
מערכת שיעורים 2019-2020

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
סטודיו בנין המאה סטודיו ארלוזורוב סטודיו בנין המאה סטודיו בנין המאה סטודיו ארלוזורוב סטודיו ארלוזורוב סטודיו ארלוזורוב סטודיו לסקוב סטודיו ארלוזורוב
16:15-17:30 16:15-17:45 16:00-17:00 16:00-17:00 16:30-18:00 15:30-16:30 16:30-17:30 16:15-17:30 16:15-17:15

Modern Level 3B Ballet Level 3A Ballet Level 2 Level 3A אופי Ballet Level 3B אופי 5 חטיבה Ballet Level 1 Ballet Level 2 Modern Level 3A
טלי פרץ שירה גנור שירה גנור נגה כריסטובסקי כריסטינה וייס נגה כרסיטובסקי שירה גנור שירה גנור הלני חדציקי

17:30-18:45 17:45-19:30 17:00-18:30 17:00-18:00 18:15-19:15 16:30-18:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:15-18:30
קומפוזיציה חטיבה Ballet level 3B Ballet Level 3A Level 2 אופי Level 3B אופי Weedance Ballet Level 5 Ballet Level 3A
Upper 1 טלי פרץ + Pointe 3B שירה גנור נגה כריסטובסקי נגה כריסטובסקי יסמין ורנר טבצ’ניק Shiramood Upper 1 שירה גנור כריסטינה וייס

שירה גנור שירה גנור
19:30-21:00 19:15-20:45 18:00-18:45 19:00-20:30 19:00-20:15 18:30-20:00
Ballet Level 5-6 Ballet Level 5 Primary Ballet Level 5 Modern technique Ballet Level 3B

ג'יי אוגן Upper 1 שירה גנור יסמין ורנר טבצ’ניק Upper 1 שירה גנור בהשראת גרהם כריסטינה וייס
Upper 1 שירה גנור

18:50-20:20 20:15-21:45
Ballet Level 6 Ballet Level 6
Upper 2 Upper 2 שירה גנור

אלכסנדר אלכסנדרוב
20:30-22:00
Modern rep
יוצרים מתחלפים

*הזכות לשינויים שמורה
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בית הספר לבלט שירה גנור 

סניף ארלוזורוב 80, סניף בנין המאה 
והסטודיו של נעה דר (לסקוב 13)

055-9188234
dance@shiraganor.co.il
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אינפורמציה על תכניות הלימודים, שיעורים ומורים

שם הקבוצה שם השיעור מתי גילאים  מורה סטודיו 

Pre-primary A Weedance 1 ימי שלישי 16:30-17:15 גילאי 3-4.5 המורה יסמין ארלוזורוב 

Pre-primary B Weedance 2 ימי שלישי 17:15-18:00 גילאי 4-6 המורה יסמין ארלוזורוב

Primary ABT Ballet primary ימי שלישי 18:00-18:45 גילאי 6-7         כיתות א המורה יסמין ארלוזורוב

Level 1 Ballet level 1 ימי שני 16:30-17:30 גילאי 7-9       העולים 
לכיתה א‘ - ג‘

שירה גנור ארלוזורוב

Level 2A ABT Ballet level 2 ימי ראשון 16:15-17:30 
ימי רביעי 16:00-17:00 

גילאי 8-10.    העולים 
לכיתה ג‘- ד‘

שירה גנור            סטודיו לסקוב 
וסטודיו בנין המאה

Character 2 ימי רביעי 17:00-18:00 גילאי 8-10 נגה כריסטובסקי סטודיו בנין המאה

Level 3A ABT Ballet level 3A ימי רביעי 17:00-18:30 
ימי חמישי 16:15-17:45

גילאי 9-11 ואילך   
העולים לכיתה ה’

שירה גנור סטודיו בנין המאה 
ארלוזורוב

ballet 3A ראשון 17:15-18:30 גילאי 10 ואילך כריסטינה וייס ארלוזרווב

Character 3A רביעי 16:00-17:00 גילאי 10 ואילך נגה כריסטובסקי סטודיו בנין המאה

Modern 3A ראשון 16:15-17:15 גילאי 10 ואילך הלני חדציקי ארלוזורוב

Level 3B Ballet level 3B ימי ראשון 18:30-20:00 
ימי רביעי 16:30-18:00 

גילאי 10-12 ואילך 
העולים לכיתה ו‘-ז'

כריסטינה ארלוזורוב

ABT  ballet 3B ימי חמישי 17:45-19:30 גילאי 10-12 ואילך 
העולים לכיתה ו‘-ז'

שירה גנור ארלוזורוב

Character 3B ימי רביעי 18:15-19:15 גילאי 10-12 ואילך 
העולים לכיתה ו‘-ז'

נגה כריסטובסקי ארלוזורוב

Modern 3B ימי חמישי 16:15-17:45 גילאי 10-12 ואילך 
העולים לכיתה ו‘-ז'

טלי פרץ סטודיו בנין המאה

Level 4-5 Ballet upper 1 ימי ראשון 17:30-19:00 
ימי שני     19:00-20:30    

ימי רביעי  19:15-20:45

גילאי 13 ואילך    
תלמידי חטיבה

שירה גנור     
אלכסנדר אלכסנדרוב 

סטודיו לסקוב       
ארלוזורוב 

Upper 1 Jay upper 1 ימי חמישי 19:30-21:00 חטיבה ותיכון ג‘יי או שירה  ארלזורווב

Character 4-5 ימי שלישי 15:30-16:30 גילאי 13 ומעלה נגה כריסטובסקי ארלזורווב

Graham 
intermediate

ימי שני 17:30-19:00 מתקדמים בגרהם 
תלמידי חטיבה ותיכון

שירה גנור ארלוזורוב

ShiraMood 1 ימי ראשון 19:00-20:15 רפרטואר לחטיבה שירה גנור  ארלולזורוב

Upper 2 Ballet upper 2 ימי ראשון 20:15-21:45  
ימי שלישי 19:00-20:30

גילאי 16 ומעלה 
הלומדים בתיכון

שירה גנור.    
אלכסנדר

סטודיו לסקוב         
ארלוזורוב 

Repertoire ימי שלישי 20:30-22:00 גילאי 16 ומעלה כיתות 
יוד-יב

משתנה לפי בחירה ארלוזורוב

Workshop ימי שישי 14:30-16:00 תלמידי תיכון לפי בחירה ארלוזורוב

*תלמידי תיכון מוזמנים 
לשיעורי חטיבה בתיאום!
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