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

קור פילאטיס          

    שרי שמש           

8:45-9:45

קור פילאטיס          

שרי שמש          

8:30-9:30

יוגה מעורב            # 

דנה וינברג          

8:15-9:30

שיעור סגור         

8:30-9:15

פילאטיס                 

שני שורקה             

9:00-10:00

יוגה                    #

דנה וינברג          

8:00-9:15

ן  'מזרחי פיוז-מחול

אילת אביגדור         

8:15-9:15

קורסי קיץ             

'               ו-'גילאי ד

8:30-13:30

ן    "להקת מחול כנכ

בשיתוף +  65גילאי 

קרן ירושלים         

10:00-12:00

קורסי קיץ             

'                ו-'גילאי ד

8:30-13:30

בטן             -ריקודי

איילת אביגדור      

9:30-10:30

קורסי קיץ             

'         ו-'גילאי ד

8:30-13:30

תנועה לשם שינוי  

+                60גילאי 

צפירה שטרן         

10:00-11:00

קורסי קיץ             

'                ו-'גילאי ד

8:30-13:30

ז                'ברודווי ג

מישל גורדון         

9:30-10:30

קורסי קיץ             

'             ו-'גילאי ד

8:30-13:30

   +    קור פילאטיס 

שרי שמש              

9:15-10:15

   אין אוגוסט  ניה  

ציפורה אייזן           

9:30-10:30

JazzEmotion          

           מישל גורדון

10:45-11:45

ת  "קורסי הכשרה גנ

פרטים בדלפק

: סדנאות שישי

/ תנועה חופשית 

בוליווד    / אפריקאי 

לפי פרסום

קורסי קיץ               

'            ט-'גילאי ז

13:30-17:15

קורסי קיץ               

'            ט-'גילאי ז

13:30-17:15

קורסי קיץ               

'            ט-'גילאי ז

13:30-17:15

קורסי קיץ               

'            ט-'גילאי ז

13:30-17:15

קורסי קיץ               

'            ט-'גילאי ז

13:30-17:15

     מחול מודרני       

מתחילות   / 1צעד

לנה גומנובסקי         

18:15-19:15

יוגה                       #

דנה וינברג          

18:00-19:15

    אין אוגוסט ז לירי 'ג

מתחילות    / 1-צעד

שי אשכנזי            

18:30-19:30

פלמנקו                 

ענת צוברי            

18:00-19:00

  אין אוגוסטהיפהופ  

ראשון            -צעד

הגר לוי                 

18:00-19:00

:מקרא
מערכת נתונה 

לשינויים          

ז דינמי"לו

הופ מתחילות   -היפ

הגר לוי             

19:15-20:15

מחול מודרני        

ממשיכות               

לנה גומנובסקי     

19:15-20:15

זומבה                      

מאיה חמד          

19:45-20:45

הופ פלוס        -היפ

שירה כהן             

19:00-20:00

    אין אוגוסט    ניה 

ציפורה אייזן     

19:00-20:00

ז לירי                   'ג

שחר מאיר          

19:00-20:00

מחול מודרני  ממ     

              אין אוגוסט 

שי אשכנזי            

19:00-20:00

חמישי בערב           

קיץ           -אירועי

בהזמנה מראש

 שיעורים פתוחים 

# '     דק60שיעורים 

וחצי   /שעה ורבע

נשים וגברים= מע 

קורסי קיץ             

נערות/ ילדות 

בלט ממשיכות מע   #

אילן קו                    

20:15-21:45

הופ ממשיכות  -היפ

הגר לוי             

20:15-21:15

בלט מתחילות מע   #

אילן קו                  

20:30-21:45

      1-הופ  צעד-הולה

חרות ללוש      

20:45-21:45

ז לירי                'ג #

מאיה חמד          

20:00-21:15

בטן             -ריקודי

איילת אביגדור      

20:00-21:00

            AZULאזול   #

תנועה חופשית     

       פעם בשבועיים 

אל              -נועה טל

20:15-21:45

 ראשון-סדנאות צעד

 מפגשים    4

בהרשמה מראש

   קבוצות עצמאיות

בתאום נפרד

2021אוגוסט -יולי- מערכת שעות קיץ 
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