יום ראשון
9:15-10:45

203

אפיק

201

-7:30תיכון
רמה  4מחול
עכשיוי
מלני ברסון
אלכסיי

רמה  3מחול
קלאסי
אלכסנדר אלכסנדרוב
דימא

רמה  2מחול
קלאסי
מאטה מוריי
סוניה

תנועה א'-ב'
סדנת קול
ותנועה**

רמה  1מחול
קלאסי
אלכסנדר אלכסנדרוב
סוניה

רמה  4מחול
קלאסי
מאטה מוריי
דימא

ס"ב ג+ד סדנאות
אורחים

ב מחול
אימפרוביזציה
נמרוד פריד

ס"ב א תנועה
בחירה א מחול
מבוא לכתב תנועה
נחם בייטנר

חסיה

חזרות

221

222

ב+ג+ד תנועה
פלדנקרייז
אילת אלמגור

חזרות

ס"ב רליס
ג'-ד'
איריס ארז

שייך למוסיקה
מ 12:00עד
18:00

ג+ד מחול DJ +
ג+ד תנועה בחירה
גאגא
ס"ב נועה צוק

שייך למוסיקה
מ 12:00עד
18:00

11:00-12:30
רמה  3מחול
עכשיוי
מלני ברסון
אלכסיי

13:00-14:30
ס"ב חזרות מחול

14:45-16:15
ס"ב ג+ד סדנאות
אורחים

16:30-18:00
ס"ב מסלול מדיה
למחול מסלול ג
סיגל ברגמן
18:15-19:45

מסלול מדיה
למחול
ס"ב מסלול ג
סיגל ברגמן
עד 18:45

ס"ב א+א
**מחול ספרדי
מיכאלה הררי

ס"ב ב מחול
 +ב תנועה
הפקה מלני ברסון

א מחול
בחירה א תנועה
איפרוביזציה
נמרוד פריד

ס"ב ב תנועה
אימפרוביזציה
ענת שמגר
עד 18:30

חזרות

חזרות מ 18:45

ד מחול
כוריאוגרפיה
נמרוד פריד
ס"ב חזרות ד
תנועה

כוריאוגרפיה
מלני DJ

ג+ד מחול DJ
ג+ד תנועה בחירה
גאגא
ס"ב נועה צוק

שייך למוסיקה
מ 12:00עד
18:00

שייך למוסיקה

שייך למוסיקה
מ 12:00עד
18:00

שייך למוסיקה

אחר

יום שני

אפיק
-7:30תיכון

201
-7:30תיכון

203

חסיה

9:00-10:30

רמה 3
קנינגהם
מורן דקל
אלכסיי

חזרות

10:45-12:15

רמה  3מחול
קלאסי
אלכסנדר
אלכסנדרוב
דימא
ס"ב ד תנועה
מתודיקה של כתב-
שחזור חומי
איינבינדר

רמה  4מחול
קלאסי
אלכסנדר
אלכסנדרוב
דימא
רמה 2
מחול מודרני
נירה טריפון
אלכסי

רמה  1מחול
 +א תנועה
קלאסי
אמיר קולבן
סוניה רק ס"א
רמה 1
בחירה ב תנועה
גראהם
זיוה שוחט
סוניה

ס"ב קומפוזיציה
תנועה ב'
דפנה נוי

ס"ב תנועה א'
רוני הלר

ס"ב חזרות
ד מחול

14:30-16:00

ג תנועה
בחירה ד תנועה
אימפרוביזציה
מוזיקאים רקדנים
*ענת שמגר
*אלברט בגר
ס"ב מסלול ד
שיתוף פעולה
ענת שמגר

18:15-19:45

ס"ב מסלול ד
שיתוף פעולה
ענת שמגר

12:45-14:15

16:30-18:00

ס"ב א תנועה
אימפרוביזציה
ענת שמגר
ג מחול
כוריאוגרפיה
נטע פולברמכר

ב מחול
ב תנועה בחירה
ס"ב דואטים
אמיר קולבן

ס"ב אנסמבל
נטע פולברמכר

ס"ב מתודיקה
תנועה ג'
רוני הלר

ס"ב א מחול
כוריאוגרפיה
נירה טריפון

221

222

ג מחול
מתודיקה
מורן דקל
ד+ב מחול
מתודיקה מודרני
זיוה שוחט
ס"ב סוניה

ס"ב כתב תנועה ב'
חומי איינבינדר

חזרות

ג+ד תנועה
קומפוזיציה
ס"ב חומי איינבינדר

אנסמבל
נטע פולברמכר

שייך למוסיקה

תנועה
פרויקט מחזמר
* דנה בר

ס"ב אנסמבל
נטע פולברמכר

שייך למוסיקה

אחר

ב+ב
111
תולדות המחול
ס"ב דר שרי אלרון
ס"ב א+א
111
תולדות המחול
דר שרי אלרון

יום שלישי

אפיק

201

203

בחירה רמה 3+4
קלאסי
מאטה מוראי
יפים גילמן

**ס"ב תנועה א
מעבירים שנה
ד'

שייך למוזיקה

חסיה

221

222

ב+ג תנועה
מח וחושים
דר ורד אביב

ס"ב
מודרני רמה 2
נירה טריפון
סוניה

ד תנועה
כתיבת עבודת גמר
ס"ב חומי איינבינדר

אחר

9:00-10:30

10:45-12:15
א+ב+ג תנועה
אקסיס סילבוס
גליה צור

ס"ב
רפרטואר א
נירה טריפון

ס"ב ג+ד
רליס
איריס ארז

ס"ב חזרות ד
מחול

12:45-14:15

שייך למוסיקה
עד 13:00

אילן קו א' מחול
13:00-14:15
**ס"ב פילאטיס (5
מפגשים) בלט
קלאסי (החל מ-
)2.4

ד תנועה
מעבדת גוף
מיכל שחק

שייך לתיכון

רמה  2מחול
קלאסי
מאטה מוריי
יפים גילמן

ס"ב חזרות מסלול ג

ס"ב א+ב
תנועה
קונטקט יניב מינצר

ב+ג מחול
המח והחושים
דר' ורד אביב

14:30-16:00
ס"ב תכנית ביצוע
מלני ברסון
16:30-18:00

18:15-19:45

ס"ב ג+ד מחול DJ
ג+ד תנועה בחירה
גאגא
ס"בנועה צוק
ס"ב ג+ד מחול DJ
ג+ד תנועה בחירה
גאגא
ס"ב נועה צוק

תנועה א'
סדנא

חזרות מסלול

חזרות מסלול

חזרות
שנה ב'
מחול
ותנועה
חזרות

חזרות

ס"ב חזרות ד
תנועה
ב מחול
כוריאוגרפיה
מלני ברסון

חזרות

חזרות DJ

חזרות

בתיכון
רמה  4מחול
עכשיוי
מלני ברסון
אלכסיי

אפיק
 7:30תיכון

201

203

חסיה

221

222

יום רביעי

רמה  3+4מחול
קנינגהם
מורן דקל
אלכסיי

ב מחול
רפרטואר
**תומר גולן

ס"ב ד תנועה
מתודיקה דנה בר

חזרות

רמה  3+4מחול
קלאסי
מאטה מוריי
יפים גילמן

ס"ב רמה 2
קנינגהם
מורן דקל
סוניה

ס"ב ד תנועה
מתודיקה של כתב-
שחזור חומי
איינבינדר

ס"ב
ג תנועה
תאטרון גוף
* רוני הלר

רמה  1מחול
ב תנועה בחירה
קלאסי
מאטה מוראי
ס"ב רמה 1
ב תנועה בחירה
גרהם
זיוה שוחט
אלכסיי

ס"ב חזרות

ס"ב תואר שני:
עיצוב תאורה
עומר שיזף

שנה ג מחול
מתודיקה קלאסי
דניאלה שפירא

ג תנועה
כתב תנועה
חומי איינבינדר

ס"ב תואר שני:
טליה פז
אמנות הביצוע

ס"ב א+ב תנועה
תאטרון גוף
רוני הלר

חזרות

ס"ב תואר שני:
טליה פז
אמנות הביצוע
עד 16:30

ס"ב ד מחול
מתודיקה קלאסי
דניאלה שפירא
אלכסי

ס"ב תואר שני:
פרוצדורות של חיבור-
אמיר קולבן 14:30-
16:00

ס"ב ג+ד תנועה
תנועה
ענת שמגר

ס"ב א+א
תולדות המחול
דר שרי אלרון

16:30-18:00

ס"ב מסלול ד
קומפוזיציה
ענת שמגר

18:15-19:45

ס"ב מסלול ד
קומפוזיציה
ענת שמגר

9:00-10:30

10:45-12:15

ס"ב א' תנועה
הכנה לכתב
תנועה

12:45-14:15

14:30-16:00
חזרות מחול

חזרות תואר שני

ב מחול
ב תנועה בחירה
תאטרון מחול

ס"ב מסלול ג
קומפוזיציה
שלומית פונדמנסקי

חזרות תואר שני

חזרות

ס"ב מסלול ג'
קומפוזיציה
שלומית פונדמנסקי

א+א
אנטומיה
דר ורד אביב

אחר
חדר 520
ס״ב תואר שני:
צורות ומבנים
באומנויות-
אמה גשינסקי
חדר 520
ס״ב תואר שני:
מפגש אורחים – ורד
אביב
חדר  304ד+ד
סוגיות בחינוך
דר הודל אופיר
תואר שני דנה
חדר  521ב+ב
מבוא למתודיקה
דר הודל אופיר
חדר  301ג+ד
15:00-16:30
פסיכולוגיה חינוכית
דר דן ורון
חדר  301א+ב
17:00-18:30
פסיכולוגיה
התפתחותית
דר דן ורון

201

יום חמישי

203

221

חסיה

222

אחר

אפיק
9:00-10:30
ס"ב רמה 1
קלאסי
אלכסנדר אלכסנדרוב
אלכסיי

חזרות

ס"ב ד תנועה
עבודת גמר
*חומי איינבינדר

חזרות

חזרות

ס"ב ב+ב
מוזיקה
זוהר שרון

ס״ב תואר שני:
ניתוח יצירות מחול
דנה בר 304
הוראה בבתי ספר

10:45-12:15

ס"ב רמה 2
קלאסי
אלכסנדר אלכסנדרוב
אלכסיי

ס"ב ב תנועה
**פרוייקט

א תנועה
קומפוזיציה
דנה בר

ס"ב א מחול
רפרטואר
נירה טריפון

ס"ב תואר שני:
יסמין גודר
קומפוזיציה

ס"ב א תנועה
בוטו
דנה בר

ס"ב שנה ב תנועה
כוריאוגרף אורח –
רונן יצחקי

ס"ב ב מחול
סדנא
נטע פולברמכר

ס"ב תואר שני:
יסמין גודר
קומפוזיציה

ס"ב אנסמבל
נטע פולברמכר

ס"ב מחולDJ+
רפרטואר
רוני חדש

ס"ב תואר שני:
רפרזנטציות שנה
ב' – ורד אביב

ס"ב ד תנועה
עבודת גמר-
כתיבה
חומי איינבינדר

הוראה בבתי ספר

12:45-14:15
ס"ב מחולDJ+
רפרטואר
רוני חדש

ג+ג
סמנריון דידקטי
מיכל הרשקוביץ

14:30-16:00
ס"ב אנסמבל
נטע פולברמכר

ס"ב א+ב תנועה
תנועה
מעיין גור

חזרות

חדר 520
ס״ב תואר שני:
גישות ושיטות
איכותניות-שנה א׳
שרי אלרון

16:30-18:00
ס"ב אנסמבל
נטע פולברמכר

ס"ב אנסמבל
נטע פולברמכר

חזרות תואר שני

ס״ב תואר שני:
סצנוגרפיה :עיצוב
תלבושות -חגית
אביר

שייך למוסיקה

18:30-20:00
שייך למוסיקה

יום שישי  9:00-13:00המסלול לכוריאוגרפיה  .מספר מפגשים בשנה שיקבעו מראש

חזרות

תואר שני :
חדר 520
בחירה לשנה ב
סוגיות בייצוג כתבי
מחול ותנועה – דנה
בר

**  8:00-12:00 -התיכון באפיק * -הזכות לשינויים שמורה ** -

