת הלימודים תיפתח ביום חמישי, 1.9.2022.

שיעורי התנסות יתקיימו בתאריכים 25.8.2022, 30.8.2022, 31.8.2022.
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*   תינתן הנחה בתוספת של יותר משיעור אחד.

מחיר חודשי לשיעור תלת-שבועימחיר חודשי לשיעור דו-שבועימחיר חודשי לשיעור חד-שבועיקבוצת גיל

215 ש"ח בלבד   מחול לגיל הרך 

305 ש"ח בלבד   215 ש"ח בלבד  א'-ב' 

450 ש"ח בלבד     שני שיעורים בני 60 דקות  255 ש"ח בלבד  ג'-ד' / נעורים 
350 ש״ח בלבד       עתודה  
שיעור בן 60 דקות + שיעור בן 90 דקות         

380 ש"ח בלבד   

500 ש"ח בלבד 400 ש"ח בלבד  315 ש"ח בלבד  בוגרות 

גבייה תתקיים באמצעות האתר העירוני היפ הופ נשים 

תוספות אפשריות* עלות חודשית  כוללת   מיועדת עבור  להקה 

שיעור כושר/פילאטיס   500 ש״ח בלבד  במהלך השנה תיפגשנה הבנות  בנות העתודה הרוקדות  להקה בתחום 
- 70 ש״ח עם יוצר/ת בתחום המחול,   מודרני, בלט קלאסי,  המודרני 

שיעור היפ הופ - 70 ש״ח   למפגשי רפרטואר מעשירים/   רפרטואר.   
מפגשי קומפוזיציה, צילומי סטודיו.         

  
שיעור כושר - 90 ש״ח 550 ש״ח בלבד  כוללת 3-2 סדנאות  בנות הקבוצה העתודה  להקת היפ הופ 

שיעור מודרני/ בלט/היפ הופ  עם אמני היפ הופ, שיתקיימו    בתחום ההיפ הופ   
- 90 ש״ח    לאורך השנה + צילום קליפ.   הרוקדות שני שיעורי   

להקה + שיעור נוסף.  
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מסלול לבחירה חופשית

מסלולי להקות ייחודיים

אנו מאמינים, בסטודיו דנה, כי מתפקידנו להעמיק את עולמות התוכן של הרקדנים 
שלנו בפעילות העשרה מעבר לשעות הפעילות. ההעשרה טמונה במופעי מחול, 

ימי מחול מרוכזים, כנסים ואירועי מחול שונים )בהתאם להנחיות משרד הבריאות(.
תכנית העשרה תתומחר בנפרד ועליה תעשה גבייה במהלך השנה.



לאחר שיעורי ההתנסות, רצוי לקיים שיחה עם דנה על מנת לוודא מהי הקבוצה ומהם השיעורים אשר יהיו הטובים ביותר 
עבור הילד/ה.

חשוב כי תדעו:
שנת הלימודים תסתיים ב-20.7.2023.  #

התשלום השנתי לסטודיו כולל 40 שיעורים חד-שבועיים, 80 שיעורים דו-שבועיים ו-120 שיעורים תלת-שבועיים.  #

סטודיו דנה מתחייב לקיים מספר זה של שיעורים. מצורפת טבלה למעקב אחרי ימי הפעילות לאורך השנה.  #

במידה ואחד ממורי הסטודיו נעדר מסיבה כלשהי מן הפעילות, ייעשו מירב המאמצים לקיים את השיעור עם מורה מחליף.  #

במידה ולא ניתן לקיים את השיעור מסיבה כלשהי, הוא יבוטל בהודעה מראש.  #
במידה ושיעור בוטל וחרג ממספר השעות המובטח - יוחזר השיעור באחת מחופשות החגים.  #

שימו לב: בתחילת השנה יפורסם תאריך למופע סיום בהיכל התרבות דרום השרון לקבוצת גן חובה ומעלה.  #

הסדר התשלומים:
לנוחיותכם, ניתן לבחור בתשלום באחת משתי הדרכים הבאות:

.www.danadance.co.il רישום ותשלום אינטרנטי דרך אתר הסטודיו  #

שליחת הודעה בוואטסאפ לנייד 054-8767378. לינק לרישום אינטרנטי יישלח אליכם חזרה.  #

במידה ותלמיד/ה מצטרף/ת במהלך החודש ולא בתחילתו - יחושב החלק היחסי לאותו חודש.  #

לא ניתן לשלם מדי חודש בחודשו.  

הפסקת פעילות:
ניתן להודיע על הפסקת פעילות אך ורק למנהלת הסטודיו.  #

תחנות יציאה ממסגרת החוגים הן: 31.10, 31.1, 30.4. בין תחנות אלו לא יוחזרו תשלומים )אף לא חלקיים(.  #

הפסקת פעילות לבנות הגיל הרך )ימי ג׳( תוכל להתבצע בהודעה מראש, בתחילת כל חודש )עד ה-5 לאותו חודש( ויוחזר   #

התשלום מאותו חודש ואילך. החל מ-1.5.2023 אין החזר תשלומים.
לא יוחזר תשלום רטרואקטיבית על שיעורים בהם לא נכח/ה הילד/ה.  #
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כיצד מתבצעת ההרשמה לסטודיו?

טבלת מעקב אחר ימי הפעילות

סה״כ יולי  יוני  מאי  אפריל  מרץ  פברואר  ינואר  דצמבר  נובמבר  אוקטובר  ספטמבר  ימים   

42  3  4  5  3  4  4  5  4  4  3  3 ב׳   

41  3  4  5  2  4  4  5  4  5  2  3 ג׳   

41  3  4  5  1  5  4  4  4  5  2  4 ד׳   

44  3  5  3  3  5  4  4  4  5  3  5 ה׳   



דרישות לבוש לשיעורי המחול השונים ומחירון מוצרים
בסטודיו דנה מקפידים על הנחיות הלבוש, על מנת ליצור אחידות, גאוות יחידה קבוצתית ושימור האסטתיקה התנועתית.

ביגוד המסומן בכוכבית יש לרכוש דרך הסטודיו בלבד.

מחול לגיל הרך
ביגוד רשות מחיר  ביגוד חובה  גילאים 

נעלי בלט - 90 ש״ח 100 ש״ח  בגד גוף עם חצאית שיפון ורוד*   4-3.5
עליונית ארוכה - 90 ש״ח      

גרביון עם/ללא רגל - 55 ש״ח      
100 ש״ח   בגד גוף עם חצאית שיפון סגול*   5-4

     
     

100 ש״ח   בגד גוף חצאית שיפון שחור*   6-5
     
     

היפ הופ
ביגוד רשות מחיר  ביגוד חובה  גילאים 

גופיית סטודיו - 40 ש״ח 80 ש״ח/90 ש״ח  בגד גוף שחור )X בגב(*  א׳-ב׳ 
70 ש״ח טייץ ארוך שחור     

90 ש״ח/150 ש״ח נעלי בלט/ג׳אז שחורות     
40 ש״ח גופיית היפ הופ של הסטודיו*  ג׳-ד׳/נעורים 

מכנסיים שחורים לבחירה חופשית    
נעלי ספורט    

40 ש״ח  גופיית היפ הופ של הסטודיו*  עתודה /בוגרות 
מכנסיים שחורים לבחירה חופשית    

50 ש״ח ברכיות     
נעלי ספורט    

40 ש״ח גופיית היפ הופ של הסטודיו*  להקה  
מכנסיים שחורים לבחירה חופשית    

210 ש״ח נעלי היפ הופ     
בלט/ג'אז מודרני/מודרני

ביגוד רשות מחיר  ביגוד חובה  גילאים 
100 ש״ח בגד גוף - שחור )X בגב(  בלט א׳-ג׳ 

55 ש״ח/75 ש״ח )תלוי במידה ובסוג( גרביון לבן     
55 ש״ח/65 ש״ח טייץ קצר שחור     

90 ש״ח נעלי בלט ורודות     
100 ש״ח בגד גוף גולף )צבע ייקבע בהמשך(  ג'אז מודרני ג׳-ד׳/נעורים 
70 ש״ח טייץ ארוך שחור     

90 ש״ח/150 ש״ח נעלי בלט/ג׳אז ורודות )ג׳-ד׳ בלבד(     
100 ש״ח בגד גוף גולף )צבע ייקבע בהמשך(  קלאסי - נעורים/עתודה 
75 ש״ח גרביון לבן  מודרני/עתודה 
60 ש״ח טייץ קצר שחור     
90 ש״ח נעלי בלט ורודות )לבלט בלבד(     
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