
 מורן ברק

מנהלת אומנותית 
core וכללית, שיעורי
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UNISON DANCE CENTER
מצוינות . מסורת . משפחה

 ביולי 2020 יפתח הסניף החדש ב-Y סנטר, אזור התעשייה החדש נתניה

שד' גיבורי ישראל 17 )בסמוך לתחנת הרכבת ספיר(

3 אולמות מחול מקצועיים 

צוות מורים בין-לאומי

*נגישות לכל סוגי התחבורה הציבורית בנוסף אפשרות לשירות הסעות.

 האקדמיה למצוינות במחול - יוניסון מעניקה לרקדנים ורקדניות, זו השנה ה- 10,
 את ההזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית בתשתית הטובה ביותר.

 בוגרי האקדמיה זכו להשתלב בלהקות ובבתי ספר מהמובילים בעולם המחול.
הסטנדרטים הגבוהים, הערכים, הקהילה המחבקת ומסורת של הצלחה הפכו לסימן ההיכר

של יוניסון, ובוגריה זוכים לקבל כלים להצלחה במחול וצידה לחיים.

אלה נגלי

יוגה, בלט, וריאציות

מעיין שיינפלד

 גאגא ורפרטואר
אוהד נהרין

ברנד בורגמאייר

בלט, פוינט, וריאציות

איביצה באגו

 אקרובטיקה, תחרויות

אלמוג בן חורין

מודרני, תחרויות

יובל למאי

היפ הופ

ויקטור נובו

היפ הופ, תחרויות

טל איתן

רפרטואר ניאו קלאסי, 
פוינט

סיוון קרמונה

היפ הופ, תחרויות

ספיר פישלזון

אקרובטיקה, תחרויות

קרן ברק

פילאטיס, מודרני ילדים

ענת ברבי

 בלט תחום ילדים

לימור זיו

בלט, וריאציות 
לתחרויות

אייזיק אקיבא

מורה אורח לבלט 

)בוסטון(



עם   2011 בשנת  נוסדה  יוניסון  במחול  למצוינות  האקדמיה 

ולטפח  המחול  בעולם  להצלחה  תלמידים  להכשיר  החזון 

תרבות של מצוינות באווירה משפחתית, מעצימה ותומכת. 

מערך השיעורים והצוות המקצועי נבנו ונבחרו בקפידה כדי 

לאפשר את הישגיה המקצועיים של האקדמיה בארץ ובחו"ל.

הלינקולן  תיאטרון  בימת  בעולם-  הבמות  מיטב  על  הופענו 

זכינו  דלל.  סוזן  תיאטרון   ,BAM תיאטרון  יורק,  בניו  סנטר 

פעמיים בפרסי הצטיינות בהוראה ובמקום הראשון בתחרות 

הבלט הגדולה בעולם- Youth America Grand Prix. ייצגנו 

ובתחרויות:  בהופעות  תרבות  כשגרירי  בעולם  ישראל  את 

יורק, בחצאי הגמר  בניו   YAGP הגדול של  בגמר  4 פעמים 

בפריז וברצלונה, בפסטיבל מונטנה, סולט לייק סיטי, באקו 

ומקסיקו ובכולם זכינו והתרגשנו לעמוד על הפודיום. 

הכוריאוגרפים  מיטב  של  מקוריות  מחול  יצירות  עם  הופענו 

פינטו  ענבל  באר,  רמי  נהרין,  אוהד  ביניהם  הישראליים, 

ואבשלום פולק, ברק מרשל, איציק גלילי ואחרים. 

בוגרי האקדמיה השתלבו כרקדנים מקצוענים בלהקות ובבתי 

ספר למחול בארץ ובעולם.

אנו מאמינים כי הערכים הנרכשים ביוניסון מלווים את בוגרי 

ביה"ס בכל תחומי החיים. תכניות ההכשרה שלנו מבוססות 

על הקניית ערכים המהווים בסיס להצלחה במחול ובחיים.

• התמדה, משמעת ונחישות

• ניהול עצמי והצבת מטרות

• יצירתיות ומשמעות 

• כושר גופני ובריאות הגוף 

• מיומנויות חברתיות, עבודת צוות

• ביטוי עצמי - עמידה מול קהל

מרחב בטוח, פיזי, מקצועי ורגשי עבור הרקדנ/יות:

 • תשומת לב אינדיבידואלית, קבוצות למידה קטנות

   )עד 25 רקדנים בקבוצה, חלוקה לגילאים ורמות(.

 • אנו מאמינים כי כל הרקדנים זכאים לתחושה שהם 

   רצויים, אהובים וחשובים, ללא קשר להישגיהם.

 • דגש על סביבת למידה חיובית, שקטה, אשר תומכת 

   ומאפשרת לרקדנים ביטוי עצמי  בביטחון 

   ובחופשיות, תוך השגת מטרותיהם והנאה מהדרך.

 • בריאות הרקדנים - חינוך והרצאות שוטפות בנושאי 

   בריאות, מניעת פציעות, תזונה, פסיכולוגיה ועוד.

• קהילה - אנו יוצרים באמצעות מסיבות ופעילויות גיבוש.

הסיפור שלנו

אלינור אוסטרובסקי

בוגרת יוניסון האקדמיה הגבוהה למחול בקאן )צרפת(



קורסים אינטנסיביים:

קורס אביב וקורסי קיץ מתקיימים בחופשות באקדמיה והינם חלק משמעותי בהכשרת הרקדן. 

*קורס חורף )חובת השתתפות למופיעים במופע חורף ולמשתתפים בתחרויות(.

שיעורים פרטיים:

רקדנים אשר רוצים להעמיק ולהתקדם יוכלו לעשות כך באמצעות שיעורים פרטיים וסמי פרטניים.

בריאות הרקדן – מעטפת תמיכה ברקדנים שלנו:

ריכזנו עבורכם את טובי המומחים בתמיכה  ברקדנים צעירים. חלק מהטיפולים יתקיימו במרכז וחלק יתקיימו 

בקליניקות פרטיות. לתיאום פגישה עם מומחה פנו אלינו.

1. טיפולים משלימים- דיקור, עיסויים

2. יעוץ אורתופדיה

3. תזונה

4. פיזיותרפיסט

5. פסיכולוג ספורט

לבחירתכם, התכניות שלנו

ביוני 2021 יתקיימו מופעי העשור של יוניסון וכל תלמידי המרכז החדש
ייקחו בהם חלק.

• המיטב - ריקודים נבחרים מהעשור האחרון

• בהשתתפות בוגרי יוניסון

• בהשתתפות סולנים אורחים

• רקדני המרכז

קורסים וסדנאות העשרה

מופעי העשור של יוניסון

תכנית 01

תכנית 04תכנית 03

SCHOOL
 תכניות שבועיות ומגוונות לבחירה

בכל הגילאים, בכל הסגנונות

OPEN 
 שיעורים פתוחים לרקדנים

בעלי רקע קודם במחול 

INTENSIVE 
יולי, אוגוסט 2020

 שיעורים - מסלולים
להקות - תחרויות - סדנאות

תכנית 02

ACADEMY 
 מסלולים מובנים להכשרת דור העתיד

של המחול הישראלי
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תכנית 01

שיעור המיועד לגיל גן ומטרתו הכנה לשיעור בלט.

במסלול זה נחשפים התלמידים הצעירים לעולם המופלא של הבלט,

לומדים להכיר את  מושגי היסוד שלו ומתנסים בהם. 

יום ג' - 17:15-18:00

סה"כ: 45 דקות שבועיות

260 ₪ )1 שיעור בשבוע(

+ 250 ₪ לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

FIRST STEP )גילאי 6-8(

מסלול לרקדנים צעירים אשר נועד לבנות את צעדיהם הראשונים והבסיסיים בתוך עולם הריקוד.

במהלכו רוכשים הרקדנים את הבסיס של הבלט הקלאסי ונחשפים לסגנונות נוספים כגון אקרובטיקה ומחול 

מודרני. מטרת המסלול הינה לאפשר את התפתחותם הגופנית של הרקדנים: כוח, גמישות, קואורדינציה 

ואת התפתחותם המנטאלית: ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, אחריות ומשמעת עצמית.

ימי ג' 17:00-19:00 - בלט + אקרובטיקה

ימי ה' 15:30-17:30 - בלט + מודרני

סה"כ: 4 שעות שבועיות

* מינימום 2 שיעורים  מקסימום 4 שיעורים

+ ₪290 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

שיעורים, מסלולים, להקות, תחרויות, סדנאות.

ניתן לבחור בהתמחות ספציפית או להרכיב תכנית אימונים מגוונת מתוך השיעורים במרכז.

PRIMARY )גילאי 4-5(

שיעוריםשיעורים שיעורים
₪520₪650 ₪42034 2
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תכניות מגוונות לבחירה, לכל הגילאים, בכל הסגנונות

קוד לבוש: בגד גוף ורוד, טייץ ורוד )גרביון(, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות.

מזון תומך: בקבוק מים + בננה / פירות חתוכים / תמרים + כריך עם ממרח דל שומן.

קוד לבוש: בגד גוף ורוד, טייץ ורוד )גרביון(, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות.

מזון תומך: בקבוק מים + בננה / פירות חתוכים / תמרים + כריך עם ממרח דל שומן.

DANCE SCHOOL UNISON



מסלול המיועד לילדים המפתח כוח, גמישות, קצב, ביטחון וכישורי חיים.

התוכנית שמה דגש על חיזוק הרקדן בהיבטים שונים אשר מאפשרים את התפתחותו הגופנית והמנטאלית.

הילדים יכולים לבחור מסלול התמחות או לבנות תכנית שבועית על פי שיעורים.

אקרובטיקה, בלט, Hip Hop, תיאטרון )סה"כ 7 שעות שבועיות(

*ניתן לבחור 2-7 קורסים מתוך שיעורים המוצעים לקבוצה. 

ACRO מסלול

)Hip Hop ב' ,ג', ד' )3 שיעורי אקרובטיקה, שיעור בלט, 2 שיעורי

₪920 )6 שיעורים שבועיים(

+ ₪290 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

HIP HOP מסלול

ב', ד' )2 שיעורי Hip Hop, שיעור אקרובטיקה(

₪520 )3 שיעורים שבועיים(

+ ₪290 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

PERFORMER מסלול

ב', ג', ד' )2 שיעורי אקרובטיקה, 2 שיעורי Hip Hop, שיעור תיאטרון, שיעור בלט(

₪920 )6 שיעורים שבועיים(

+ ₪290 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(
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KIDS )גילאי 8-10(

שיעורים

שיעורים

שיעורים

שיעורים

שיעוריםשיעורים
₪420

₪920

₪520

₪1,050

₪650₪750 2

6

3

7

45

קוד לבוש:

שיעורי אקרובטיקה - בגד גוף / טופ, טייץ, שיער אסוף.

שיעורי מודרני - בגד גוף, טייץ, שיער אסוף.

שיעורי בלט - בגד גוף, טייץ לבלט )גרביון(, נעלי בלט, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות.

שיעורי תיאטרון - חופשי.

שיעורי היפ הופ - מכנס ארוך )לא טייץ(, חולצת שרוולים )עדיף חולצת טריקו משוחררת ונוחה(,

נעלי ספורט, שיער אסוף.

 מזון תומך:

בקבוק מים + בננה / פירות חתוכים  / תמרים + כריך עם ממרח דל שומן.



מסלול המיועד לילדים/נוער.

במסלול ניתן דגש על חיזוק הרקדן בהיבטים שונים המאפשרים את התפתחותו הגופנית והמנטאלית:

כוח, גמישות, קצב, ביטחון וכישורי חיים.

התוכנית מורכבת ממפגש עם מגוון סגנונות המחול ומאפשרת לכל רקדן למצוא את מקומו בתוכה.

התלמידים יכולים לבחור מסלול התמחות או לבנות תכנית שבועית על פי שיעורים.

בסיס - Work-out, Contemporary, בלט, Hip Hop, אקרובטיקה, תיאטרון, אקרו דאנס.

תוספות - בית הספר ל- Hip Hop )סדנאות העשרה עם מורים מתחלפים - 1.5 שעה(. 

סה"כ: 12.15 שעות שבועיות

ACRO מסלול

ימים ב', ג', ד'

)Hip Hop 3 שיעורי אקרובטיקה, שיעור בלט, 2 שיעורי(

990 ₪ )6 שיעורים(

+ ₪490 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

HIP HOP מסלול

ימים ב', ד', ה'

)Hip Hop -שיעור אקרובטיקה, בית הספר ל ,Hip Hop 2 שיעורי(

₪930 )3 שיעורים, ושעה וחצי סדנאות מתחלפות(

+ ₪490 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

CONTEMPORARY מסלול

ימים א', ב', ד'

 )Hip Hop בלט, אקרובטיקה, 2 שיעורי ,Work-out, Contemporary(

₪990 )6 שיעורים(

+ ₪490 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

PERFORMER מסלול

ימים א', ב', ד'

 )Hip Hop בלט, אקרובטיקה, 2 שיעורי ,Work-out ,Contemporary(

₪990 )6 שיעורים(

+ ₪490 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

unison dance center | 052-3698933 | 17 אזור התעשייה נתניה-שד׳ גיבורי ישראל

unison.co.il | unison.admin@unison.co.il

YOUTH )גילאי 10-12(
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*ניתן לבחור 2-10 קורסים מתוך שיעורים המוצעים לקבוצה

מסלול המיועד לנוער אשר מפתח כוח, גמישות, קצב, ביטחון וכישורי חיים.

התכנית שמה דגש על סגנונות המביאים לידי ביטוי רגש, הנאה, ביטחון עצמי ואנרגיה ותורמת לחיזוק הרקדן 

בהיבטים שונים המאפשרים את התפתחותו הגופנית והמנטאלית.

התלמידים יכולים לבחור מסלול התמחות או לבנות תכנית שבועית על פי שיעורים.

.Hip Hop ,אקרובטיקה ,Contemporary - בסיס

תוספות:

Dancehall Funk open session - 1.5 שעה

Dancehall Funk close session - 1.5 שעה

1.5 שעה - בית הספר ל- Hip Hop )סדנאות העשרה עם מורים מתחלפים(

סה"כ: 10 שעות שבועיות

קוד לבוש:

שיעורי אקרובטיקה - בגד גוף / טופ, טייץ, שיער אסוף.

שיעורי מודרני - בגד גוף, טייץ, שיער אסוף.

שיעורי בלט - בגד גוף, טייץ לבלט )גרביון(, נעלי בלט, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות.

שיעורי תיאטרון - חופשי.

שיעורי היפ הופ - מכנס ארוך )לא טייץ(, חולצת שרוולים )עדיף חולצת טריקו משוחררת ונוחה(,

נעלי ספורט, שיער אסוף.

 מזון תומך:

בקבוק מים / משקה איזוטוני בלבד )ניתן למלא במקום( + בננה / פירות חתוכים / תמרים +

כריך עם ממרח דל שומן.

TEEN )גילאי 13-16(

בית הספר
HIP HOP

חופשי חודשי
 כניסה לכל

השיעורים והסדנאות

₪280₪1,555

שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעורים
₪490₪650₪790₪890 2345

שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעורים
₪990₪1,150₪1,250₪1,350 6789



HIP HOP  מסלול
ימים ב', ד', ה'

)2 שיעורי Hip Hop, בית הספר להיפ הופ - סדנאות מתחלפות(

₪770 )2 שיעורים + בית הספר להיפ הופ - סדנאות מתחלפות(

+ ₪490 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

+ Dancehall Funk open session ₪280 )יום ג׳(

+ Dancehall Funk close session ₪250 )יום ג׳(

PERFORMER מסלול
ימים: א', ב', ד'

)Contemporary שיעור ,Hip Hop 2 שיעורי אקרובטיקה, 2 שיעורי(

₪890 )5 שיעורים(

+ ₪490 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

*ניתן לבחור 2-7 קורסים מתוך שיעורים המוצעים לקבוצה. 
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בית הספר
HIP HOP

₪280

קוד לבוש:

שיעורי אקרובטיקה - בגד גוף / טופ, טייץ, שיער אסוף.

שיעורי מודרני - בגד גוף, טייץ, שיער אסוף.

שיעורי בלט - בגד גוף, טייץ לבלט )גרביון(, נעלי בלט, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות.

שיעורי תיאטרון - חופשי.

שיעורי היפ הופ ודאנסהול - מכנס ארוך )לא טייץ(, חולצת שרוולים )עדיף חולצת טריקו משוחררת ונוחה(,

נעלי ספורט, שיער אסוף.

 מזון תומך:

בקבוק מים / משקה איזוטוני בלבד )ניתן למלא במקום( + בננה / פירות חתוכים / תמרים +

כריך עם ממרח דל שומן.

Dancehall
Funk open

session

Dancehall
Funk close

session

חופשי חודשי
כניסה לכל השיעורים 

והסדנאות

₪280 ₪250₪1,600

שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעורים
₪490₪650₪790₪890 2345

שיעוריםשיעוריםשיעורים
₪990₪1,150₪1,250 678



UNISON DANCE COMPANY (UDC)
Hip Hop / Contemporary / Acroteam

רקדני הלהקה נבחרים באודישנים ע"י המורים לאחד או יותר ממסלולי התחרויות.

UDC Contemporary 
ימים א', ד', ה'

שיעור להקה, 3 שיעורי בלט בשבוע, אקרובטיקה, גאגא

סה"כ: 8 שעות שבועיות

₪1,150 )שיעור להקה, 3 שיעורי בלט, שיעור אקרובטיקה, שיעור גאגא(

+ ₪890 לתשלום חד פעמי בחודש ינואר מסלול תחרויות )הסעות, הרשמה, קייטרינג, ג'קט נבחרת(

+ ₪950 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

UDC Hip Hop
ימים ב', ד', ה'

3 שיעורי להקה, 2 שיעורי אקרובטיקה, 2 שיעורי Hip Hop, סדנאות מתחלפות

סה"כ: 10 שעות שבועיות

₪1,350 )3 שיעורי להקה, 2 שיעורי אקרובטיקה, 2 שיעורי Hip Hop, סדנאות מתחלפות(

+ ₪890 לתשלום חד פעמי בחודש ינואר מסלול תחרויות )הסעות, הרשמה, קייטרינג, ג'קט נבחרת(

 Dancehall Funk close session ₪250 +

+ ₪950 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

Acroteam נבחרת
ימים ב', ג', ד'

3 שיעורי אקרובטיקה, שיעור בלט, שיעור נוסף לבחירה-  Hip Hop / מודרני / בלט

סה"כ: 5-6 שעות שבועיות

₪890 )3 שיעורי אקרובטיקה, שיעור בלט, שיעור נוסף לבחירה-  Hip Hop / מודרני/ בלט(

+ ₪890 לתשלום חד פעמי בחודש ינואר מסלול תחרויות )הסעות, הרשמה, קייטרינג, ג'קט נבחרת(

+ ₪950 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

Hip Hop / Contemporary / Acroteam :המסלול מהווה את קבוצת האם של הרקדן

רקדן אשר נבחר ללהקה מחויב לקחת את מערך השיעורים הבא:
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גילאי 11-18



:Hip Hop -בית הספר ל

סדנאות העשרה עם מורים מתחלפים

*תוספת של שעה וחצי )ימי חמישי 19:30-21:00(

:Dancehall Funk close session
₪250 שיעור להקה )ימי שלישי 20:30-22:00(

:SCHOOL תוספת לתכנית

Core
שיעור ₪180 )ימי ראשון 15:30-16:30(

כניסה חד פעמית - ₪50

Dancehall Funk open session
שיעור ₪280 )ימי שלישי 19:00-20:30(

כניסה חד פעמית - ₪70

העשרה
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YOUTH + TEEN



תכנית 02

UNISON DANCE ACADEMY
תכנית הכשרה לדור העתיד של עולם המחול הישראלי
בשיתוף העמותה הישראלית לקידום המצוינות במחול

מסלול אינטנסיבי ומקצועי המיועד לרקדנים השואפים להפוך את הריקוד למקצוע.

מסלול זה שם דגש על שיעורי בלט קלאסי לצד תחומים נוספים המפתחים את הרקדן.

הרקדנים יחשפו לשגרת עבודה מקצועית של רקדן הכוללת: מודעות לגוף בריא, אחריות אישית ויכולת 

עמידה באתגרים.

הרקדנים יצברו ניסיון בימתי בארץ ובחו"ל ובסיום ההכשרה יקבלו ליווי ותמיכה עם יציאתם לעולם שבחוץ. 

לימודי הבסיס למסלול המקצועי - ימים א׳, ב׳, ד׳, ה׳ )15:30-17:30(

4 שיעורי בלט, 1 אקרובטיקה, 1 אקרו דאנס, 1 פילאטיס, 1 וריאציות )סה"כ 8 שעות שבועיות(

₪1,200 )8 שיעורים(

+ ₪890 לתשלום חד פעמי בחודש ינואר מסלול תחרויות )הסעות, הרשמה, קייטרינג, ג'קט נבחרת(

+ ₪950 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

הרכב ייחודי לתלמידים צעירים. ההרכב יעבור תהליך הכשרה מקצועי המדמה להקה ויופיע בקטעי 

רפרטואר וכנבחרת ייצוגית בתחרויות.

4 שיעורי בלט, 1 אקרובטיקה - תחרויות, 1 פילאטיס, 1 פוינט, 1 גאגא ורפרטואר, 1 רפרטואר

)סה"כ 12.5 שעות שבועיות בסיס(

₪1,550 )שיעורי בסיס(

+ ₪890 לתשלום חד פעמי בחודש ינואר מסלול תחרויות )הסעות, הרשמה, קייטרינג, ג'קט נבחרת(

+ ₪950 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

(Petit+YUDE) :מזון תומך

בקבוק מים )ניתן למלא במקום(

בננה / פירות חתוכים / תמרים.

כריך עם ממרח דל שומן. 

קוד לבוש: בגד גוף )מותרים בגדים בצבעים(, טייץ לבלט )גרביון(, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות, 

נעלי בלט, נעלי פוינט, ברכיות, חצאית.

קוד לבוש: בגד גוף לבן, טייץ לבלט )גרביון(, נעלי בלט, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות.
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Petit )גילאי 8-10( 

Youth Unison Dance Ensemble (YUDE) )גילאי 11-13(



הלהקה תעבור תהליך הכשרה מקצועי המדמה להקה ותופיע בקטעי רפרטואר מודרניים בתחרויות 

ארציות ובין-לאומיות. 

 5 שיעורי בלט, 1 אקרובטיקה, 1 רפרטואר - תחרויות, 1/2 שעה פילאטיס, 1 ניאו קלאסי, 

1 גאגא ורפרטואר, Impro 1 )סה"כ 15.5 שעות שבועיות בסיס(.

₪2,050 )שיעורי בסיס(

+ ₪890 לתשלום חד פעמי בחודש ינואר מסלול תחרויות )הסעות, הרשמה, קייטרינג, ג'קט נבחרת(

+ ₪950 לשנה - דמי רקדן )כוללים שימוש בתלבושות, אקו"ם, צילום סטילס ווידאו מקצועי במופע(

1.   תחרויות בין-לאומיות
2.  תחרויות ארציות

3.  ערב גאלה שנתי במרכז סוזן דלל

4.  הכנה לבחינות רקדן מצטיין

5.  הכנה ל- 10 יחידות מחול

תכנית אומנותית:

קוד לבוש:

בגד גוף )מותרים בגדים בצבעים(, טייץ לבלט )גרביון(, שיער אסוף בגולגול ומהודק בסיכות, נעלי בלט, 

נעלי פוינט, ברכיות, חצאית.

מזון תומך:

בקבוק מים / משקה איזוטוני בלבד )ניתן למלא במקום(

בננה / פירות חתוכים / תמרים.

כריך עם ממרח דל שומן.
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 עלית - פוינט- 2 שעות- ₪360 

סולואים - רפרטואר אוהד נהרין - ₪4,000 ל- 8 מפגשים

שיעור פרטי - ₪350 ליחיד, ₪200 לזוג, ₪150 לשלושה, ₪100 ל- 4-6 תלמידים

                         - 1 שיעור אקרובטיקה נוסף - ₪150 - התלמידים לנבחרת זו יאותרו ע"י הצוות המקצועי
תיאטרון - 1 שעה בחירה -                     - ₪150 חודשי

          - 1 שעה בחירה - ₪180 חודשי
קורס פוינט - 1.5 שעה בחירה - לתלמידות המתחילות לרקוד על נעלי פוינט -  ₪290 חודשי

Acroteam
yude+ude

Core

תוספות )על פי התאמה למסלולים(:

ציוד נדרש לתחרויות ומופעים:
בגד גוף שחור ספגטי, חצאית בלט מעטפת שחורה קצרה, תחתונים וגוזייה אטומים בצבע גוף )רצוי לקנות פריטים מקצועיים באתרי 
מחול(, ערכת סירוק )מסרק, מברשת, סיכות סבתא סגורות ופתוחות, סיכות תיק תק, גומיות שחורות, רשת שקופה וספריי מקשיח 
לשיער(, ערכת איפור איכותי - רצוי היפואלרגני )מייקאפ, ספוגיות, צלליות בהירות, עפרון שחור, עפרון לבן, אייליינר, סומק, ליפסטיק 
ורוד, מקלוני אוזניים, מסיר איפור, ריסים מלאכותיים לסולניות(, ערכת עזרה ראשונה ושנייה )סיכות ביטחון, חוטי תפירה מושחלים 

בצבעים של התלבושת, פלסטרים, טייפינג(, טייץ לבלט )גרביון( רזרבי חדש.

6.  הכנה לאודישנים ללהקות

7.  קורסי קיץ בחו"ל

8.  תמיכה בקריירה - יעוץ והפנייה לאקדמיות ולהקות בארץ ובחו"ל 

9.  תעודת הסמכה למדריך מחול צעיר

Unison Dance Ensemble (UDE) )גילאי 14-18(



40 20 10

תכנית 03

שיעורים המיועדים לרקדנים בכל הגילאים המעוניינים להצטרף לשיעורים מגוונים

ברמה בינונית/גבוהה, עם מיטב המורים בארץ.

 בלט )4 שיעורים(, Contemporary , Hip Hop, Creative mind, גאגא ורפרטואר אוהד נהרין, יוגה.

)סה"כ 12.45 שעות שבועיות(
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OPEN

שיעוריםשיעוריםשיעורים
₪700₪1,300₪2,400

חד פעמי שיעור ניסיון

₪80 ₪50

לבעלי רקע קודם במחול



תכנית 04

 קורס לגילאי 11-14 המשלב את כל סגנונות המחול, בהוראת מיטב המורים בארץ.
שיעורי מודרני, אקרובטיקה, היפ הופ ותיאטרון.

 19/07-30/07

 Y CENTER :מיקום

שעות: 09:30-14:30

שבוע: ₪999 

שבועיים: ₪1,850

קורס לגילאי 11-18 המיועד לרקדני דור העתיד של ישראל בהוראת מומחים ומנטורים 
 להכשרת תלמידי מחול למצוינות.

שיעורי בלט, פוינט, אקרובטיקה, רפרטואר, גאגא ורפרטואר אוהד נהרין.

19/07-30/07

 Y CENTER :מיקום

שעות: 09:30-14:30

שבוע: ₪1,150 

שבועיים: ₪2,050 

 קורס מחול חוויתי למסיימי כיתות א'-ו'.
שיעורי מודרני, אקרובטיקה, סדנאות מיוחדות, היפ הופ, תיאטרון, העשרה, יצירה.

19/07-30/07

מיקום: העצמאות 3 א' – אבן יהודה

שעות: 09:00-13:00

שבוע: ₪999 

שבועיים: ₪1,850 

יולי 2020
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 PERFORMER

UNISON PRO )אודישנים( 

DANCE CAMP )יולי( 

קורסי קיץ 2020



אוגוסט 2020

 בואו לעשות הכי טוב את מה שאתם הכי אוהבים! תכנית היפ הופ מקיפה בניהולה של סיון קרמונה,
עם מיטב המורים. יסודות ~ טכניקה ~ גרובים ~ הכנה לבמה ~ עבודה מול מצלמה ~ פריסטייל

02/08-06/08
 Y CENTER :מיקום

גילאים: 10-13
שעות: 09:30-13:15

שבוע: ₪890

קורס אומנויות הבמה לגילאי 10-18. שבוע אינטנסיבי עם מיטב המומחים מתעשיית התרבות והבידור. 
 שיעורי אומנויות הבמה )היפ הופ, מחזות זמר, לירי(, פיתוח קול, תיאטרון, מוסיקה ומפגשי אומן.

לתלמידים צעירים המעוניינים להשתלב בתעשייה. 

09/08-13/08
 Y CENTER:מיקום

גילאים: 10-18 )בחלוקה ל-2 קבוצות(
שעות: 09:30-14:00

שבוע: ₪1,550

 קורס מחול חוויתי למסיימי כיתות א-ו. שיעורי מחול ופעילויות העשרה מיוחדות במתחם יכין סנטר
)סרטים, יצירה, סדנת טיק-טוק, בוק צילומים ועוד(.

02/08-13/08
 Y CENTER :מיקום

שעות: 09:00-13:00
שבוע: ₪999 

שבועיים: ₪1,850

קורס המיועד לרקדני דור העתיד של ישראל בהוראת מומחים ומנטורים להכשרת תלמידי מחול למצוינות.
שיעורי בלט, פוינט, אקרובטיקה, רפרטואר, גאגא ורפרטואר אוהד נהרין.

 16/08-27/08
 Y CENTER:מיקום

שעות: 10:00-16:00
גילאים: 10-18
שבוע: ₪1,150

שבועיים: ₪2,050

שבוע פתוח להתנסות לכל תלמידי המרכז החדש עם כל המורים והשיעורים!
*שיעורים בהטבה בשבוע זה בלבד - ₪40 לשיעור

• מפגש רקדנים

• שיעורים מיוחדים

• הרצאות להורים

• הכירו את הצוות

• מסיבות תלמידים

• בוק צילומים

גילאים: 14-18 
שעות: 13:30-17:15

שבוע: ₪890
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HIP HOP SUMMER PROGRAM 

 THE WORKSHOP - בניהולה של מיכל שי

DANCE CAMP )אוגוסט(

UNISON PRO לגילאי 10-18 )אודישנים(

 16/08-20/08 | הכירו את הצוות

UDC 30/08 | פתיחת שנה לרקדני



בלט - הבלט נחשב לתשתית ובסיס עבור כל שאר סגנונות הריקוד. הוא מורכב מתנועות ופוזיציות המושתתות 

על חוקים ברורים ואסתטיקה ריקודית ויזואלית. בבלט עובדים על חיזוק, גמישות, אורך, קואורדינציה ותנועתיות.

יכולותיהם  אקרובטיקה - הרקדנים לומדים לבצע אלמנטים מעולם התעמלות הקרקע במטרה לשפר את 

הגופניות ולבנות כוח, איזון, שיווי משקל, גמישות, דינאמיות ואומץ. 

מודרני - סגנון ריקוד השם דגש על עבודה עם משקל הגוף, תנועה בחלל ועל הרצפה. הוא מושתת על זרימה, 

חופש תנועתי והבעת רגשות תוך הישענות על טכניקת הבלט הקלאסי ושבירת חלק ממוסכמותיה.

- מחול מודרני עכשווי. השיעור מונע מתנועה חופשית החוקרת את הגוף. אין לו דפוסי   Contemporary
ודינאמיקות חדשות. הרקדנים משתמשים  תנועה קבועים, אלא הם נמצאים בחיפוש מתמשך אחר צורות 

בטכניקה של הבלט והמודרני על מנת לחפש אחר תנועתיות זורמת ודינאמית. 

פילאטיס - עבודה על שרירי הליבה של הגוף. מטרת השיעור לחזק את השלד, היציבה והשרירים המייצבים 

של הרקדן.

Work-out - כושר לרקדנים על פי רפרטואר תרגילי חיזוק. 

גאגא ורפרטואר אוהד נהרין -  שפת תנועה חדשנית ומתפתחת אשר נוצרה ע"י כוריאוגרף להקת בת שבע - 

אוהד נהרין ומהווה שיטת אימון עבור רקדניו. השפה מבוססת על מחקר הבוחן את העצמת החוויה החושית 

והדמיון, העלאת המודעות לצורה, מציאת דפוסי תנועה חדשים והתקדמות אל מעבר לגבולות מוכרים.

ניאו קלאסי - בלט ניאו קלאסי נחשב לסגנון ריקוד חדש יותר ביחס לבלט הקלאסי המוכר. הוא משלב את 

אוצר התנועות, הטכניקות ואידיאל האסתטיקה המוכרים מהבלט המסורתי, אך מתאפיין בגישה חופשית יותר 

בשימוש בחוקי הבלט הללו.

Pointe - שיעור המתמקד בעבודת רקדנית הבלט עם נעלי הפוינט. מיועד למסלול PRO בלבד. 

אקרו דאנס - סגנון המשלב את האלמנטים האקרובטיים באופן אינטגרלי וריקודי בתוך עולם המחול.

 

Impro - אלתור בתנועה. הרקדנים מתמסרים לחוויית תנועה חופשית ואישית, תוך כדי הנחיות המאפשרות 
להן לפתח שפה תנועתית משלהם תוך כדי אלתור. 

Hip Hop - ריקוד קצבי וחופשי, ששורשיו בריקודי רחוב בניו יורק. רקדני ה - Hip Hop מתמחים בריקוד המחובר 
.Hip Hop - לקרקע, תוך הפרדת האיברים השונים בגוף, לצלילי המקצבים החזקים של תרבות מוזיקת ה

 תיאור המקצועות הנלמדים
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UNISON DANCE CENTER



עם  עבודה  בקול,  נכון  שימוש  במה,  על  עמידה  המשחק.  לאמנות  יסודיים  כלים  המקנה  שיעור   - תיאטרון 

פרטנר ולבד, תהליכים בבניית דמות וסצנה.

בית הספר ל- Hip Hop - סדנאות מתחלפות בימי חמישי עם מיטב המורים בארץ.

Dancehall Funk - חברה עולמית וסגנון ריקוד המשלב בין דאנסהול )סגנון ריקוד ג'מייקני( לבין סגנונות 
נוסדה  העולמית  האישי שלך! המשפחה  ה״פאנק״  שונים,  מוזיקליים  ז'אנרים  אפרו,  הופ,  היפ  כמו  אחרים, 

ומנוהלת על ידיי לורנזו ZAGGA ZO בלוס אנג'לס.

Dancehall Funk open session - שיעור פתוח לכל מי שרוצה לחקור את סגנון הדאנסהול בניהולן של 
דניאל חזן ובאתו מלקו.

Dancehall Funk close session - להקת דאנסהול סגורה )מותנה באודישן( בניהולן של דניאל חזן ובאתו מלקו.

Creative Mind - שיעור לרקדנים בוגרים אשר שם דגש על תהליכי יצירה במחול- פיתוח שפה תנועתית, 
קומפוזיציה ועוד.  

Core - בחלקו הראשון של השיעור נעבוד על שרירי הליבה המייצבים של הגוף על מנת לבנות סנטר חזק, 
המשפר ותומך בביצועי הרקדנים. בחלק השני של השיעור נעבוד על תרגילי אימפרוביזציה לפיתוח היצירתיות 

וההנאה שבתנועה.

יוגה - אימון גופני רוחני המתבסס על פילוסופיות הינדיות ותורם לחיזוק והארכת השרירים תוך מיקוד בשקט מנטלי. 

שיעורים פרטיים - ניתן לתאם שיעורים פרטיים ובקבוצות קטנות עם צוות יוניסון.
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