
 

     
 

 

 2019-2020תש"ף סטודיו אלמנט מערכת שיעורי מחול 

 

 ים במערכת השעות*ייתכנו שינויים, הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

15:45-16:45 16:15-17:00 15:45-16:45 16:00-17:00 16:00-17:15 16:15-17:15 
 

  15:45-16:45 16:15-17:00 16:00-17:00 16:00-16:45 16:15-17:00 15:45-17:00 

  היפהופ
 ג' כיתה

 מחול יצירתי
 1ט. חובה 

 2015שנתון 

 היפהופ 
 ה'כיתה 

 היפהופ
 ד'-ג' כיתה

בלט קלאסי 
 6רמה 

  ג'אז
 ג'   כיתה 

כיתה ד'  
  חדשות 

 

 
מודרני  מחול 
 ו' הכית

קלאסי בלט 
 ( 1) כיתה א'

אלמנטו 
 להקה עתודה

בלט קלאסי   
 3רמה 

 ג'אז כיתה א 
בלט קלאסי 

 6רמה 

 נועה ניבי אמיר אמיר עמית גילי
 

  סתו לביא ניבי איריס ניבי בר  

16:45-17:45 17:15-18:00 16:45-18:00 17:00-18:30 17:15-18:00 17:15-18:15 17:15-18:00 17:00-17:45 16:30-17:15 16:45-18:00 17:00-17:45 17:00-18:15 16:45-17:30 17:00-17:45 17:00-18:15 

 היפהופ 
 ח' ומעלה

 מחול יצירתי
 1ט.ט. חובה 

 2016שנתון 

 היפהופ 
להקה צעירה 

1 

 היפהופ 
 להקה בוגרת

 קלאסי בלט 
 1 גן חובה

 2014שנתון  

 ג'אז 
 ה'-ד'כיתות 

 מחול יצירתי 
 2ט. חובה 

 2015שנתון  

מחול יצירתי 
 2ט.ט.חובה 

 2016שנתון  

 מחול יצירתי 
 3ט. חובה 

 2015שנתון  

מודרני מחול 
 ח' -ות ז'כית

קלאסי בלט 
 ( 2) כיתה א'

אלמנטו 
 להקה צעירה

 קלאסי  בלט
 2 גן חובה 
 2014שנתון  

 ג'אז גן חובה
 2014שנתון 

בלט קלאסי   
 7רמה 

 עמית סתו לביא ניבי איריס ניבי בר סתו עמית בר נועה ניבי אמיר אמיר עמית גילי

17:45-18:45 18:00-19:30 18:00-19:00 18:30-19:30 18:00-18:45 18:30-19:45 18:15-19:00 18:00-19:15 17:30-18:15 18:00-19:00 17:45-18:45 18:15-20:00 17:45-18:45 17:45-18:45 18:15-19:45 

 היפהופ
 ז'  כיתות

בלט קלאסי 
 8רמה 

 היפהופ 
 ו'כיתה 

  היפהופ
-ד'-ג' כיתות

 ה'

בלט קלאסי 
 3רמה 

 ג'אז
 ז'-ו' כיתות

מודרני מחול 
 ב' -א'כיתות 

קלאסי בלט 
 פעם בשבוע  

 ה'-ג'

מחול יצירתי 
 3ט.ט.חובה 

 2016שנתון  

 מודרני  מחול 
 ד'-ג' ותכית

קלאסי בלט 
 כיתה ב'

אלמנטו 
 להקה בוגרת

בלט קלאסי 
 5רמה 

 ג'אז ב'
בלט קלאסי   

 9רמה 

 עמית סתו לביא ניבי איריס ניבי בר סתו עמית בר נועה ניבי אמיר אמיר עמית גילי

18:45-19:45 19:45-20:30 19:00-20:30 19:30-20:30 18:45-19:45 19:45-21:15 19:00-20:00 19:15-20:30   19:00-20:00  18:45-19:30 
 

19:45-20:30 

 היפהופ 
 ה'-ד'כיתות 

פוינט 
 מתחילות

 היפהופ 
להקה צעירה 

2 

 היפהופ
 ז'-ו' כיתות

בלט קלאסי 
 5רמה 

 ג'אז בוגרות
 )ח' ומעלה( 

 
בלט קלאסי 

 7רמה 

 
מודרני מחול  

 ה'כיתה 
 pbt צעירות 

 

פוינט 
 מתקדמות

 ניבי  בר   עמית  נועה ניבי אמיר אמיר עמית גילי
 

 עמית

 20:30-22:00     20:30-22:00 20:30-21:30 
  20:00-21:30   

 
20:30-22:00 

 
בלט קלאסי 

 9רמה 

 

    pbt  בוגרות
 )ז' ומעלה(

 

 

מודרני מחול 
כיתות 

בוגרות ט' 
 ומעלה

  

 

בלט קלאסי   
 8רמה 

   בר   ניבי      עמית 
 

 עמית


