
 2018-2017 חע"תש -מערכת שיעורי המחול
 

 יום א' 

 

 

 יום ב'

 מודרניקלאסי/ היפ הופ/

 חן/ ורד/ אפרת
 

 סטודיו למעלה

 -ג'אז
 אחיה אביזמר

 

 סטודיו רבין

 אביב -מחול ישראלי

 מעיין יצחקי
 

 במה

 קלאסי/ מודרני
 ורד/ אפרת

 

 סטודיו שפרינצק

 ברייקדאנס/היפ הופ

 חן / לאון
 

 רב תכליתי
 (חן) היפ הופ 

 1ח'-ז'

15:00-16:00 

 (ה'-ד')עלעלים   

15:00-16:30 

 

 (ורד)קלאסי 

  3ה'-ד'

15:15-16:15 

 (לאון) ברייקדאנס

  ג'-א'

15:00-15:45 

 (חן) היפ הופ

 י"ב-ח' -ייצוגית

16:00-17:00 

 1ו' -ה'   

 17:00-18:00 
                           

 (ג'-ב')ניצנים 

16:30-17:30 

 

 (ורד)קלאסי 

  4ו'-ד'

16:15-17:15 

 (לאון)ברייקדאנס 

   ד' ומעלה

15:45-16:30 

 )ורד( קלאסי

 י'(-טרום סדנא )ח'

17:15-18:30 

 1ז'

 18:00-19:00 
                                

 (ז'-ו') אפרוחים

17:30-19:00  

                                

 )אפרת(מודרני  

  ה'

17:15-18:15 

 (חן)  היפ הופ

  1י"ב-ט'

17:15-18:15 

 )אפרת( מודרני

 י"ב-ט'

18:30-19:30 

 1ח'

 19:00-20:00 
                            

 (ט'-ז') נעורים

19:00-20:30 

 

  

 )אפרת(מודרני 

 1ח'-ז'

19:30-20:30  

 +( 40)בוגרים  

20:30-23:00  
                             

  

 תגבור מצויינות מודרני*

 י"ב-ז'    )אפרת(

20:30-21:30 

    

 -ג'אז

 אחיה אביזמר
 סטודיו למעלה

 -ג'אז

 רוז-דיקלה גריידי     
 סטודיו רבין 

 קלאסי/מחול ישראלי

 יעל / מעיין
 במה 

 –סטפס 
  רייטן עדי כהן 

 שפרינצק

 אביב -מחול ישראלי

 מעיין יצחקי
 רב תכליתי

 
 ד'-ג' -טרום ג'אז  

 17:00-18:00 

 5ט'-ז'

15:15-16:15                            

 )מתחילים( 1ה'-ג'

15:45-16:45 
 

 1י"ב-ט'

 17:00-18:00 

 2ו'-ה' 

18:00-19:00 

 י'(-טרום סדנא )ח' 

16:15-17:45        

 3ח'-ה'

 16:45-17:45 

 

 

 (י'-'חטרום סדנא )

18:00-19:15 
 2ח'-ז'  

 19:00-20:00 

 (י"א-ט'סדנא )

 17:45-19:15        

 2ד'

17:45-18:45 

 

 י"ב(-ייצוגית  )י'

19:30-21:00 

 ( י"א-ט'סדנא )

19:30-20:45 

 2י"ב -ט' 

20:00-21:00 
 

 י"ב( -להקה )י'

19:15-20:45         

 4ח'-ז'

18:45-19:45 

 

 

 י"ב( -להקה )י'

20:45-22:00 
 נשים-זומבה 

21:00-22:00 
 

 )מעיין( מחול אביבים

21:00-23:00         

 י"א(-סטגדם )ח'

19:45-20:45 
 

 



 

 יום ג'

 

 יום ד'

 

 

 

 טרום בלט ומודרני

 קלדרון נעמה לביא
 סטודיו למעלה

 מחול דתיות
 מרב שטרית 

 סטודיו שפרינצק

 

 מודרני -ד'-ג'

15:30-16:30 

 

  

   1+ חובה טרום חובהגן 

 16:30-17:15 

 

  

   2חובה טרום חובה+  גן

17:15-18:00 

 

 נשים )מרב(מחול 

 21:00-22:30 

 

 טרום בלט -ב'-א'

18:00-18:50 

 

 

  

 רפרטואר נוע/קלאסי
 כוריאוגרפיםיעל שם טוב / 
 

 סטודיו למעלה

 -מודרני
 רובין אפרת

 

 במה

 -קלאסי
 ורד פריצקי

 

 שפרינצק

 

 קלאסי

 י"ב(-מסלול )ז' -פוינט

 15:00-16:00 

 2ח'

16:00-17:00 
 3ה'-ד'

15:15-16:15 

 

 קלאסי

 3' ח-ז'

16:00-17:00 

 (י'-ח'טרום סדנא )

17:00-18:30 

 4ו' -'ד

16:15-17:15 

 

 קלאסי

 4 י"א-ז'

17:15-18:15 

 (י"ב-להקה )י'

18:30-20:00 
  (מתחילות) 1' ה-ג'

17:15-18:15 

 

 : פוינט/רפרטואר*בחירה

 (י"א-ט') סדנא

18:15-20:00 

 (י"א-ט') סדנא

20:00-21:30 

  (מתחילות) 1 ו' ומעלה

18:15-19:15 

 

 : פוינט/רפרטואר*בחירה

 (י"ב-להקה)י'

20:00-21:30 

  5ט' -ז' 

19:30-20:30 

 

 מבוגרים-פשוט לרקוד**
 9:30-11:00 -בוקר

 מתיחות וגמישות* 

 י"ב-ו'

20:30-21:30 

 



 

 יום ה'

 
 -מודרני

 אפרת רובין
 

 סטודיו למעלה

 -היפ הופ
 חן וענונו

 

 סטודיו רבין

 -קלאסי
 ורד פריצקי

 

 סטודיו שפרינצק

 -מחול ישראלי
 רייטן עדי כהן
 

 רב תכליתי

 'ו

 15:00-16:00 

 

 ' ה

16:30-17:30 

 3' ח-ז'

15:00-16:00 

  (א'-גן)פצפונים 

16:00-17:00 

 2ז'

 16:00-17:00 
 'ו

17:30-18:30 
 4י"א -ז'

16:00-17:00 

 

 (ג'-ב') ניצנים  

17:00-18:00 

 (י"א-ט') סדנא 

17:00-18:30 

 

 2ח'

18:30-19:30 

 י"ב(-להקה  )י'

17:10-18:40 

 

 (ה'-ד') עלעלים  

18:00-19:00 

 י"ב(-להקה  )י'

18:40-20:10 

 

 3ט'-ח'

19:30-20:30 
 (י"א-ט') סדנא

18:40-20:10 

 

  (ז'-ו')אפרוחים 

19:00-20:00 

 2 י"ב –' י 

20:30-21:30     
 תגבור מצוינות*

 ד' ומעלה -קלאסי

20:15-21:15 

 

 ט'(-)ז' נעורים

20:00-21:00 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 יום ו'
 

 

  אפרת רובין -בוגרים  -מתקדמיםמודרני 

 סטודיו למעלה - 12:00-14:00 
 

 

 

 

 


