
אחר221222חסיה201203אפיקיום ראשון 

תיכון 7:30-9:00

'תנועה  א ב ג ד3רמה 22.3-מ2רמה 'ב' תנועה ג ד' סב

מפגש חוגבלט קלאסישנה ד׳בלט קלאסיפלדנקרייז

אלכסנדרשיחזוריםחזרותמאטהאילת אלמגור9:15-10:45

יבגנימלני אלכסי

תנועה ד'  סב ** מחול ג׳3רמה 1רמה 4רמה ג למ' תנועה אב' סב '

שייך למוסיקהאימפרוביזציהמחול עכשויבלט קלאסיבלט קלאסיאקסיס סילבוס

12:00-18:00בתיה שכטרמלני ברסוןאלכסנדרמאטהגליה צור11:00-12:30

יבגניאלכסיסוניה 

DJ+ מחול ג׳ מחול ד׳סא׳ תנועה א׳2רמה 'מסלול ג ד' סב

שייך למוסיקהתנועה בחירהכוריאוגרפיהאימפוביזציהסב׳ תנועה בחירהסדנאות אורחים

12:00-18:00גאגאפרזנטציותבתיה שכטרמחול עכשווי 13:00-14:30

נועה צוקמאטהמלני ברסון

אלכסי

חדר ישיבותDJ+ מחול ג׳ 'תנועה ב' סבמחול ב׳'מסלול ג ד' סא

שנה א׳שייך למוסיקהתנועה בחירהתנועה סומטיתכוראוגרפיהסדנאות אורחים

תולדות המחול12:00-18:00רפרטוארחזרותבתיה שכטרדייויד קרן14:45-16:15

נחם בייטנרנועה צוק

מחול ב׳'תנועה ב' סב'מחול ד'מסלול ג' סב

שייך למוסיקההפקה  תנועה סומטיתשיחזורסב׳ מדיה למחול

12:00-18:00שייך למוסיקהאמיר קולבן' פרפבתיה שכטרמלני ברסוןסיגל ברגמן16:30-18:00

15.3-עד ה

'שנה ב'מסלול ג' סב

תולדות המחולשייך למוסיקהמדיה למחול

נחם בייטנרחזרות19:00-21:00חזרותסיגל ברגמן18:15-19:45

שייך לרב תחומי



אחר221222חסיה201203אפיקיום שני

תיכון 7:30-8:55תיכון 7:30-8:55

'חזרות שנה בשייך'תנועה גסב 1רמה 4רמה 3רמה סב׳ 

למוסיקהמתודיקהתנועה בחירהריליסבלט קלאסי

רוני הלרהורטוןשלומית פונדמינסקיאלכסנדר9:00-10:30

אילנה שטייראלכסי

סוניה

'חזרות מסלול ד'תנועה א ב' סב'תנועה ג ד' סב1רמה 3רמה 

תאטרון גוףמסלול בחירה' דתנועה בחירהתנועה בחירה

רוני הלרתנועהבלט קלאסיקנינגהם10:45-12:15

רונן יצחקיאלכסנדרמורן דקל 

רודיקהאלכסי

א׳+ מחול ד׳ ב+סב׳ תנועה א'תנועה ג ד

מתודיקהתאטרון מחולריליס

מורן דקלרונן יצחקיחזרותאיריס ארז12:45-14:15

' תנועה ב'תנועה א 'סבאנסמבל'בחירה ב' תנועה ג

חזרותכתב תנועהאימפרוביזציה

נחם בייטנרלמוסיקאים ורקדנים14:30-16:00

ענת שמגר

אלבר בגר

אנסמבל

שייך        חזרות         חזרות

למוסיקה16:30-18:00

18:00-21:00

חזרותשייך לרב תחומיחזרותחזרות18:15-19:45

19:45

קונטקט ג׳אם

פעם בשבועיים

פתוח לכולם

יניב מינצר

חזרות



אחר221222חסיה201203אפיקיום שלישי

1רמה 'תנועה ג ד' סב'תנועה ב' סב2רמה סב׳ 

תנועה בחירהקומפוזיציהקומפוזיציהשייך למוסיקהתנועה בחירה

חזרותאקסיס סילבוסד״ר דנה ברקומפוזיציהבלט קלאסי9:00-10:30

גליה צורמאטה

אלכסי

207תיכון סב׳ תנועה ב ג׳DJ+ מחול ג׳ תנועה ד׳'תנועה א' סב4סב׳ רמה 

2רמה מוח וחושיםתנועה בחירהמעבדת גוףתואר שני' סבשייך למוסיקהבלט קלאסי

מחול עכשוויר ורד אביב"דגאגאמיכל שחקמחיבור לביצועמאטה10:45-12:15

מלני ברסוןנועה צוקלילך סגיר13:00עד יבגני

אלכסי

DJ+ מחול ג׳  12:15-14:00'תנועה א ב' סבב׳+מחול א'תנועה ג ד' סב

תנועה בחירהשייךתנועהתנועה בחירהריליס

חזרותרפרטוארלתיכוןמעין  גורסגנונותאיריס ארז12:45-14:15

HIP HOPנועה צוק

דניאל רוטמן

'מחול ב ג' מסלול דב"ס'תנועה א 'סבמחול א׳סב׳ תנועה ב׳

מוח וחושיםחזרותחזרותכוריאוגרפיהאימפרוביזציה

ר ורד אביב"דחזרותמלני ברסוןענת שמגר14:30-16:00

3מחול ג׳ רמה מסלול ד׳

חזרותשייךחזרותחזרותמתודיקה מחולמוסררהסב׳ 

למוסיקהעכשוויענת שמגר16:30-18:00

מלני ברסון

מסלול ד׳מסלול ד׳מסלול ד׳

חזרותשייך למוסיקהחזרותמוסררהסב׳ מוסררהסב׳ מוסררה' סב

ענת שמגרענת שמגרענת שמגר18:15-19:45



אחר221222חסיה201203אפיקיום רביעי

תיכון 7:30-8:55

520חדר תנועה ד׳סב׳ תנועה א ב׳סב׳ 'תנועה ג' סב4רמה סב׳ 

ב+תואר שני אכתיבה-עבודת גמרקונטקט' סאמתודיקהבלט קלאסי

תאוריות תרבותנגה גורליניב מינצרר דנה בר"דחזרות' סבחזרות' סבמאטה מוראי9:00-10:30

ר הודל אופיר"דאלכסי

חדר ישיבות'תנועה א' סב11:00-12:30'תנועה ב ג'  סב'תנועה ד' סב2רמה סב׳ 11:00-12:30

ב+תואר שני אתנועה3רמה כתב תנועהתנועהתנועה בחירה4רמה 

פורום אורחים' סבעלמה לבנהתנועה בחירהנגה גורלרוני הלרבלט קלאסיריליס10:45-12:15

ר דנה בר"דקנינגהםמאטה מוראישלומית פונדמינסקי

מורן דקליבגני

אלכסי

304חדר 'שנה א' סב'תנועה ב'  סבסב׳ תואר שנימחול ג׳'תנועה ג' סב

'שנה דאנטומיהתנועה ורפרטוארפרוצדורות של חיבורמתודיקה שלתאטרון גוף

סוגיות בחינוךד״ר ורד אביברונן יצחקיאמיר קולבן' פרפחזרות' סבבלט קלאסירוני הלר12:45-14:15

דר הודל אופירדניאלה שפירא

יבגני

304חדר 'תנועה א' סב אנסמבלמסלול ג' סבמחול א׳מחול ד׳' תנועה ד' סב

'שנה בחזרותקומפוזיציהרפרטוארמתודיקה שלתנועה וכתב

מבוא למתודיקהשלומית פונדמנסקידנה חפוטהבלט קלאסינגה גורל14:30-16:00

הודל אופיר' דרדניאלה שפירא

אלכסי

301חדר 'תנועה ב' סב מסלול ג׳סב׳אנסמבלמחול ב׳מסלול ד׳סב׳ 

'שנה ג דחזרותשייך למוסיקהקומפוזיציהתנועה בחירהקומפוזיציה

פסיכולוגיה חינוכיתשלומית פונדמינסקירפרטוארענת שמגר16:30-18:00

אמיר קולבן' פרפ

301חדר תואר שנימסלול ד׳סב׳ 

'שנים א בחזרותשייך למוסיקהחזרותחזרותחזרותקומפוזיציה

פסיכולוגיהענת שמגר18:15-19:45

התפתחותית



אחר221222חסיה201203אפיקיום חמישי

 

**תואר שני' סב'תנועה ד' סבמחול ב׳1רמה סב׳  תנועה ב' סב 304כיתה '

ב+תואר שני אחזרותנעה אזרחיתנועה פרזנטציותתנועה בחירהתנועה בחירה

' בניתוח יצירות' סבד״ר ורד אביברפרטוארבלט קלאסי9:00-10:30

ר דנה בר"דאמיר קולבן' פרפאלכסנדר

אלכסי

8:00-12:00שנה ב׳' סבכוראוגרפיה' סב1רמה 'תנועה א' סב'תואר שני אDJ-3-4רמה 

הוראהמוסיקהעמיר קליגרתנועה בחירהבוטוכוראוגרפיה' סבבלט קלאסי

בבתי ספרנעמה נצרתיהורטוןר דנה בר"דדנה רוטנברגאלכסנדר10:45-12:15

אילנה שטייררודיקה

אלכסי

שנה ג׳קומפוזיציה' סאמחול א ב׳'תנועה אתואר שניDJ+ אנסמבל 

סמינריון דידקטיענת שמגרקונטקטקומפוזיציהסב׳ דנה רוטנברגורטיגו

מיכל הרשקוביץכוראוגרפיה' סבנועם כרמליר דנה בר"ד12:45-14:15

עמיר קליגר

**'תנועה ג' סב15:00-16:30תואר שניתואר שניDJ+ אנסמבל  תנועה ד' סב 304חדר '

ב+ תואר שני א כתיבה-עבודת גמרסדנאמחול ג׳'תנועה ב'תנועה בורטיגו

גופו של ענייןנגה גורלנעם כרמליכוריאוגרפיהמחיבור לביצוע' סבמחיבור לביצוע' סב14:30-16:00

דר ורד אביבאמיר קולבן' פרפדנה בר*דנה בר*

תואר שניב+ב תואר שני א"סמחול ג׳

חזרותשייךעיצוב תלבושות כוריאוגרפיה

למוסיקהחגית אבירחזרות' סבאמיר קולבן' פרפחזרות' סב16:30-18:00

.אמיר קולבן' אוצרות במחול פרפ: תואר שני קורסים מרוכזים9:00-13:00מסלול כוראוגרפיה  ימי שישי  

 סוגיות בבצוע  הלל קוגן

   ר אביב"עבודה נלווית דהזכות לשינויים שמורה

ר גשינסקי"גישות מחקר איכותניות ד

 


