
טבלת החזרי שעות סניף הוד השרון

· יתרת השעות להחזר על פי הטבלה, יוחזרו במהלך חודשים מאי-	
אוגוסט במערכת שעות מיוחדת/ פרוייקטים מיוחדים/ לילה לבן וככל 

שיידרש עד למופעי הסיום.

· יש לשריין כבר את ימי החזרות בתאריכים הבאים  על פי הקבוצות:	
להקות סטודיו LIFE  + נבחרות בוגרים של היפ הופ א. 

ואקרודאנס נא לשריין את התאריכים הבאים:
8/8 שבת להקות 10:00 – 18:00

10/8 שני 18:00 – 22:00
12/8 חזרות באולם היכל תרבות דרום השרון 09:00 – 13:00

קבוצות העתודה )ט.עתודה, עתודה 1, עתודה 2 משני ב. 
הסניפים כולל נבחרות אקרודאנס צעירים ונבחרת אקרו 

כפר סבא( נא לשריין כרגע את התאריכים הבאים:
9/8 יום ראשון, 5/8 יום רביעי בין השעות 17:30 – 19:30

13/8 יום חמישי 09:00 – 13:00 יום המופע, לאחר מכן הרקדנים 
יחזרו הביתה להתארגנות ומנוחה וישובו למופע בשעה 19:00

קבוצות צעירות כיתות א’ – ד’ כולל מסלולים מקצועיים ג. 
ונבחרות צעירות נא לשריין את התאריכים הבאים:

11/8,9/8,5/8 בין השעות 16:00 – 17:30
12/8 או 13/8 יום המופע מגיעים לאולם לחזרות שינתנו 

בהמשך ונשארים עד למופע.

קבוצות המחולצ’יק נא לשריין את התאריכים הבאים:ד. 
11/8,4/8, 2/8 בין השעות 17:30 – 19:00

12/8 יום המופע הרקדנים יגיעו בשעה 15:00 לחזרות על 
הבמה באולם המופעים ובשעה 17:00 יעלו להופיע.

פסטיבל מופעי סוף שנת 2020 – בסימן יום הולדת 12 ה. 
עד 14 באוגוסט 2020 היכל תרבות דרום בשרון

שאר השעות יוחזרו על פי המערכת הרגילה בשעות הרגילות 
ולפי התוכנית של משרד החינוך. ברגע שנתקרב לחודש יולי 
נוכל לדייק בשעות  של המערכת הקבועה בצורה טובה יותר.

12-14 באוגוסט פסטיבל מופעי סוף שנה 2020 – רישמו ביומנים!!!

כמות הימים שהוחסרה עקב הקבוצה
הקורונה

כמות השעות שהוחסרו 
עקב הקורונה

הערות

א’-ב’ )היפ-הופ / 
6 שיעורים6 שיעוריםאקרודאנס / ג’אז(

ב’-ג’ )היפ-הופ / 
6 שיעורים6 שיעוריםאקרודאנס / ג’אז(

 לקוחות של פעם בשבוע ימי שלישי13 שעות7 ימי שלישי, 6 ימי רביעיד’-ו’
7 שעות, ימי רביעי 6 שעות

20 שיעורים8 ימי ראשון, 6 ימי רביעיכיתות ד’ מסלול מיקצועי

20 שיעורים8 ימי ראשון, 6 ימי רביעיט.עתודה

20 שיעורים8 ימי ראשון, 6 ימי רביעיעתודה 1

28 שיעורים8 ימי ראשון, 6 ימי רביעיעתודה 2

 מקבלים פרוייקט מיוחד לסוף שנה 
 עם תות בימי שלישי

)בתחשיב של 3 שעות(

28 שיעורים8 ימי ראשון, 8 ימי שני, 6 ימי חמישילהקה צעירה

42 שעות 8 ימי ראשון, 8 ימי שני, 6 ימי חמישילהקה בוגרת

DANCE LIFE42 שעות8 ראשון, 8 ימי שני, 6 ימי חמישי

21 שעות8 ימי ראשון, 6 ימי רביעינבחרת אקרודאנס בוגרים

22 שעות 8 ימי שני, 6 ימי חמישיקראש קרו ג’וניור

21 שעות8 ימי שני, 6 ימי חמישיקראש קרו בוגרים

6 שעות6 ימי שנימצויינות צעירים

6 שעות6 ימי רביעימצויינות בוגרים

7 שעות7 ימי שניפויינט

נבחרת אקרודאנס 
8 שעות8 ימי שניצעירים

8 שעות8 ימי שניברייקדנס מתחילים יום ב’

6 שעות6 ימי חמישיברייקדנס מתחילים יום ה’

רקדני ברייקדנס מתקדמים מקבלים ימי שני  14 שיעורים 8 ימי שני, 6 ימי חמישיברייקדנס מתקדמים
19:00 + ימי חמישי  16:00


