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08:30

רוזה – לנגן בפסנתר 

השעה - חצי שעה- מילמן

תתואם עם המורה

בבית

-אורה מינדל– לנגן בפסנתר

השעה תתואם -  חצי שעה

עם המורה

7

מחזור -קרמיקה באובניים 

 אליזבת 11:30- 8:30'   א

כהן

2003

מתחילים -ערבית מדוברת 

איברהים אלעמור
1012ענת אלחיאני- ביודנסה 1113

להוציא לחם –י "לימודי א

בצלאל כהן- מן הארץ 
1119

-    התעמלות על כיסא 

09:00 - 10:00             

נועה בר אור

אולם 

ספורט 

קטן

עיצוב               -אדריכלות 

  לבנה לדרמן
1025

- סדנת צילום למתחילים 

9.00-11.15                  

ניק סמירנוב

2005

מחזור -קרמיקה באובניים 

 אליזבת 12:00- 9:00'   ב

כהן

2003

-קולנוע - סיפורי בדים 

  11:00 - 09:00'  קבוצה א

            מיכאל אקוטונס

1110

חדר כושר של המוח           

 בתיה דויטש
4דורון לביא- ציקונג ' צ-טאי2210

אנגלית מתחילים               

  יוליה בלקרסקי
6

-  עיצוב קרמי למתמחים 

 אליזבת כהן13:45 - 8:30
2003

- עיצוב קרמי למתקדמים 

 אליזבת כהן11:45 - 8:30
2003

מתחילים                ' ברידג

ק' אדולפו יודצ
1011

1114דוד אוחנה-  ך "תנ

 -          1קבוצה - יוגה 

אירית לביא
4

 -            3קבוצה - יוגה 

אירית לביא
3

מתקדמים         - צרפתית  

  רעיה קוייפמן
6

קבוצת צילום " עין דרומית"

      11:15--8:45מתקדמת 

ניק סמירנוב

ספרדית מתקדמים            

  סוזנה בורשטין
1025

ל רוסיה קבוצה "לימודי חו

 בצלאל כהן1
1119

10:00

סדנת פסיפס מתחילים  

'  סמסטר א13:00 – 10:00

   מרינה איתני

2021

ציור בשמן למתקדמים 

ארנון  - 13:00 - 10:00

גיאת

2022

10:15
'          צרפתית ממשיכים א

  רעיה קוייפמן
אולם ספורט הקטןפרלמנט תרשיש6

רוסיה קבוצה -ל "לימודי חו

   בצלאל כהן2
1119

ב     +ספרדית ממשיכים א 

       סוזנה בורשטין
1012

 -         2קבוצה - יוגה 

אירית לביא
4

שירים שעלו לארץ              

 נחומי הר ציון
2205

מלחמת -היסטוריה 

העצמאות  זהבה ויסהוז
1102

העת העתיקה  – היסטוריה 

   זהבה ויסהוז
2206

מחשב  ואינטרנט מתחילים 

   שולי גולדמן
1115

-      אורך חיים בריא 

'       מתקדמים שנה ב

עופרה גורלי

1110
-              אנגלית ממשיכים

  יוליה בלקרסקי
1021

רוסית ממשיכים               

מינה גפן
1025

ממשיכים                ' ברידג

ק' אדולפו יודצ
1011

      2הבלקן  - ל" לימודי חו

    בצלאל כהן
1119

מתחילים           - משפטים 

 דליה צמריון חלק
2210

ערבית מדוברת ממשיכים   

  איברהים אלעמור
129 

2019מרץ '              סמסטר ב-ט "                   מערכת שעות תשע

2005
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2019מרץ '              סמסטר ב-ט "                   מערכת שעות תשע

11:00

-       פיסול בעיסת ניר 

11:00- 13:30               

בנבו-שונטל אברו

-עין דרומית קבוצה שנייה2021

 ניק סמירנוב11:45-14:15

2005

-קולנוע - סיפורי בדים 

  13:15 - 11:15'  קבוצה ב

            מיכאל אקוטונס

1110

12:15
אנגלית מתקדמים              

 יוליה בלקרסקי
1021

-שירי עם ומורשת יהודית

בתיה פונדה

-      אורך חיים בריא 

עופרה גורלי- ' סמסטר ב

-  יידיש  מתקדמים 

אלקסנדר פיש
1021

- ערבית סיפרותית 

אברהים אלעמור-מתקדמים
3

'  מגיה ומיסתורין סמסטר ב

   גל סופר
1113

עיצוב קרמי ממשיכים   

12:15 - 15:15       - 

אליזבת כהן

2003

- עיצוב קרמי מתחילים 

12:15 - 15:15                 

 אליזבת כהן

2003

הבלקן          - ל" לימודי חו

  בצלאל כהן
1119

אפליקציות בטלפון החכם  

אסנת קליימן- 'סמסטר ב

רוסיה קבוצה -ל "לימודי חו

   בצלאל כהן3
1119

         1קבוצה - פלדנקרייז 

  יפעת גלעד
4

         2קבוצה - פלדנקרייז 

  יפעת גלעד

אולם 

ספור

ט 

+ משפטים ממשיכים 

-                מחצית שעורים 

  12:00-  13:30            

-דליה צמריון חלק

2210

מתחילים           - צרפתית 

  רעיה קוייפמן
6

'          צרפתית ממשיכים ב

  רעיה קוייפמן
6

16:00

' רישום וציור מתח

   16:00-19:00וממשיכים  

ארנון גיאת

2021

1028

1110

1109


