
2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1אולם 

יוגה אשטנגה        

טל  שושני            

7:30-8:30

י              'טאי צ

7:30-8:30

יוגה אשטנגה         

טל  שושני           

7:30-8:30

בלט קלאסי        

לידיה פרידלנדר    

       7/4מתחיל 

8:15-9:30

קור פיטנס דינמי   

שרי שמש          

8:30-9:30

מודרני ריליס             

8:30-9:30

חוזרות לכושר 

              8/4מתחיל 

יעל טרנר            

8:15-9:15

זומבה                   

8:30-9:30

פילאטיס קור מת 

שרי שמש          

8:30-9:30

חיזוק ועיצוב    

אליסון פולק      

8:00-9:00

יוגה ויניסה          # 

דנה וינברג            

8:00-9:15

+  60ניה בוקר 

ציפורה אייזן       

8:00-9:00

פילאטיס              

רחל בלוך              

8:30-9:30

ן  'מזרחי פיוז-מחול

אילת אביגדור      

8:15-9:15

דמיון מודרך      

דורית לשניק      

8:15-9:15

אנסמבל                

9:30-14:30

גא  -אימפרוביזציה

מאיה פופובה         

9:30-10:30

אנסמבל                

9:30-14:30

פרטי                     

9:00-12:00

           אנסמבל

9:30-12:30

ז                       'ג

לילך סגיר           

9:30-10:30

כל עצמותי          

9:00-14:00

ז בוגרות 'ברודווי ג

מישל גורדון         

9:15-10:25

כל עצמותי           

9:00-14:00

מחול מודרני           

לנה גומנובסקי      

9:30-10:30

ניה נשים         

ציפורה אייזן          

9:15-10:15

חוזרות לכושר      

          12/4 מתחיל 

יעל טרנר             

9:15-10:15

פרטי                  

12:00-15:30

כל עצמותי          

10:30-16:30

פרטי                     

10:30-13:00

אנסמבל               

13:00-14:00  

14:00-16:30

Friday HipHop #   

מורים מתחלפים        

10:30-11:45

yin יוגה נשים 

ציפורה אייזן       

10:15-11:15

: סדנאות אומן שישי

לפי פרסום            

11:45-13:15

גאגא                    

הרשמה מראש      

11:30-12:30

 ladysyleהופ -היפ

שירה מילס          

17:15-18:15

 מע ממ Tapסטפס 

הלין ויינטראוב  

18:00-19:00

קיקבוקס        

שימרת קייסינג  

18:00-19:00

פלמנקו מתחילות   

ענת צוברי      

18:00-19:00

סדנת פלייבק מחול  #

טלי זורנברג       

17:30-18:45

בוליווד                  

מורני                      

18:30-19:30

הופ חישוק -הולה

נטע לוי           

18:00-19:00          

18:45-19:45

יוגה אינטגרטיבית  # 

 עפרה מאור         

19:00-20:30

 ניה נשים         

ציפורה אייזן      

19:00-20:00

+ 16בלט קלאסי 

מתחילות            

לידיה פרידלנדר     

19:00-20:00

    13-15הופ -היפ

שירה כהן             

18:45-19:45

הופ חישוק -הולה

נטע לוי             

18:00-19:00

פילאטיס  /טכניקה

מורות מתחלפות  

19:30-20:30

מודרני מתחילות       

לנה גומנובסקי    

19:30-20:30

סדנת מחזות זמר  #

musicals               

יעלי גרינבלט     

19:30-21:00

זומבה                   

מאיה חמד        

19:45-20:45

מחול מודרני       

           6/5מתחיל 

שי אשכנזי             

20:30-21:30

ז לירי              'ג

מאיה חמד        

20:00-21:15

מזרחי          -מחול

איילת אביגדור      

20:00-21:00

+  16בלט קלאסי  #

ממשיכות           

לידיה פרידלנדר     

20:00-21:15

+ 16הופ  -היפ

מתחילות            

שירה כהן         

19:45-20:45

WeStage          

/ מופעי מחול 

תאטרון/ מוסיקה 

מודרני      / אימפרו 

מאיה פופובה     

19:00-20:00

אתני / ז 'ג/ מודרני 

מורות מתחלפות  

20:30-21:30

מודרני ממשיכות    

לנה גומנובסקי     

20:30-21:30

פילאטיס מעורב      

רחל בלוך            

20:45-21:45

זומבה                

אירית יעקבי          

21:00-22:00

הופ ממשיכות  -היפ

שירה כהן           

20:45-21:45

יוגה ויניסה מעורב  # 

דנה וינברג          

20:00-21:15

:מקרא

מתחיל באפריל    

 בנים ובנות=מע
מתחילים   =מת

ממשיכים=ממ

       שיעור פתוח

מת     = מתחילות 

ממ= ממשיכות 

שעה  שיעור

#: וחצי/ורבע

  חוגים שנתיים

מע  , נערות, ילדות

2019עד יולי 

 סדנאות/שיעורים

בהרשמה מראש

 2019מערכת הרצה אפריל 

  ריקוד ריטמיש

+ 18חופשי לנשים 

ש לפי פרסום"מוצ

יום ראשון
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