
     יקרים ורקדניות הורים

  .התפתחות והנאה בלימודי המחול תלויים גם בהופעה חיצונית מסודרת ומאורגנת

 אחרי הלימודים. 27.9מכירת נעלי פוינט: 16:30-19:30שעות: , 23.9: קדימה ס"מכירת בגדי ריקוד במתנ

 :להלן דרישות הביגוד על פי הגילאים השונים

 

נכנסים בחלק העליון ל: "בתי ספר". מקישים את קוד הסטודיו: ". פרימה דאנסישנה אפשרות להזמין את הציוד באתר "

bitnua210 טודיו. המזמינים שם נמצאים הפריטים במחיר מוזל לרקדניות הסטודיו. ההזמנות דרך האתר תגענה ישירות לס

 על הגעתה. smsיקבלו 

 הופ היפ מודרני /אז'ג בלט 

 טרום גן
 חובה
 וחובה

 

  כתפיות עם בייבי ורוד בלט בגד-
 מחוברת שיפון וחצאית

 נעלי לא וורודות בלט נעלי-
 !!!ריתמיקה

 .לבן או בייבי ורוד גרביון-
 .לחורף ורוד מעטפת שרוולון-
 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-

 .סבתא וסיכות ורודה ברשת

  

 כיתות
 'ב-'א

 X דקה כתפייה עם שחור בלט בגד-
 בגב

 משולב ורוד/לבן גרביון-
 .לחורף שחור מעטפת שרוולון-
 !ריתמיקה לא .וורודות בלט נעלי-

 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-
 סבתא וסיכות שחורה ברשת

 כתפייה עם שחור גוף בגד -
 קצר שחור טייץ/מכנסון  X דקה

 משולב לבן גרביון-
 ברכיים מגני-

 .לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 גרביים-

 דקה כתפייה עם שחור גוף בגד -
X 

 טייץ שחור ארוך
 עם שחורות ספורט נעלי-

 בלבן דוגמא/פס
 ברכיים מגני -

ג  כיתות
 'ד

 

 Xסגול לילך כתפיה  בלט בגד-
  וורודות בלט נעלי-
 משולב ורוד/לבן גרביון-

 .לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-

 .סבתא וסיכות שחורה ברשת
 

 Xסגול לילך  גוף בגד  -
 ארוך שחור טייץ-

 קצר שחור טייץ/מכנסון
  ברכיים מגני-

 .לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 , נעלי מודרניגרביים -

 גוף בגד-
 ארוך שחור טייץ

 עם שחורות ספורט נעלי-
 בלבן דוגמא/פס

 ברכיים מגני-

 כיתות
  ה' ו'

 X 2גוף כחול  בגד -
מבד סוליה  וורודות בלט נעלי-

  מפוצלת
 משולב ורוד/לבן גרביון-

 לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-

 .סבתא וסיכות שחורה ברשת
 

 X 2גוף כחול  בגד -
 ארוך שחור טייץ-

 שחור קצר  טייץ/מכנסון
 לחורף שחור מעטפת שרוולון -
  ברכיים מגני-
 , נעלי מודרניגרביים-

  גוף בגד -
 עם שחורות ספורט נעלי-

 בלבן דוגמא/פס
 טייץ שחור ארוך -
 ברכיים מגני-

ו'  כיתות
 ז'

  גוף בורדו קולר בגד -
ת בד סוליה וורודו בלט נעלי-

  מפוצלת
 משולב ורוד/לבן גרביון-

 לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-

 סבתא וסיכות שחורה ברשת
 

 בורדו קולר גוף בגד -
 ארוך שחור טייץ-

 שחור קצר טייץ/מכנסון
 ברכיים מגני-
 דרני, נעלי מוגרביים-

  גוף בגד -
 עם שחורות ספורט נעלי-

 בלבן דוגמא/פס
 טייץ שחור ארוך -
 ברכיים מגני-

כיתות ח 
 ט

  קולרכחול גוף  בגד -
ת בד סוליה וורודו בלט נעלי-

  מפוצלת
 משולב ורוד/לבן גרביון-

 לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-

 סבתא וסיכות שחורה ברשת
 

 קולר כחולגוף  בגד -
 ארוך שחור טייץ-

 שחור קצר טייץ/מכנסון
 ברכיים מגני-
 דרני, נעלי מוגרביים-

  גוף בגד
 עם שחורות ספורט נעלי-

 בלבן דוגמא/פס
 טייץ שחור ארוך -
 ברכיים מגני-

-כיתות י
 יב

  חופשיגוף  בגד -
ת בד סוליה וורודו בלט נעלי-

  מפוצלת
 משולב ורוד/לבן גרביון-

 לחורף שחור מעטפת שרוולון -
 "גולגול"ל בקפידה אסוף שיער-

 סבתא וסיכות שחורה ברשת
 

 גוף חופשי בגד -
 ארוך שחור טייץ-

 שחור קצר טייץ/מכנסון
 ברכיים מגני-
 דרני, נעלי מוגרביים-

  גוף בגד
 עם שחורות ספורט נעלי-

 בלבן דוגמא/פס
 טייץ שחור ארוך -
 ברכיים מגני-

  
 


