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יום ראשון
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שירה כץ שיעור טכניקה וכוח  
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יום ראשון  
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 הסבר רישום לשיעורים  –ח( -עתודה )כיתות ז

 ים הנ"ל ניתן להרשם ללא התניות נוספות: לשיעור

 טכניקה וכוח לרקדנים / אפרת הנדלר –אקרודאנס / נוי נישרי  -היפ הופ / שחר חג'יוב  –היפ הופ / אלה שרעבי 

 מותנים באישור שירה ומורות השיעור.  )כיתות ז' בלבד( ושיעור המצויינות עם אלה נטשיעורי הפויי, crodance TeamA ,lements TeamE*שיעורי 



שיעור מודרני
יום שני

רינת ארוניס

קלאסי

שיעור קלאסי  
יום ראשון  
שירה כץ

שיעור קלאסי  
יום רביעי  
שירה כץ שיעור טכניקה וכוח  

לרקדנים
יום ראשון  

אפרת הנדלר

שיעור מודרני
יום רביעי

נטע קוטאי

קלאסי

שיעור קלאסי  
יום ראשון  
שירה כץ

שיעור קלאסי  
יום רביעי
שירה כץ שיעור טכניקה וכוח  

לרקדנים
יום ראשון  

אפרת הנדלר

שיעור קלאסי  
שירה כץ

שיעור קלאסי  
יום רביעי
שירה כץ

שיעור קלאסי
יום ראשון  
שירה כץ

  

Elements Team

Acrodance Team

שיעור אקרודאנס בימים  
שישי/ שלישי 



Acrodance Team

שיעור נבחרת אקרודאנס
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נוי נישרי

אז יום  'פרוייקט ג
שישי ליסל בק

קלאסי

שיעור קלאסי  
יום ראשון  
שירה כץ

שיעור קלאסי  
יום רביעי
שירה כץ שיעור טכניקה וכוח  

לרקדנים
יום ראשון  

אפרת הנדלר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוינט
יום שני  

מאיה שטח

שיעור קלאסי  
יום רביעי
שירה כץ

שיעור קלאסי  
יום ראשון  
שירה כץ

שיעור רפרטואר
יום ראשון

אפרת הנדלר

קלאסי

שיעור קלאסי  
יום ראשון  
שירה כץ

שיעור קלאסי  
יום רביעי
שירה כץ שיעור טכניקה וכוח  

לרקדנים
יום ראשון  

אפרת הנדלר



   הסבר נוסף   – ח( -שיעורי קבוצת העתודה )כיתות ז

היפ הופ חובה לבחירה אלה/שחר + שיעור נוסף לבחירה   1שיעורים בשבוע:   2בשבוע ) שיעור זה מחייב עוד   1שיעור   - Mega Crew  -להקת היפ הופ 
 שיכול להיות שיעור היפ הופ נוסף אלה/שחר או שיעור אחר מתוך מגוון השיעורים המוצעים במערכת. 

   בשבוע  1שיעור  -היפ הופ/ שחר חג'יוב 
   בשבוע   1שיעור   -היפ הופ/ אלה שרעבי  

  שיעורי קלאסי עם שירה כץ(  2בשבוע )שיעור זה מחייב שיעור טכניקה עם אפרת הנדלר או  1שיעור   -פרוייקט ג'אז / ליסל בק  
   שיעורים בשבוע  2-בלט קלאסי / שירה כץ 

   כץ(. שיעורי קלאסי עם שירה   2בשבוע )שיעור זה מחייב לקיחת  1שיעור  -פוינט / מאיה שטח 
   שיעורי קלאסי עם שירה כץ + פוינט מאיה ביום שני(.  2בשבוע )שיעור זה מחייב לקיחת  1שיעור   -פוינט מורחב / מאיה שטח  

   רישום באישור מאיה שטח/שירה כץ.   -עבודת סולואים  
   שיעורי קלאסי עם שירה כץ(.  2בשבוע )שיעור זה מחייב שיעור טכניקה עם אפרת הנדלר או  1שיעור  -מודרני יואב גרינברג  
   שיעורי קלאסי עם שירה כץ(.  2בשבוע )שיעור זה מחייב שיעור טכניקה עם אפרת הנדלר או  1שיעור   -מודרני רינת ארוניס 

   שיעורי קלאסי עם שירה כץ(.   2)שיעור זה מחייב שיעור טכניקה עם אפרת הנדלר או   בשבוע  1שיעור   -מודרני נטע קוטאי  
   שיעורי קלאסי עם שירה כץ(.  2בשבוע )שיעור זה מחייב שיעור טכניקה עם אפרת הנדלר או  1שיעור  -רפרטואר אפרת הנדלר 

   בשבוע.   1שיעור   -טכניקה אפרת הנדלר  
   בשבוע .  1שיעור -  אקרודאנס

  Acrodance Team -  ( 3פעמיים בשבוע  ) רישום באישור צוות האקרודאנס.  -שיעורים סה"כ   
Elements Team -  בשבוע )רישום באישור צוות האקרודאנס.(  1שיעור   

 

 

 


