אחר

222

221

חסיה

אפיק

203

201

סא׳ רמה 2

סא׳ רמה 3

תנועה בחירה

סב׳ רמה 2

אקסיס סילבוס

סב׳ רמה 3

בלט קלאסי

גליה צור

סב' תנועה א ב ג ד'

סב׳ רמה 4

בלט קלאסי

מאטה מוראי

סב' תנועה ג ד'

מפגש חוג

ריליס

אלכסנדר

יום ראשון

 7:30-9:00תיכון
סא' רמה 1
חזרות

מחול עכשווי
פרפ נטע פולברמאכר

חזרות

אילת אלמגור

סא' תנועה ג ד'

סא׳ רמה 4

רמה  3מחול ג׳

סא׳ רמה 1

סא' תנועה א ב'

שייך למוסיקה

פלדנקרייז אילת

סב׳ רמה 1

מחול עכשוי

תנועה בחירה

אקסיס סילבוס

12:00-18:00

** סב' תנועה ד'

תנועה בחירה

מלני ברסון

סב׳ רמה 4

סב' +ג' למ

אימפרוביזציה

בלט קלאסי

בלט קלאסי

גליה צור

בתיה שכטר

אלכסנדר

מאטה מוראי

מחול ג׳ DJ +

סא' מחול ד'

סא׳ תנועה א׳

רמה 2

סא' מסלול ד'

שייך למוסיקה

תנועה בחירה

פורסייט אימפרוביזציה

תנועה

תנועה ב׳ בחירה

מרחב הבמה

12:00-18:00

גאגא

דייויד קרן

רונן יצחקי

מחול עכשווי

רן בראון

סב׳ אימפוביזציה

מלני ברסון

סב' מסלול ג ד'

סא׳ איה ישראלי+
סב׳ נועה צוק

בתיה שכטר

?

סדנאות אורחים

מחול ג׳ DJ +

תנועה א' ב'

סא' מחול ד׳

סא' מסלול ג'

רקוד אפריקאי

כוראוגרפיה

מרחב הבמה

פרפ נטע פולברמאכר

רן בראון

שייך למוסיקה

תנועה בחירה

חזרות

12:00-18:00

רפרטואר

בתיה שכטר

סא׳ איה ישראלי+

סב' תנועה א'

סב' תנועה ב'

סב' מסלולג ד'

סב׳ נועה צוק

כתב תנועה

תנועה סומטית

סדנאות אורחים

נחם בייטנר

בתיה שכטר

שייך למוסיקה
12:00-18:00

שייך למוסיקה

תולדות המחול
נחם בייטנר

שנה ב׳

סא' מסלול ג ד'

סא׳ הפקה

סדנאות

סב׳ מחול ב׳

סב' תנועה ב'

מחול ד׳

סב' מסלול ג'

הפקה

תנועה סומטית

סב׳ שיחזור

מדיה למחול

בתיה שכטר

מלני ברסון

סיגל ברגמן

פרפ' אמיר קולבן
סא' שנים א ב'
ספרות נעמה

9:15-10:45

פלדנקרייז

נעה שילה

סב׳ שנה א׳

סא תנועה אב גד למ

11:00-12:30

13:00-14:30

14:45-16:15

16:30-18:00

סא' מסלול ג ד'
שייך למוסיקה

חזרות

חזרות

חזרות

סדנאות

סב' שנה ב'

סב' מסלול ג'

תולדות המחול

מדיה למחול

נחם בייטנר

סיגל ברגמן

18:15-19:45

אחר

אחר

222

221

חסיה

203

סא' תנועה ג'

סא' תנועה ג'

רמה 1

סא׳ רמה 4

חומי

כתב תנועה

תנועה בחירה

ריליס

תנועה בחירה

חומי

הורטון

שלומית פונדמינסקי

סב׳ רמה 3

סב׳ תנועה ג׳

201

אפיק

 7:30-8:55תיכון

 7:30-8:55תיכון
סא׳ רמה 2

אילנה שטייר

9:00-10:30

בלט קלאסי

מתודיקה רוני הלר

ס"ב חזרות מסלול ד'

יום שני

אלכסנדר

תנועה א ב'

סא' תנועה ד'

סא׳ רמה 4

רמה 3

סא' קונטקט

מתודיקה של כתב -

תנועה בחירה

תנועה בחירה

יניב מינצר

שיחזור חומי

סב׳ רמה 1

קנינגהם

סב' תאטרון גוף

סב' ג' +ד' למ

בלט קלאסי

מורן דקל

רוני הלר

תנועה

אלכסנדר

אלכסי

סא׳ תנועה א׳

סא' תנועה ג ד'

10:45-12:15

רונן יצחקי
שנה ב׳

מחול ד׳

סא׳ מחול א׳

תולדות המחול

מתודיקה

רפרטואר

איריס לנה

מורן דקל

נטע פולברמכר

סא׳ תנועה ד׳

סא׳ שנה א׳

עבודת גמר

מורשת המחול

חזרות

חזרות

נוחם בייטנר

איריס לנה

חזרות

אימפרוביזציה

קונטקט

ענת שמגר

יניב מינצר

סב תנועה א+ב

סב' תנועה ג ד'

תאטרון מחול

ריליס

רונן יצחקי

איריס ארז

אנסמבל

**תנועה ב ג'

חזרות

12:45-14:15

אימפרוביזציה
למוסיקאים ורקדנים

14:30-16:00

ענת שמגר
אלבר בגר
מחול ב׳

סא׳ שנה א׳

מסלול ג ד'

תולדות המחול

סא' ניתוח יצירות

שייך

נוחם בייטנר

איריס לנה

למוסיקה

חזרות

חזרות

אנסמבל

תנועה בחירה
16:30-18:00

רפרטואר
פרפ' אמיר קולבן
18:15
קונטקט ג׳אם
פעם בשבועיים
פתוח לכולם
יניב מינצר

18:45-18:00

אחר

222

חזרות

תיכון 207
רמה 2

חסיה

203

221
רמה 1

סא׳ תנועה ד׳

סא' חזרות

אקסיס סילבוס

מתודיקה

גליה צור

סב' תנועה ג ד' למ

מחול ג׳ DJ +
גאגא

מיכל שחק

חומי

מלני ברסון

מוח וחושים

אלכסי

מוח וחושים

ד״ר דנה בר

דפנה נוי

סוניה

תנועה בחירה

ד"ר ורד אביב

מחול ב ג'

קומפוזיציה

קומפוזיציה

מאטה מוראי

תנועה ד׳

סב׳ נועה צוק

חזרות

סב' תנועה ב'

מעבדת גוף

סא׳ איה ישראלי+

סב׳ רמה 2
בלט קלאסי

כתב תנועה

מחול עכשווי

סא׳ רמה 3
שייך למוסיקה

סא' תנועה ב'

סב׳ תנועה ב ג׳

201

אפיק

9:00-10:30

סא׳ רמה 1
שייך למוסיקה

סב׳ רמה 4
בחירה תנועה

עד 13:00

10:45-12:15

בלט קלאסי
מאטה מוראי

סא' מסלול ג

סא' תנועה א ב'

סא׳ תנועה ד׳

מחול ג׳ DJ +

12:15-14:00

תאטרון גוף

מתודיקהשל כתב-

רוני הלר

שיחזור חומי

תנועה בחירה

שייך

מחול ומוסיקה שלי

רפרטואר

לתיכון

סב' מחול ד'

סא׳ איה ישראלי+

פורסייט אימפרוביזציה

סא' תנועה א ב'

סב׳ תנועה ג+ד׳

סב׳ נועה צוק

דייויד קרן

תנועה

ריליס

מעין גור

איריס ארז

מחול א׳

סא׳ תנועה ג+ד׳
ריליס
איריס ארז

מחול ד׳ DJ +

סא' תנועה ב'

**סא' תנועה א+ד'

רפרטואר

קומפוזיציה

מתודיקה-

כוריאוגרפיה

רוני הלר

הוראת עמיתים

מלני ברסון

ד"ר ורד אביב

יום שלישי

חומי איינבינדר

12:45-14:15

14:30-16:00

סב׳ תנועה ב׳
אימפרוביזציה

סב' חזרות

ענת שמגר
סא' תנועה ג ד' למ
חזרות

שייך

חזרות

למוסיקה

מחול ג׳ רמה 3

מסלול ד׳

קומפוזיציה

מתודיקה מחול

סא׳ קומפוזיציה

חומי איינבינדר

עכשווי

איריס ארז

מלני ברסון

סב׳ מוסררה

16:30-18:00

ענת שמגר
׳ד לולסמ
חזרות

שייך למוסיקה

סא׳ קומפוזיציה

חזרות
מסלול ד׳

מסלול ד׳

זרא סיריא

סב׳ מוסררה

סב׳ מוסררה

סב' מוסררה

רגמש תנע

רגמש תנע

רגמש תנע

18:15-19:45

אחר

222

221

חסיה

203

חזרות

201

אפיק

יום רביעי

 7:30-8:55תיכון

סב' תואר שני א+ב

סא' תנועה ג ד'

סא׳ תואר שני א+ב

סא' תנועה א'

סא׳ מחול ד׳ רמה 4

סא׳ רמה 3

ריליס

פרוצדרות של חיבור

מבוא לכתב תנועה

קנינגהם

סב׳ רמה 4

סב׳ תנועה ד׳

איריס ארז

פרפ נטע פולברמכר

ד״ר דנה בר

מורן דקל

בלט קלאסי

עבודת גמר-כתיבה

סב׳ תנועה א ב׳

סב׳ תנועה ג׳

סב׳ רמה 1

מאטה מוראי

נגה גורל

יניב מינצר

ד"ר דנה בר

תאוריות תרבות
ד"ר הודל אופיר

מתודיקה

סב' חזרות

בלט עכשווי
פרפ' אמיר קולבן

חדר 520

סא' תנועה ג ד'

רמה 3

סא׳ מסלול ד׳

סא' תנועה ב'

סא׳ רמה 1

רמה 4

תואר שני א+ב

חזרות

תנועה בחירה

מוסיקה למחול

תנועה ורפרטואר

תנועה בחירה

ריליס

סא' מבנים באומנות
ד"ר אמה גשינסקי

ס"ב חזרות

סב' פורום אורחים

קנינגהם

איריס ובעז בן משה

רונן יצחקי

סב׳ רמה 2

סא׳ שלומית פונדמינסקי

מורן דקל

סב' תנועה ב ג'

סב' תנועה ד'

בלט קלאסי

סב׳ נעה שילה

אלכסי

כתב תנועה

תנועה

מאטה מוראי

נגה גורל

רוני הלר

ד"ר דנה בר
חדר 520

חדר 304

סא׳ תנועה ב ג׳

סא' תנועה א'

סא׳ מחול א׳

מחול ג׳

מחול ג׳

סא׳ תואר שני א+ב

סא׳ תואר שני א+ב

שנה ד'

מח וחושים

תנועה

רפרטואר

סגנונות

מתודיקה של

מוסיקה למחול

סוגיות ביצוג תנועה

סוגיות בחינוך

ד״ר ורד אביב

רונן יצחקי

פרפ נטע פולברמכר

אורח 1

בלט קלאסי

ורד דקל

ד״ר דנה בר

דר הודל אופיר

סב׳ תואר שני

סב' תנועה ב'

סב׳ תואר שני

דניאלה שפירא

סב' תנועה ג'

פרוצדורות של חיבור

תנועה ורפרטואר

פרוצדורות של חיבור

פרפ' אמיר קולבן

רונן יצחקי

שנה א'

סא' תנועה ג ד'

שנה ב'

אנטומיה

תנועה

חדר 304
מבוא למתודיקה

דר' ורד אביב

ענת שמגר
סב' אנסמבל

דר' הודל אופיר

פרפ' אמיר קולבן
מחול ד׳

סא' אנסמבל

מתודיקה של

אילתור עם מוסיקאים

בלט קלאסי

אלבר בגר

סב' מסלול ג

דניאלה שפירא

סב' תנועה ד'

קומפוזיציה

אלכסי

תנועה וכתב

חזרות

חדר 301

16:15-17:45

מחול ב׳

פסיכולוגיה חינוכית

תואר שני

חזרות

תנועה בחירה

סב׳ מסלול ד׳

מחיבור לביצוע

סב׳ מסלול ג׳

רפרטואר

קומפוזיציה

שנה ב'

קומפוזיציה

פרפ' אמיר קולבן

ענת שמגר

*חומי איינבינדר

שלומית פונדמינסקי

אנסמבל

חדר 301
פסיכולוגיה
התפתחותית

חזרות

שייך למוסיקה

14:30-16:00

נגה גורל
סא׳ מסלול ג׳

חזרות

12:45-14:15

רוני הלר

שלומית פונדמנסקי
שייך למוסיקה

10:45-12:15

תאטרון גוף
סא׳ תואר שני א+ב

סא' תואר שני

9:00-10:30

חזרות

תואר שני

סא׳ מסלול ג׳

חזרות

סב׳ מסלול ד׳
קומפוזיציה
ענת שמגר

16:30-18:00

18:15-19:45

אחר

222

תואר שני א+ב

חזרות

כיתה 304

221

חסיה

203

201

תנועה בחירה

חזרות

חזרות

חזרות

סא׳ רמה 1

סא' תולדות המיצג

אפיק
סא׳ רמה 2

בלט עכשווי

תנועה בחירה
סב׳ רמה 1

ד"ר אמה גשינסקי

** סב' תנועה ד

סב' תואר שני

** סב' תנועה ד

סב' ניתוח יצירות ב'

עבודת גמר-כתיבה

פרזנטציות

עבודת גמר -כתיבה

אלכסנדר

ד"ר דנה בר

נגה גורל

ד״ר ורד אביב

נגה גורל

אלכסי

8:00-12:00

פרפ' אמיר קולבן

** סב' תנועה ב'

9:00-10:30

בלט קלאסי

תואר שני ב׳

רמה 1

סא' תנועה ב'

תואר שני א'

רמה DJ-3-4

סא קומפוזיציה

תנועה בחירה

רפרטואר ג'דסון

סא' אלמנטים דרמטים

בלט קלאסי

סב' שנה ב'

ענת שמגר

הורטון

סב' תנועה א'

רונית זיו

אלכסנדר

מוסיקה

סב כוראוגרפיה

אילנה שטייר

בוטו

סב' כוראוגרפיה

נעמה נצרתי

הוראה
בביתי ספר

יום חמישי

עמיר קליגר

אלכסי

ד"ר דנה בר

דנה רוטנברג

׳ג הנש

סא קומפוזיציה

אנסמבל

תנועה א'

תואר שני

מחול א ב׳

סמינריון דידקטי

ענת שמגר

DJ+

קומפוזיציה

סא׳ רונית זיו

קונטקט

מיכל הרשקוביץ

סב כוראוגרפיה

ד"ר דנה בר

סב׳ דנה רוטנברג

נועם כרמלי

סא' תנועה ב'

תואר שני

תואר שני

תואר שני

אנסמבל

תואר שני שנה א

מוסיקה

אימפרוביזציה ענת

ס"א שנה ב'

סא' מחול ב'

סא' מחול ב'

DJ+

סא' ניתוח יצירות א'

נעמה נצרתי

סב' תנועה ג'

פרזנטציות

)תנועה ג'(

)תנועה ג'(

ד"ר דנה בר

סדנא

דר' ורד אביב

מחיבור לביצוע

מחיבור לביצוע

ס"ב שנים א+ב

תואר שני

סב' תנועה ג'

סב' שנה ב'

סב' שנה ב'

גופו של עניין

חזרות

סדנא

* חומי איינבינדר

אלכסנדר אלכסנדרוב

10:45-12:15

12:45-14:15

עמיר קליגר
חדר 304

סא' שנה א

נעם כרמלי

דר ורד אביב
חדר ישיבות

תואר שני

תואר שני שנה א'

חזרות

*
מחול ג׳

סא' תנועה ג'

שייך

שנה ב׳

שנה ב׳

כוריאוגרפיה

סדנא

למוסיקה

מחיבור לביצוע

מחיבור לביצוע

אמיר קולבן

נעם כרמלי

מחקר כמותיות

ס"ב תואר שני א+ב

* חומי ואלכסנדר

ד"ר ורד אביב

עיצוב תלבושות

סא׳ גישות ושיטות

סא׳ תואר שני

14:30-16:00

סא׳ תואר שני

16:30-18:00

חגית אביר
תואר שני קורסים מרוכזים :אוצרות במחול פרפ' אמיר קולבן.

מסלול כוראוגרפיה ימי שישי 9:00-13:00

סוגיות בבצוע הלל קוגן
עבודה נלווית ד"ר אביב

גישות מחקר איכותניות ד"ר גשינסקי

הזכות לשינויים שמורה

