
 3202 - 2202 מרכז זמארין זכרון יעקב –רשימה ביגוד אולפן למחול 

 

 מספר דגם בהזמנה באתר:  הביגוד הנדרש  גילאים 

 גנים 

בלט קלאסי/מחול  

 : יצירתי

איקס בגב   ורוד בייביבגד גוף כותנה בצבע 

 עם חצאית שיפון מחוברת. 

750601 

 756630 )רשות(   ורודהמעטפת חימום 

 30303 ללא כף רגל גרביון  )רשות(   ללא כף רגל  ורודגרביון 

 40322 ( רשות)  ורודהרשת שיער 

 78110גומיות    )רשות(סיכות וגומיות לאיסוף שיער 

 40330סיכות "סבתא" 

 סיכות "סבא" צמודות 

 סיכות טיק טק 

 ב'   –' אכיתות  

בלט קלאסי/מחול  

 : יצירתי

 

איקס בגב   ורוד בייביבצבע   כותנהבגד גוף 

 חצאית שיפון מחוברת עם 

750601 

 לבחור צבע לבן  30300 לבן.  בצבע  גרביון משולב 

 CAPEZIO 205דגם  –  31עד מידה  נעלי בלט עור סוליה מלאה. 

 BLOCH SO205Lדגם  – ומעלה   32ממידה 

 756630 )רשות(  לבן מעטפת חימום בצבע  

  .לאיסוף שיער בגולגול לבנה רשת סרוגה  

 )רשות( 

 ( לבן)לבחור צבע   40322רשת סרוגה 

לגולגול    גומיות וסיכות לאיסוף השיער 

 )רשות( 

 78110גומיות 

 40330סיכות "סבתא" 

 סיכות "סבא" צמודות 

 סיכות טיק טק 

 ב'   –כיתות א' 

 מודרני/ג'אז 

 753607 בגד גוף איקס בגב בצבע שחור



 חובה  -  שחור    טייץ ארוך  להקת תותים: 

 )רשות(   שחורטייץ קצר 

 

 755650טייץ ארוך 

   753619 דגם  טייץ קצר 

 750150או דגם 

 ד'   -כיתות ג' 

 בלט קלאסי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להקת  / ג'אז / מודרני

 :ניצנים

בגד גוף  עם כתפיות דקות איקס בגב בצבע  

   סגול לילך 

 )בחרו צבע סגול לילך(   753607דגם 

 לבחור צבע לבן  757940 גומי עם    לבנהחצאית שיפון 

 )בחרו צבע לבן(  30300 )עם פתח בכף הרגל( לבן  גרביון משולב 

 CAPEZIO 205דגם  –  31עד מידה   נעלי בלט עור סוליה מלאה

 BLOCH SO205Lדגם  – ומעלה   32ממידה 

 )לבחור צבע לבן(   756630 )רשות( לבן  מעטפת חימום בצבע  

לאיסוף שיער   שחורה/ שקופה  לשיער   רשת

 בגולגול.  

 ( שחור)לבחור צבע   40322רשת סרוגה 

)לבחור חום/שחור לפי    40321רשת שקופה 

 צבע השיער( 

גומיות וסיכות לאיסוף השיער לגולגול  

 )רשות( 

 78110גומיות 

 40330סיכות "סבתא" 

 סיכות "סבא" צמודות 

 סיכות טיק טק 

 753607  דגם שחורבצבע איקס בגב בגד גוף 

 חובה  -  שחור    ארוך  טייץ

 )רשות(   שחור טייץ קצר 

 

 755650 דגם טייץ ארוך 

   753619 דגם טייץ קצר 

 750150או דגם 

 )לבחור צבע לבן(   756630 )רשות( לבן  מעטפת חימום בצבע  

 ו'  - כיתות ה'

 בלט קלאסי: 

 

 

 

בגד גוף  עם כתפיות דקות איקס בגב בצבע  

   תכלת 

 )בחרו צבע תכלת(   753607דגם 

 לבחור צבע לבן  757940   לבנה   עם גומיחצאית שיפון 

 )בחרו צבע לבן(  30300 )עם פתח בכף הרגל( לבן  גרביון משולב 

 CAPEZIO 205דגם  –  31עד מידה   נעלי בלט עור סוליה מלאה

 BLOCH SO205Lדגם  – ומעלה   32ממידה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'אז/ להקות/    / מודרני

 : לירי

 ( לבן )לבחור צבע    756630 )רשות(   לבןמעטפת חימום בצבע  

לאיסוף שיער   שקופה /לבנה  לשיער רשת  

 בגולגול.  

   )לבחור צבע לבן(  40322רשת סרוגה 

)לבחור שחור/חום לפי    40321רשת שקופה 

 צבע השיער( 

גומיות וסיכות לאיסוף השיער לגולגול  

 )רשות( 

 78110גומיות 

 40330סיכות "סבתא" 

 סיכות "סבא" צמודות 

 סיכות טיק טק 

  753619דגם  ו'( -)ה'  שחורבצבע  גופייהגוף  בגד 

 ( צבע שחור)לבחור   C756630 )רשות(  לבן מעטפת חימום בצבע  

 חובה  -  שחור    טייץ ארוך 

 )רשות, יידרש למופעים(   שחורטייץ קצר 

 

 755650 דגם טייץ ארוך 

   753619 דגם טייץ קצר 

 750150או דגם 

חזיית מחול עם רצועות   -ך  במידת הצור  

וכתפיות סיליקון שקופות )תידרש במופעים  

 ובשיעורים פתוחים( 

8595621 

 ח'  – כיתות ז' 

 בלט קלאסי: 

 

 

 

 

 

 

 

ג'אז/ להקות/   / מודרני

 תיאטרון מחול 

 

 סגול לבחור    20142דגם  באתר  סגולבצבע    דגם "סירה"בגד גוף  

 סגול לבחור צבע   757930 סגול חצאית קשירה בצבע 

 )בחרו צבע לבן(  30300 )עם פתח בכף הרגל( לבן  גרביון משולב 

 ניתן לבחור מתוך הדגמים:  נעלי בלט עור/ בד סוליה מפוצלת 

 CAPEZIO 2033נעלי בלט עור 

 BLOCH SO258Lנעלי בלט עור 

 BLOCH SO621Lנעלי בלט בד 

   BLOCH SO277L נעלי בלט בד

מיוחדת לבוגרות   שחורה מעטפת חימום  

 )רשות( 

20183 

 לבחור שחור   20142דגם  באתר  שחור בגד גוף "סירה"  

 30300משולב  משולב או ללא כף רגל  שחורגרביון 

 30303ללא כף רגל 



 )רשות, יידרש למופעים(   שחור טייץ קצר 

 

   753619 דגם  טייץ קצר 

 750150או דגם 

חזיית מחול עם רצועות   -במידת הצורך   

וכתפיות סיליקון שקופות )תידרש במופעים  

 ובשיעורים פתוחים( 

8595621 

 י'  – כיתות ט' 

 בלט קלאסי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'אז/ להקות/  /מודרני

 : תיאטרון מחול 

 לבחור צבע בורדו   20142דגם  באתר  בורדו בגד גוף  דגם "סירה" בצבע 

 לבחור צבע בורדו  757930 בורדו חצאית קשירה בצבע  

 )בחרו צבע לבן(  30300 )עם פתח בכף הרגל( לבן  גרביון משולב 

 ניתן לבחור מתוך הדגמים:  נעלי בלט עור/ בד סוליה מפוצלת 

 CAPEZIO 2033נעלי בלט עור 

 BLOCH SO258Lנעלי בלט עור 

 BLOCH SO621Lנעלי בלט בד 

   BLOCH SO277L נעלי בלט בד

מיוחדת לבוגרות  שחורה מעטפת חימום  

 )רשות( 

20183 

 לבחור שחור   20142דגם  שחור "סירה"  בגד גוף  

ללא כף  עד הקרסול משולב או שחור גרביון 

 רגל 

 30300משולב 

 30303ללא כף רגל 

 קצר )רשות, יידרש למופעים(  שחור  טייץ

 

   753619 דגם טייץ קצר 

 750150או דגם 

חזיית מחול עם רצועות   -במידת הצורך   

וכתפיות סיליקון שקופות )תידרש במופעים  

 ובשיעורים פתוחים( 

8595621 

 יב'  – כיתות יא' 

 בלט קלאסי: 

 

 

 

 

 לבחור כחול    20142דגם  באתר  כחול נייביבצבע "סירה"  בגד גוף  

 כחול נייבי לבחור צבע  757930 כחול נייביחצאית קשירה בצבע 

 )בחרו צבע לבן(  30300 )עם פתח בכף הרגל( לבן  גרביון משולב 

 ניתן לבחור מתוך הדגמים:  נעלי בלט עור/ בד סוליה מפוצלת 

 CAPEZIO 2033נעלי בלט עור 

 BLOCH SO258Lנעלי בלט עור 



 

 

 

 

ג'אז/ להקות/   / מודרני

 : תיאטרון מחול 

 BLOCH SO621Lנעלי בלט בד 

   BLOCH SO277L נעלי בלט בד

מיוחדת לבוגרות  שחורה מעטפת חימום  

 )רשות( 

20183 

 לבחור שחור   20142דגם  באתר  שחור בגד גוף "סירה"  

משולב או עד הקרסול ללא כף   שחורגרביון 

 רגל 

 30300משולב 

 30303ללא כף רגל 

 750150או דגם  753619 דגם  טייץ קצר  )רשות, יידרש למופעים( שחור  טייץ קצר 

חזיית מחול עם רצועות   -במידת הצורך  

וכתפיות סיליקון שקופות )תידרש במופעים  

 ובשיעורים פתוחים( 

8595621 

 בנים: 

 קלאסי 

 גופיה לבנה 

 מכנס מחול שחור 

 נעלי בלט שחורות מפוצלות 

 

 

 87410נעלי בלט שחורות 

 בנים: 

מודרני/ ג'אז/ להקות/  

 תיאטרון מחול 

 חולצה שחורה 

 מכנס מחול שחור 

 

 חולצת היפ הופ מחול זמארין  היפ הופ 

 מכנס נוח לריקוד/ טייץ/ טרנינג )לא ג'ינס( 

)יידרשו   לבנותנעלי ספורט/ סניקרס 

 למופע( 

 משרד מחול מרכישה 

 


