
 

12/2020מערכת שעות שנת פעילות   

 מערכת השעות טבלת מסלולים לפי גילאים() בסוף   2022/2021שעות מערכת 
 יום ראשון

היפ הופ - הילה אסרף בוז'ו                               היפ הופ -נופר חסן 

נעמה חיים  נובמבר-במהלך ספטמבר )
 מחליפה את נופר(

חיזוק ואקרובטיקה –איביצה בגו  בלט -לימור זיו    

 מצויינות צעירים מתחילים   
ד -גילאי ג  

16:00-15:00  
 אולם בלט/אולם למטה

 רפרטואר קלאסי  פרטני 
 מצויינות צעירים

15:55-15:00  
 אולם בלט/אולם למטה 

ז(-)ה 3+4מקצועי   
 
17:45-16:45  

 אולם בינוני

ד(-)כיתות ג 2מק'   
 
17:35-16:50  
בלט אולם  

ד(-)כיתות ג 2מק'   
 
16:45-16:00  

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
 
17:00-16:00  

 אולם למטה 

 מיניסיס
 
18:50-17:50  

 אולם בינוני

 מגה ורסיטי
 

17:35-18:55 
 אולם בלט 

אימון  -מצויינות אקסטרא צעירים  
1018:-16:50  

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
17:00-18:00 

 רפרטואר+ פויינט
 אולם למטה 

18:00-18:15  
 אופציה להרצות רפרטואר קלאסי 

 מגה ורסיטי
 

19:00-20:00 
 בלט

 מיניסיס 
 

19:00-20:00 
 

 אולם בינוני

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
 

18:20-19:45 
 אולם ארוך

 

 מצויינות אקסטרא צעירים
 אימון 

19:45-2018:  
 אולם למטה  

 חטיבה תיכון 
 
21:10-20:10  

 אולם בלט

  ג'נסיס 
 

1021:-20:05  
 אולם למטה 

אקרודאנס חיזוק להקות גילאי חטיבה 
 תיכון )שיעור בחירה( 

1521:-20:00  
 אולם ארוך 

 רפרטואר קלאסי  פרטני 
 מצויינות בוגרים

21:15-20:00  
 אולם בינוני 

  ג'נסיס 
 
22:30-21:15  

 אולם למטה 

 חטיבה/תיכון 
 

22:15-21:15  
 אולם בלט 
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 יום שני 

 

 

 

 

היפ הופ  - יסמין בלט קלאסי  -סיון ברקאי בלטצובה  
  צעירים

מודרני –תומר גולן  בלט/פלמנקו - סוניה גרסיה   

 עתודה ללהקות טכניקה   
15:45-16:30 
 שיעור בלט 
 אולם בינוני 

ב(-)כיתות א 1מק   
 היפ הופ

 
17:15-16:30  

ארוךאולם   

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
 חיזוק עבודה על פויינט

 שיעור וריאציות 
17:25-016:0  

 אולם בלט 

 להקה בוגרת
 

 1517:-16:00  
 אולם למטה

 

 עתודה ללהקות טכניקה
 פלור בר+ גמישות

 
 16:30-17:15 

 אולם בינוני

ד(-)כיתות ג 2מק'   
 היפ הופ

 
18:05-17:20  

 אולם בינוני

 ב( -)כיתות א 1מק' 
  בלט
 

17:30-18:15 
 אולם ארוך

 עתודה ללהקות טכניקה
 

17:25-18:30 
 אולם בלט 

 להקה בוגרת
 

 3018:-2017:  
 אולם למטה

 

ז(-)ה  3+4מקצועי   
 
19:35-18:35  

 אולם בינוני

  + מצויינות מתחילים 2מק' 
ד(-)כיתות ג   

 בלט 
19:00-18:15  

ולם ארוךא  

 להקה צעירה
 

 19:40-518:3  
 אולם בלט

 להקה ייצוגית+ קאסט
 

4019:-3518:  
 אולם בלט

 מצויינות אקסטרא צעירים 
 בלט + תרגילי הכנה וחיזוק לפויינט

 
20:30-19:05  

 אולם ארוך

 להקה ייצוגית+ קאסט
 

1521:-19:45  
 אולם בלט

 להקה צעירה 
 

 1521:-19:45  
 אולם בלט
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 יום שלישי

 

 

היפ הופ - שון בסעד היפ הופ –נעמה חיים   חיזוק ואקרובטיקה –איביצה בגו   בלט - לימור זיו   

ב(-)כיתות א 1מק    
 היפ הופ

16:45-16:00  
 אולם בינוני

 מצויינות צעירים מתחילים 
ד -גילאי ג  

16:00-15:00  

 רפרטואר קלאסי  פרטני 
 
15:55-15:00  

 אולם בלט/אולם למטה 

ז(-)ה 3+4מקצועי   
 
17:30-16:30  
ארוך אולם  

(ד -כיתות ג) 2מק   
 
17:35-16:50  

 אולם בינוני

 מצויינות אקסטרא צעירים
 אימון 

 
17:00-516:0  

 אולם בלט 

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
 
17:00-16:00  

 אולם למטה 

 

 מיניסיס 
 
18:30-17:30  

 אולם בינוני

ז(-)ה 3+4מקצועי   
 
18:45-17:45  

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא צעירים
 כוריאוגרפיה 

 
18:15-17:00  

 אולם בלט 

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
17:00-18:00 

 רפרטואר+ פויינט
אופציה הרצה  18:00-18:15

 רפרטואר סולנים 
 אולם למטה 

 מגה ורסיטי
 

18:40-19:40 
 בלט

 מיניסיס 
 
19:45-18:45  

 אולם בינוני

 מצויינות אקסטרא חטיבה תיכון 
 

18:20-19:45 
 אולם למטה 

 מצויינות אקסטרא צעירים
 בלט

 
19:45-18:30  

 אולם ארוך 

 חטיבה/תיכון 
 

21:00-19:45  
 אולם בלט

 מגה ורסיטי
 

19:45-21:00 
 אולם בינוני/ רוטציות אולם בלט

 עתודה ללהקות טכניקה
ז(  -)כיתות ה  

21:15-19:45  
 אולם ארוך

 רפרטואר קלאסי  פרטני 
 
21:15-20:00  

  רוטציות בינוניאו  /למטה

 חטיבה/תיכון  
 

22:15-21:15  
 אולם למטה 
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  יום רביעי

 

 

 

 

מודרני  - נועה עוז סתר מודרני - רינת ארוניס  בלט / פלור בר -סוניה גרסיה    

 עתודה ללהקות
 בר בלט+ קומבינציה מודרני

 שיעור חובה

17:10-16:00  
 אולם חדש

 מצויינות אקסטרא צעירים
 
17:15-16:05  

 אולם ארוך

 פלמנקו חטיבה 
 
17:15-16:15  

 אולם בלט

 להקה צעירה
 
18:20-17:05  

 אולם חדש

 עתודה ללהקות טכניקה
( 3+4)לשעבר מקצועי   

 
18:25-17:20  

 אולם בלט

 מצויינות אקסטרא צעירים 
 

17:20-18:20 
 אולם ארוך

 להקה ייצוגית+ קאסט
 
19:40-18:25  

 אולם בלט

 

 להקה בוגרת
 
19:40-18:30  

 אולם ארוך

 להקה צעירה
 
19:40-18:25  

 אולם חדש
 

 להקה בוגרת
 

20:55-19:45  
 אולם בינוני

 להקה צעירה
( 5+6לשעבר מקצועי  ) 

 
20:55-19:45  

 אולם חדש

 להקה ייצוגית+ קאסט
 
20:55-19:45  

 אולם בלט

 

 
 

 

 להקה ייצוגית+ קאסט
 
22:30-21:00  

 אולם בלט

 

 להקה בוגרת
)לשעבר בוגרת+ צעירה(    

 
22:00-21:00  

 אולם חדש
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 יום חמישי

מודרני - נועה טל היפ הופ - עומרי משה  היפ הופ – דניאל חזן  היפ הופ - מור מרכוס   

ב(-)א 1מקצועי   
 
16:45-16:00  

 אולם בינוני

   

 גן חובה  
 

17:00-17:45 
 אולם בינוני

 מיניסיס 
16:00-17:15 

 
 

ד(-)ג 2מקצועי   
16:45-17:30 

בלטאולם   

 מגה ורסיטי
 ט(-קבוצה תחרותית חדשה )כיתות ז

16:15-17:30 
 אולם ארוך

ד(-)ג 2מקצועי    
 
18:35-17:50  

 אולם בינוני

 חטיבה תיכון 
 
18:35-17:20  

 אולם חדש

 מגה ורסיטי
 ט(-)כיתות ז

17:35-18:35 
 אולם ארוך

3+4מקצועי   
17:35-18:35 

 

 מיניסיס 
17:35-18:35 

 

 מגה ורסיטי 
 ט(-)כיתות ז 

18:40-21:00 
 אולם ארוך

3+4מקצועי   
18:45-19:45 

 מיניסיס
18:45-19:45 

 חטיבה תיכון 
19:45-18:45  

 אולם חדש

 חטיבה תיכון   
20:50-19:50  

 אולם חדש

  חטיבה תיכון מתקדמים
21:00-19:45  

 אולם חדש

  חטיבה תיכון מתקדמים  
22:15-21:00  

 אולם חדש
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 יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'נסיס -הילה אסרף בוז'ו  פופינג -בוז'ו  רועי    

 ג'נסיס פופינג 
 
15:00-13:45  
 

 אולם חדש

 ג'נסיס אימון 
 
17:00-15:00  
 

 אולם חדש

   



 

12/2020מערכת שעות שנת פעילות   

 ב( -)כיתות א 1מקצועי 
 היפ הופ יסמין חכמון    7:151-16:30-יום ב

 בלט סיון בליטצובה ברקאי  17:30-18:15 
 היפ הופ נעמה חיים 6:451-16:00 –יום ג 
 ועה טלנמודרני 16:45-16:00–יום ה 

 
 

 ד( -)כיתות ג 2מקצועי 
 יזוק ואקרו איביצה בגוח -6:451-16:00–יום א 

 היפ הופ נופר חסן 16:50-17:35 
 היפ הופ יסמין 8:051-17:20 –יום ב 

 בלט סיון בליטצובה ברקאי 18:15-19:00
 מה חייםפ נעהיפ הו 35:17-16:50 –יום ג 
 פ דניאל חזןהיפ הו 17:30-16:45–יום ה 

 מודרני נועה טל 17:50-18:30 
 

נת ד( מחייב מכי-מצויינות צעירים קבוצה חדשה  )ג
 ( 2021מצויינות/מעבר אודישן ) תפתח ספט' 

אקרודאנס וחיזוק  16:00-15:00–יום א + יום ג'

 איביצה 
 בלט סיון בליטצובה  9:001-18:15 –יום ב 

 

 (ז-עתודה ללהקות טכניקה  )כיתות ה 
 כל השיעורים חובה)רק שיעורי טכניקה(

 בלט סוניה גרסיה 6:301-15:45 –יום ב 
 פלור בר+ גמישות סוניה גרסיה   16:30-17:15

 מודרני תומר גולן  17:25-18:30 
 נס חיזוק איביצה באגו  אקרודא 21:15-19:45 –יום ג 
 רני נועה עוז סתרבר בלט+מוד 7:101-16:00 –יום ד 

 ינת ארוניסרמודרני -17:20-18:25 
 

 ( היפ הופ בחירה  ז-)כיתות ה 4+ 3מקצועי 
 פ הילה אסרף היפ הו 17:45-16:45 –יום א 
 פ יסמין חכמוןהיפ הו 19:35-18:35 –יום ב 
 היפ הופ שון בסעד  7:301-16:30 –יום ג 

 היפ הופ נעמה חיים 17:45-18:45            
 ופ מור מרכוס היפ ה 18:35-17:35 –יום ה 

 ניאל חזן היפ הופ ד 18:45-19:45            

 (5גן חובה )גילאי 
 יסודות המחול נועה טל 7:451-17:00 -יום ה

 להקה צעירה כל השיעורים חובה
אקרודאנס איביצה )שיעור וחיזוק  21:15-20:00–יום א 

 בחירה(
 גולןמודרני תומר   9:401-18:35 –יום ב 

 בלט סוניה גרסיה   19:45-21:15
 עוז סתר מודרני נועה  18:20-17:15  -יום ד

 בלט סוניה גרסיה  18:25-19:40
 מודרני רינת ארוניס 0:552-19:45

 להקה בוגרת כל השיעורים חובה 
אקרודאנס איביצה וחיזוק  21:15-20:00–יום א 

 )שיעור בחירה(
 גולןמודרני תומר   7:151-16:00 –יום ב 

 ניה גרסיה בלט סו  -17:20-18:30
 מודרני רינת ארוניס 9:401-18:30 –יום ד

 מודרני נועה עוז סתר 19:45-20:55
 בלט סוניה גרסיה 22-21:00:00

 להקה ייצוגית + קאסט )כל השיעורים שיעורי חובה(
חיזוק ואקרודאנס איביצה  1:152-20:00–יום א 

 רק אקרודאנס( שיעור בחירה)
 בלט סוניה גרסיה 9:401-18:35 –יום ב 

 מודרני תומר גולן 19:45-21:15
 מודרני נועה עוז סתר9:401-18:25 –יום ד 

 בלט סוניה גרסיה 19:45-20:55
 מודרני רינס ארוניס 2:302-21:00

נת מצויינות ומעבר ה( מחייב מכי-מצויינות צעירים )ב
 אודישן
 חיזוק ואקרו איביצה בגו   8:101-16:50 –יום א 

 לט לימור זיוב  18:20-19:45
אסי + תרגילי הכנה בלט קל 20:30-19:05 –יום ב 

 וחיזוק לאצבעות.
 אימון איביצה  7:001-16:00 –יום ג 

 כוריאוגרפיה  איביצה בגו  17:05-18:15
 לט לימור זיו ב 18:30-19:45

 מודרני רינת ארוניס 7:151-16:05–יום ד  

 גרסיהשיעור בלט  סוניה  17:20-18:20
 סולנים  

 צעירים : ימי א+ג 
 לימור  15:00-15:55

 

מצויינות חטיבה + תיכון  מחייב מכינת מצויינות 
 ומעבר אודישן
 לט לימור זיובשיעור  17:00-16:00 –יום א + יום ג' 
 רפרטואר+פויינט לימור זיו 17:00-18:00
 חיזוק ואקרו איביצה בגו 18:20-19:45

בודה על פויינט+ עחיזוק  17:25-16:00–יום ב 
 וריאציות סיון בליטצובה 

 בוגרים : ימי א+ג סולנים  
 לימור 20:00-21:15

 

 
 פלמנקו חטיבה

 17:15-16:15–יום ד'  
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  יב(-היפ הופ חטיבה תיכון )ח

 
 היפ הופ הילה אסרף 1:102-20:10  –יום א  

 ר חסןהיפ הופ נופ - 21:15-22:15
 היפ הופ שון בסעד - 1:002-19:45–יום ג 

 חיים היפ הופ נעמה- 21:15-22:15
 היפ הופ מרכוס מור  19:45-18:45 –יום ה  

 היפ הופ דניאל חזן   19:50-20:50
 היפ הופ עומרי משה 17:20-18:35

 )בחירה( פופינג ג'נסיס 15:00-13:45 – יום ו'

 
 
  

 
 ץ ומעבר אודישן( מחייב קורס קיו-יפ הופ תחרותי )דה –מיניסיס 

 
 היפ הופ הילה אסרף בוז'ו 8:501-17:50 -יום א'

 ופר חסן היפ הופ נ 19:00-20:00 
 היפ הופ שון בסעד – 18:30-17:30 – יום ג

 היפ הופ נעמה חיים  – 18:45-19:45
 ההופ עומרי מש 17:15-16:00  –יום ה 

 ור מרכוס מהיפ הופ  17:35-18:35
 חזןהופ  דניאל היפ  18:45-19:45

 )בחירה( פופינג ג'נסיס 15:00-13:45 – יום ו'

 חטיבה תיכון מתקדמים/ ג'נסיס  מחייב קורס קיץ/ אודישן 
 

 נופר חסן היפ הופ  :021:1-0520 -יום א'

 הילה אסרף בוז'ו  היפ הופ  21:15-22:30
 –יום ה' 

 היפ הופ מור מרכוס 19:45-21:00
 היפ הופ דניאל חזן  21:00-22:15

כל תלמידי היפ הופ לנסיס פופינג )פתוח ג' 15:00-3:451 – יום ו'

 מהלהקות שרוצים לקחת פופינג( 
 ג'נסיס אימון  15:00-17:00

 

 ( מחייב קורס קיץ ומעבר אודישןט-יפ הופ תחרותי )זה –מגה ורסיטי 
 

 היפ הופ נופר חסן  18:55-17:35 – א'יום 

 היפ הופ הילה אסרף  19:00-20:00
 שון בסעדהיפ הופ  19:40-18:40–יום ג' 

 היפ הופ נעמה חיים  19:45-21:00
 מור מרכוס :5116-:3017 –יום ה 

  היפ הופ דניאל חזן  17:35-18:35
 היפ הופ עומרי משה  21:00-18:40

 )בחירה( פופינג ג'נסיס 15:00-13:45 – יום ו'


