
2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1 אולם 2אולם 1אולם 
יוגה                        

בתנאי הרשמה          

לורה גילינסקי          

8:30-9:45

קור פילאטיס          

שרי שמש          

8:30-9:30

יוגה                             

  דנה וינברג          

8:15-9:30

פילאטיס                  

בתנאי הרשמה              

רחל בלוך               

8:30-9:30

ן  'מזרחי פיוז-מחול

אילת אביגדור         

8:15-9:15

הכשרת רקדנים  

ורטיגו                     

9:30-15:30

כן       -להקת מחול כן

+         65 גילאי 

10:00-12:00

לנוע עם פרקינסון   

הרשמה לקבוצה 

חדשה עם אלמה    

11:30-12:30

תנועה לשם שינוי     

  20/4מ + 60גילאי 

צפירה שטרן         

10:00-11:00

ז                'ברודווי ג

מישל גורדון         

9:30-10:30

ת  "קורסי הכשרה גנ

  פרטים בדלפק

   קור פילאטיס        

שרי שמש              

9:15-10:15

ניה                         

ציפורה אייזן           

9:30-10:30

קרן קובי מנדל            

11:00-12:00

JazzEmotion          

           מישל גורדון

10:45-11:45

סטייל   -סלסה ליידי

עזר            -דניאל בן

ראשון              -צעד

11:45-12:45

Friday HipHop #   

מורים מתחלפים מע  

11:30-12:45

'        ב-'ז  ילדות  א'ג

שי אשכנזי              

16:30-17:30

'         ו-'הופ  ד-היפ

שירה כהן             

16:30-17:30

רוקדות קידום נוער    

17:00-18:00

'     ז-'מודרני ילדות ה

שחר מאיר       

16:30-17:30

'  ו-'מודרני ילדות  ג-ז 'ג

שי אשכנזי              

16:30-17:30

# NDP להקות  

השלמת שישי לפי 

צורך

נערות   /בלט ילדות

ליאן נחשון          

17:00-18:15

ממ  ' ז-'הופ  ה-היפ

שירה כהן             

17:30-18:30

הופ מעורב        -היפ

בינוני                / מת

שירה כהן             

18:00-19:00

רוקדות קידום נוער    

18:00-19:00

פלמנקו                   

ענת צוברי            

18:00-19:00

מודרני נערות             

שחר מאיר           

18:00-19:00

הופ                 -היפ

ראשון            -צעד

הגר לוי                 

18:00-19:00

# NDP עתודה  

ואנסמבל                     

שי אשכנזי           

17:30-19:00
מחול מודרני            

            ראשון -צעד

לנה גומנובסקי       

18:15-19:15

יוגה                       #

דנה וינברג          

18:15-19:30

הופ נערות מת   -היפ

  שירה כהן              

18:30-19:30

הופ ממשיכות    -היפ

שירה כהן              

19:00-20:00

לירי                + ז 'ג

שחר מאיר            

19:00-20:00

מחול מודרני        

ממשיכות                     

שי אשכנזי              

19:00-20:00

:מקרא
מערכת נתונה 

לשינויים          

ז דינמי"לו

מחול מודרני           

לנה גומנובסקי     

19:15-20:15

+    18הופ מת -היפ

             18/4מתחיל 

הגר לוי             

19:30-20:30

זומבה                      

מאיה חמד          

19:30-20:30

הופ נערות -היפ

ממשיכות             

שירה כהן             

19:30-20:30

בטן            -ריקודי

איילת אביגדור      

20:00-21:00

ז לירי                       'ג

מאיה חמד             

20:00-21:00

פילאטיס                 

שחר מאיר          

20:00-21:00

ז לירי                      'ג

            ראשון -צעד

שחר מאיר              

20:00-21:00

יוגה סינגוגה           

פעם בחודש              

 לורה גילינסקי           

19:00-20:30

ריקוד חופשי במרפסת  

 בהזמנה מראש

 שיעורים פתוחים 

'        דק60שיעורים 

וחצי /שעה ורבע  #  

נשים וגברים=   מע 

            חוגי ילדות

חוגי נערות

בלט  ממשיכות  #

מע   אילן קו             

20:15-21:45

הופ ממשיכות    -היפ

 הגר לוי                

20:30-21:30

בלט מתחילות מע   #

אילן קו                  

20:30-21:45

סדנת טנגו לזוגות 

שרוצים יותר            

     ניר אליהו         

21:00-23:00

 ראשון-סדנאות צעד

 מפגשים    4-6

בהרשמה מראש

   קבוצות עצמאיות

בתאום נפרד

2021מערכת שעות אפריל 
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