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מת    ' ו-'הופ  ד-היפ

שירה כהן             

16:30-17:30

'      ב-'מחול יצירתי  א

 שי אשכנזי           

16:30-17:15

'           ו-'מודרני  ד

שחר מאיר       

16:15-17:15

'      ו-'ז  ילדות ד'ג

אביטל לוי            

16:30-17:30

'          ו-'ז  ילדות  ד'ג

שי אשכנזי              

16:30-17:30

# NDP   פרויקטים  

נועה טרנר   / שי 

11:30-13:00

' ז-'הופ  ה-היפ

ממשיכות              

שירה כהן             

17:30-18:30

ז       'ג/ מחול יצירתי 

שי אשכנזי        '   ג-'ב

17:30-18:30

'        ח-'מודרני ו

ממשיכות             

שחר מאיר       

17:15-18:15

ז נערות          'ג

אביטל לוי             

17:30-18:30

פרויקט מחזמר 

CATS        נוער מע  

יעל נחליאל               

 17:00-19:00

# NDP        אנסמבל  

שי אשכנזי             

17:30-18:45

'       ו-'בלט ילדות ד

אמונה קאיט            

17:30-18:30

הופ נערות    -היפ

שירה כהן              

18:30-19:30

מחול מודרני            

ראשון               -צעד

לנה גומנובסקי       

18:30-19:30

מודרני נערות  

ממשיכות                

שחר מאיר       

18:15-19:15

יוגה                       #

דנה וינברג          

18:30-19:45

הופ            -היפ

ראשון            -צעד

הגר לוי                 

18:30-19:30

פילאטיס               

און          -נעמי בר

18:00-19:00

ז במה           'ג# 

אביטל לוי                

18:45-20:00

פלמנקו                   

ענת צוברי            

19:00-20:00

מחול מודרני ממ       

שי אשכנזי           

19:00-20:00

בלט נערות                

אמונה קאיט     

18:45-19:45

מחול מודרני             

ממשיכות                

לנה גומנובסקי     

19:30-20:30

הופ נערות        -היפ

בוגרות להקה              

שירה כהן              

19:45-20:45

ז לירי                  'ג #

שחר מאיר        

19:15-20:30

זומבה                      

מאיה חמד             

19:45-20:45

הופ מתחילות  -היפ

הגר לוי             

19:30-20:30

מזרחי      -מחול

איילת אביגדור      

19:00-20:00

בלט עכשווי מע    #

ממשיכות               

אילן קו                

20:00-21:30

אזול תנועה  #

     1/2חופשית 

אל    -נועה טל

20:15-21:45

סדנת טנגו לזוגות 

שרוצים יותר            

     ניר אליהו         

20:00-22:00

יוגה סינגוגה             

לורה גילינסקי            

20:00-21:15

הופ מע ממ  -היפ

שירה כהן              

20:45-21:45

בלט עכשווי מע # 

מתחילות               

אילן קו                 

20:30-22:00

הופ              -הולה

חרות ללוש           

20:45-21:45

הופ ממשיכות -היפ

הגר לוי           +  18

    20:30-21:30

ז לירי              'ג #

מאיה חמד             

20:00-21:15

    שיעור פתוח נשים

מת     = מתחילות 

ממ= ממשיכות 

חוגים שנתיים ילדות 

:'חובה עד ג

חוגים שנתיים     

:'ו-'בנות ד
פרויקט NDP: נערות

להקה      

Physical 

Theater NDP: 

חוגים שנתיים          

+:18' יב-'גילאי  י-רב

:מקרא חוגים וגילאים
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2021-22ל "חוגי שנה- הספר למחול -בית

יום ראשון
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יום שני

. חוגים במגוון סגנונות לבחירתכן

-למעוניינות להתמקצע לקראת להקות 

מודרני + ' בלט קלאסי ימי ה:  עתודה

.הופ לבחירה-ז או היפ'וג' ימי ב

.   חוגים במגוון סגנונות לבחירתכן

פעמיים שלוש : למעוניינות להתמקצע

.להרכיב מערכת כמו שרוצות- בשבוע 

: להקה צעירה אנסמבל מודרני כוללת

/ הופ -היפ: בחירה+ ז ומודרני 'ג, בלט

.כל שיעור אחר

'ג-'ב/ א  -חובה:  חוגים שנתיים לפי

.  לרקוד במגוון סגנונות מחול לבחירתכן

.גילאיות-קבוצות רב , מודרני עכשווי:  בוגרת כוללתNDPלהקת 

 .          אודישן. טכניקה ונוספים, קלאסי

 הוא לבעלות CATSפרויקט מחזמר 

.אודישן. ובעלי יכולת שירה בלבד


