
 
 

 לבוש לשיעורי המחול
 

 ,לתלמידי ביה"ס למחול ולהורים
 

שנת הלימודים החדשה בפתח ואנו מברכים אתכם בחזרתכם 

 לרקוד וליהנות עמנו. ברכות למצטרפים החדשים.
 

 להלן דרישות ביגוד לשיעורי המחול במהלך השנה:
 

 קבוצות הגן:
  ,)טייץ בצבע תואם לבגד.בגד בלט באחד מצבעי הפסטל )ורוד, סגול בהיר, תכלת 

 .שיער אסוף לקוקו גבוה ומתוח 

 .)יחפים )אפשרות לנעלי בלט 
 

 ב':-כיתות א'
  טייץ בצבע תואם לבגד. בצבע ורוד בהיר )ללא חצאית מחוברת(,בגד בלט 

 .שיער אסוף לקוקו גבוה ומתוח 

 .)יחפים )אפשרות לנעלי בלט 
 

 :י"ב-ג'כיתות 
 

  בלט קלאסי:
 ו':-ג'    

 לא ספגטי או כל  וריאציה אחרת(. ושחור  גופיה גופיה לבןבלט  יבגד( 

 של מבחני ה  גרביון ורוד( משולב- RAD) 

 נעלי ריתמיקה(.מפוצלות ולא )לא  מעור נעלי בלט ורודות 

  חולצה צמודה שחורה(.לט עליונית מעטפת שחורה )או מעל בגד הבללבוש  ניתן –בחורף 

  ורות פתוחות, רשת וסיכות שחורות לשיער.", סיכות סבתא שח"גולגול ל שיער אסוף 

 י"ב:-ז'
 לא ספגטי או כל וריאציה אחרת(.  לבן גופיה ושחור גופיהבלט  יבגד( 

 של מבחני ה  גרביון ורוד( משולב- RAD) 

 נעלי בלט ורודות מעור. 

  חולצה צמודה שחורה(. בלט עליונית מעטפת שחורה )אומעל בגד הללבוש  ניתן –בחורף 

  סיכות סבתא סגורות ורשת לפי צבע ", סיכות סבתא פתוחות, "גולגול ל שיער אסוף
 השיער.

 
 י"ב:-ג'  מחול מודרני:

  לא ספגטי או כל  וריאציה אחרת(.  שחור גופיה גוףבגד( 
 בנוסף ניתן להגיע לשיעורים עם בגדי גוף אחרים.

 טייץ ארוך שחור. 

  חולצה צמודה שחורה(. )אוורה מעל בגד הגוף עליונית מעטפת שחללבוש  ניתן –בחורף 

 .יחפים 

 .שיער אסוף ומסודר 

 
 



 
 י"ב:-'ג  ג'אז:

  לא ספגטי או כל  וריאציה אחרת(.  שחור גופיה גוףבגד( 
 אחרים. ף ניתן להגיע לשיעורים עם בגדי גוףבנוס

  ר או מכנס כהה ארוך צמוד )ללא כיסים(.טייץ ארוך שחו 

 .)אפשרות למכנס ג'אז )פדלפון 
  דאנסניקרס(. נעלי ג'אז שחורות -י"ב -ז'כיתות( 

  חולצה צמודה שחורה(.וף עליונית מעטפת שחורה )או מעל בגד הגללבוש  ניתן –בחורף 

 .שיער אסוף ומסודר 
 
 
 

 )בתאום עם המורה בתחילת השנה(:  י"ב -:  ג'סטפס
 .בגד גוף שחור גופיה 

 .טייץ ארוך שחור או מכנס כהה ארוך צמוד 

 .נעלי סטפס 
 
 

 )בתאום עם המורה בתחילת השנה(:   י"ב-:  ה'היפ הופ

 .)בגדים נוחים לריקוד )לא ג'ינס 
 .)נעלי ספורט נקיות )לא מבד 

 .שיער אסוף ומסודר 
 
 

 )בתאום עם המורה בתחילת השנה(:   :  א' ומעלהברייקדאנס
 בגדים נוחים לפעילות 

 
 

 (:ונעורים אפרוחיםעלעלים, פצפונים, ניצנים, )  להקות הפולקלור
 רוך )בלי רגלית(, סנדל יווני לבן. טייץ שחור א: בגד גוף שחור גופיה, בנות 

 ללא סנדל יווני( -)לפצפונים

 אז שחורות עם שרוכים : חולצה+מכנס שחורים נוחים לריקוד, נעלי גבנים' 
 ללא נעליים( -)לפצפונים

 
 )בהנחה(: ניתן לרכוש את הביגוד

 
 .09 -7450156)פינת אחוזה( טל':  4ברעננה  רחוב בורכוב  "ישרדאנס"בחנות .  1 
 .09-7487793ברעננה. טל':  "דאנס שופ".  בחנות 2 

 
 אנא הקפידו על התלבושת במהלך השנה בכדי שנהיה פנויים לרקוד, ללמוד ולהנות.

 
                                 

                         
 

 לימודים מהנה ופורייהשנת                            
 המחול  מנהלת ביה"ס -הילה גרשון                        

 צוות המורים.  ו                                 

 


