
 

2020מערכת שעות יוני יולי   

 מערכת שעות יוני - יולי 2020
 

 יום א
 

מודרני -תומר גולן  ברבלט ופלור  -גרסיה סוניה  חיזוק ואקרובטיקה – בגו איביצה  בלט - לימור זיו   

Cast D.A 
16:00-17:15 

 אולם בלט

 להקה צעירה
16:00-17:15 

חדש אולם  

 להקה בוגרת
17:15-16:00  

 אולם חדש

 מצויינות אקסטרא חטיבה
 1517:-00:16  

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא צעירים
1517:-00:16  

 אולם בינוני

 להקה צעירה
18:45-17:30  

 אולם חדש

 להקה בוגרת
18:45-17:30  

 אולם חדש

Cast D.A 
5318:-2017:  

 אולם בלט
  

 מצויינות אקסטרא צעירים 
3518:-2017:  

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא חטיבה
5018:-2017:  

 אולם בינוני

 להקה ייצוגית 
19:00-21:15 

 אולם חדש

CAST DA 
18:45-20:00 

 אולם ארוך

 להקה בוגרת
18:45-20:00 
 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא בוגרים
19:00-20:00 

 אולם בלט

 
 

 מצויינות אקסטרא בוגרים 
 20:15-21:30 

 אולם ארוך

 עבודה פרטנית עם סולנים 
20:15-21:30 

 אולם בלט

 

 

 

 

 

 

 



 

2020מערכת שעות יוני יולי   

 יום ב

 

היפ הופ -עומרי משה בלט / פלמנקו-סוניה גרסיה   מודרני - גולן תומר  היפ הופ -חסן נופר   

  חטיבהפלמנקו  
16:45-16:00  

 אולם בלט

  3+4מקצועי 
 16:00-16:45 

 אולם חדש

1קצועי  מ  
16:45-16:00  

 אולם בינוני

פלור בר– 3+4מקצועי    
17:45-17:00  

 אולם בלט

  5מקצועי 
16:50-18:10 

 אולם חדש

  6מקצועי 
18:10-16:50  

 אולם חדש

2מקצועי   
17:45-17:00  

 אולם בינוני

 מיניסיס 
19:00-18:00  

 אולם בינוני

בלט  – 5מקצועי   
18:15-19:30 

 אולם חדש

בלט -6מקצועי   
18:15-19:30 

 אולם חדש

   2מקצועי 
18:15-19:15 

   אולם ארוך

  3+4מקצועי 
19:00-18:00  

 אולם בלט

 חטיבה תיכון  
19:00-20:10 

 אולם בינוני

  PBT מצויינות אקסטרא בוגרים תומר גולן+ סוניה גרסיה 
21:00-19:30  

 אולם חדש

 מיניסיס
20:05-19:05  

 אולם בלט

 דאנסהול 
3021:-1520:  

 )בחסות דאנסהול ישראל(

 אולם בינוני

 חטיבה תיכון    
21:15-20:15  

 אולם בלט

   THE HIVE 
21:30-22:30 

חדשאולם   
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 יום ג

 

מודרני -ארוניס רינת  בלט -גרסיה סוניה   בלט  -זיולימור   חיזוק ואקרודאנס –בגו  איביצה   

 CAST DA + מצויינות אקסטרא בוגרים
16:00-17:15 

 אולם בלט

6מקצועי   
16:00-17:15 

 אולם חדש

5מקצועי   
16:00-17:15 

 אולם חדש

1מקצועי   
16:00-16:45  

 אולם בינוני

  2מקצועי 
16:00-16:45 

 אולם ארוך

  6מקצועי  
17:30-18:45 

 אולם חדש
 

5מקצועי   
18:45-17:30  

 אולם חדש

 להקה בוגרת 
18:45-17:30  

 אולם בלט

 להקה צעירה
17:30-18:45 

 אולם בלט

2מקצועי   
17:45-17:00  
בינוניאולם   

 

 1מקצועי 
17:00-17:45                            

 אולם ארוך

 להקה בוגרת
1020:-19:00  

בלט אולם  

 להקה צעירה
1020:-19:00  

בלטאולם   

 להקה ייצוגית 
20:15-19:00  

ארוךאולם   

 3+4מקצועי 
18:00-19:00 

 אולם בינוני

 מצויינות אקסטרא צעירים 
19:00-18:00                                   

 אולם ארוך

 להקה ייצוגית
20:20-21:35 

 אולם חדש

 מצויינות אקסטרא צעירים  
19:00-20:00 

 אולם בינוני

3+4מקצועי   
20:00-19:15  

חדשאולם   
 

 מצויינות אקסטרא חטיבה   
20:00-21:15 

 אולם בלט

 להקה צעירה
20:15-21:15 

 אולם ארוך
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 יום ד

 

מודרני  -נועה עוז סתר בלט / פלמנקו –גרסיה  סוניה  חיזוק ואקרודאנס –בגו  איביצה  בלט -זיו  לימור   

 להקה צעירה
16:00-17:15 

 אולם בלט

 להקה בוגרת
16:00-17:15 
 אולם בלט 

CAST DA 
17:15-16:00  

 אולם חדש
 

 מצויינות חטיבה
 1517:-00:16  

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא צעירים
1517:-00:16  

 אולם בינוני

מצויינות אקסטרא  
 CAST DA+בוגרים

5318:-2017:  
 אולם בלט

 

6מקצועי   
 פלור + אופי

18:30-17:30  

 אולם חדש

להקה 
 צעירה

 פלור+אופי

5מקצועי   
 פלור +אופי 

18:30-17:30  

 אולם חדש

 מצויינות אקסטרא צעירים 
3518:-2017:  

 אולם ארוך

 מצויינות חטיבה
17:20-18:50 

 אולם בינוני

 להקה ייצוגית 
18:45-20:00 

 אולם בלט

 להקה צעירה
20:00-18:45  
בינוניאולם   

5מקצועי   
20:00-4518:  

חדשאולם   

6מקצועי   
18:45-20:00 

חדשאולם   

 מצויינות אקסטרא בוגרים
19:00-20:15 

 אולם ארוך

6מקצועי   
21:15-0520:  

 אולם בלט

5מקצועי   
21:15-0520:  

 אולם בלט

מבוגריםפלמנקו   
20:15-21:30 

 אולם ארוך

 מצויינות אקסטרא בוגרים
21:30-20:15  

 אולם חדש

  עם סולנים פרטנית עבודה 
20:30 -21:30  

יוצאים  6/5סולנים ממקצועי 
 . 20:45מהשיעור של נועה 
 אולם בינוני
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 יום ה

 

יסודות המחול ומודרני - נועה טל  היפ הופ –חיים  נעמה  היפ הופ – מרכוסמור   היפ הופ –אסרף בוז'ו  הילה   

מודרני –  1מקצועי   
16:40-15:55  

 אולם ארוך

 3+4מקצועי 
16:00-16:45 

 אולם חדש

2מקצועי   
16:45-16:00  

 אולם בלט

  1מקצועי 
16:45-16:00  

 אולם בינוני

 חובה 
16:50-17:35 

ארוךאולם   
 

1מקצועי   
17:00-17:45 

 בינוניאולם 

3+4מקצועי   
17:45-17:00  

 אולם חדש

  2מקצועי 
17:00-17:45 

 אולם בלט
 

2חובה   
17:40-18:25 

ארוך אולם  
 

 חטיבה /תיכון
00:19-18:00  

 אולם בלט

 מיניסיס 
00:19-18:00  

 אולם בינוני

 3+4מקצועי 
18:00-18:45 

 אולם חדש

  3+4מקצועי 
18:40-19:40 

 אולם ארוך

 3+4מקצועי 
20:00-19:00  

 אולם בלט

 חטיבה /תיכון 
  19:15-20:15 

 אולם חדש
 

 מיניסיס
19:00-20:00 

 אולם בינוני

   THE HIVE  
21:30-20:15  

 אולם חדש

 תיכון/חטיבה 
20:20-21:20 

 אולם בלט

   THE HIVE  
21:30-22:30 

 אולם חדש
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 יום ו

 

היפ הופ –לידור ברוך  היפ הופ –שון בסעד   עכשווימודרני  –קרן חורש בגון   פופינג –רועי בוז'ו    
ג'נסיס –הילה אסרף בוז'ו   

2מקצועי   
14:30-13:30  

 אולם ארוך

43+מקצועי   
 14:30-13:30  

 אולם בלט
 

 
 

 מיניסיס פופינג 
14:00-13:00  

 אולם בינוני

43+מקצועי   
 15:30-14:30  

 אולם בלט

 מצויינות אקסטרא בוגרים  
15:00-13:30  

 אולם חדש
 

 ג'נסיס פופינג 
15:15-0014:  

 אולם בינוני

   
 
 
 

פרוייקטיםג'נסיס   
3017:-15:30  

 אולם חדש

 

 

 

 

 

 

 


