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 המזכירות הפדגוגית
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 'נספח ב–רשימות יצירות מרפרטואר הבלט הקלאסי והמחול המודרני 

  

 מרפרטואר הבלט הקלאסי: 

 
1. La Fille Mal Gardée, Hertl/Nijinska Ramanoff  Girls variation  
 
2. Coppélia, Delibes/St. Leon  
 
3. Don Quixote, Minkus/Petipa act 2 and 3 variations and Kitri variations/boys 

variation  
 
4. Flower Festival, Hellsted/Bournonville variations  
 
5. Les Sylphides, Waltz ,Mazurka, Prelude  
 
6. Giselle, Adam/Perrot; Coralli act 1 variation or variation from peasant pas de 

deux /Boys variation  
 
7. Esmeralda, Pugni/Petipa  
 
8. Paquita, Petipa all variations except Paquita Etoile which needs special permission  
 
9. Sleeping Beauty, Tchaikofsky/Petipa; Fairies variations Auroras variations 

except variation from act 1 special permission needed  
 

10. La Bayadère, any of the 3 shades act 3 (bronze Idol variation for boys)  
 

11. Pharaoh's Daughter, Petipa/Pugni  
 
 

 

 קטעים נוספים מיוחדים לבנים: 

 

 

1. Le Corsaire, Adam/Drigo/Petipa  
 
2. La Sylphide, Lovenskjold/Bournonville  
 
3. Napoli, Pas de six variations/Bournonville  
 
4. Swan Lake, boys variation/Tchaikovsky  
 
 

 מרפרטואר המחול המודרני/עכשווי: 



 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף אמנויות

 הפיקוח על החינוך למחול

 
 

 Mats Ek סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף מאץ אק .1

   Nacho Duato סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף נאצ'ו דואטו .2

   Russel Maliphant סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף ראסל מאליפנט .3

 Chrystal Pite אחת מיצירותיה שלסולו מ .4

 Ohad Naharin סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף אוהד נהרין .5

   Rami Be'er סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף רמי באר .6

 Noa Wertheim סולו מאחת מיצירותיה של הכוריאוגרפית נעה ורטהיים .7

 Inbal Pinto בשלום פולקסולו מאחת מיצירותיהם של הכוריאוגרפיים ענבל פינטו וא .8

Avshalom Pollak 

 Tamir Ginz מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף תמיר גינץ .9

   Itzik Galili סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף איציק גלילי .10

 Sharon Eyal סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרפית שרון אייל .11

 Idan Cohen סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף עידן כהן .12

 Barak Marshal סולו מאחת מיצירותיו של הכוריאוגרף ברק מארשל .13

 Idan Sharabi סולו מאחת מיצירותיו של עידן שרעבי .14

 סולו מאחת מהיצירות המבוצעות על ידי הבלט הישראלי .15

 

 .האחריות לקבלת אישור על זכויות יוצרים חלה על בתי הספר 

  נות למשרדנו בכתב, המצורפת, ניתן לפלבקשות מיוחדות, שאינן כלולות ברשימה

הבקשות תיבחנה ומענה  dance_educ@education.gov.ilל לכתובת באמצעות הדוא"

 יישלח לבית הספר

 הזכות לשינויים שמורה 

mailto:dance_educ@education.gov.il

