


חברת וירטועוז במחול הוקמה בישראל בשנת 2006, 
ע"י עוזי ניסים בוגר האקדמיה הגבוהה למוסיקה 

ומחול בי-ם, בעל תעודת הוראה בתחום המחול, יזם, 
כוריאוגרף ויוצר, בעל ניסיון מוכח של מעל 25 שנה 

בתחום המחול.

במרוצת השנים חברת וירטועוז הצליחה לייצר קשת 
רחבה של אירועי מחול ברמה בינלאומית למגוון קהלי 

היעד השונים - תלמידים צעירים )החל מכיתה א'(, 
תלמידים בוגרים, מורים ורקדנים מקצועיים,  בשיתוף 

פעולה עם למעלה מ- 50 מרכזי מחול. 

לאורך השנים, יצרנו בעבור הקהל הנאמן לנו, אירועים 
מקצועיים, ססגוניים ומתקדמים במגוון סוגי המחול השונים, עם מיטב המורים 
בארץ ובעולם. הקפדנו על עידוד המצוינות וההישגיות אצל התלמידים, הענקנו 
מלגות הצטיינות ובעיקר חשפנו והובלנו את הקהל לחוויית המחול והחינוך לו, 

תוך דגש על איכות, שירות, חדשנות ומקצוענות.

כמי שחרט על דגל החברה, את נס המצוינות, הנגישות לכל תלמיד, יחד עם 
שיפור מתמיד בשביעות הרצון, אני מתחייב להמשיך ולפעול גם בשנים הבאות 

ברוח זו.  לדאוג לשפר ולשכלל את מגוון האירועים, להקפיד על רמת הוראה 
בסטנדרטים בינלאומיים, להקפיד על האיכות, היחס האישי, הנוחות, פיתוח 

האתגרים ובעיקר לייצר את חוויית המחול המיוחדת במינה. 
יחד עם זאת, בכוונתי להרחיב את מעגל מרכזי המחול ולהגדיל את החשיפה 

ורשת המדריכים בה, מהארץ ומהעולם.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכם, תודה אישית, על שנתתם ולקחתם לאורך 
השנים, חלק פעיל באירועי החברה ותרמתם להצלחתה, תוך קידום ההישגים 

והטבעת החותם אצל משתתפי האירועים. 

תודה אישית ומיוחדת למי שמלווה אותי בנאמנות ומקצועיות, הגב' רוזלין קסל, 
זוכת פרס מפעל חיים מאגודת אמ"י לשנת 2015. על השנים שהיו ועוד יבואו 

לטובה...

לסיום, בחרתי לצטט את אמרתו של רבי נחמן מברסלב "חייב אדם לרקוד כל יום 
ריקוד אחד, אם במעשה ואם במחשבה"

מי ייתן ולא נחדל לרקוד ולשיר בכלל, בשנת העשור ובשנים הבאות לטובה עלינו 
בפרט.

אשמח להמשיך ולעמוד לשירותיכם, 

בברכה, 
עוזי ניסים

צוות
וירטועוז במחול:

 מנהל וירטועוז 
במחול

רוזלין קסל
מנהלת אמנותית, 

קורסים למורים 
ותלמידים

חגית זרגרי
מנהלת הצגה ותחרות

אלי ניסים
מנהל הפקה מנהל טכני

מורן ניסים
מעצבת גרפית, קונספט 

ופרסום

עינת כהן
סוכנת נסיעות



מפגשי המחול עם נעמי פרלוב,
מיועדים: לתלמידי מחול מכיתות ט’-יב’, אשר מעוניינים לחזק ביומיים 
של  בסילבוס  ולהעמיק  המודרני  המחול  טכניקת  את  אינטנסיביים 

נעמי פרלוב.

יתקיים בסופ”ש: שישי, שבת 
תאריכים: 27-28/10/2017

בשעות: שישי – 14:00-17:00 שבת -  12:00-15:00
בקאנטרי ל’- רחוב בורלא 31, תל אביב 

בחודש ינואר 2018 נקיים קורס זה במתכונת זהה- פרטים בהמשך.

לבלט  למורים  קסל  רוזלין  הגב’  עם  קלאסי  לבלט  קורס 
קלאסי בפועל

מדי יום שלישי, בין התאריכים:
 24/10/2017 ועד 16/1/2018 סה”כ 12 מפגשים.

שעות הקורס:
10:00-11:30 שיעור קלאסי מעשי.

11:45-13:00 שיעור מתודיקה לבלט קלאסי.
בחופשת חנוכה 19/12/17 לא יתקיימו שיעורים. 

הקורס יתקיים בסטודיו B- רח’ אבן גבירול 124 ת”א.                                                                                                    
• הקורס יכלול שיעור קלאסי מעשי. 

• שיעור מתודיקה לבלט קלאסי.
• עבודת ילדים ונוער מתחילים ומתקדמים.

• עבודה על אצבעות.
• עבודה על מוסיקה והתאמתה לשיעורי בלט קלאסי.

תעודת השתתפות בקורס תוענק לכל משתתף, 
Body Basics כמו כן חוברת

ומילון מושגים בבלט קלאסי שנכתבו ע”י הגב’ רוזלין קסל.

מעוניינים       אשר  בפועל,  למחול  למורים  המיועדת  רחב,  תנועתי  במנעד  מחול  השתלמות 
ואנרגיה מחודשים, ממיטב המורים בארץ.       ידע  ומקורות  להעשיר את עצמם, לקבל השראה 

מדי יום שלישי, בין התאריכים 24/10/2017 ועד 16/1/2018 יתקיימו כ-12 שעורים 
בחופשת חנוכה 19/12/2017 לא יתקיימו שיעורים.                                                                                                        

שעות הקורס: 10:00-11:45 
הקורס יתקיים בסטודיו B- רח’ אבן גבירול 124 ת”א.

הקורס יכלול שיעורים בסגנונות: מודרני, ג’אז 
צוות מורים: 

• רועי הלוי • טל ארן • נטלי רביץ

• נעמי פרלוב • רותי פורברג





יום שלישי, 13/2/2018
לקבוצות  המיועדת  בכוריאוגרפיה  ארצית  תחרות  תתקיים 
ג'אז מודרני,  ג'אז,  ייצוגיות, בסגנונות המחול  ותיכון  חטיבה 

מחול עכשווי.
צוות שופטים: אמיר קולבן, נעמי פרלוב ורותי פורברג.

מנהלת תחרות והצגה: חגית זרגרי
במרכז דוהל, שכונת התקווה ת”א.

פרטים נוספים בהמשך.
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 קורס בבלט קלאסי לתלמידים מצטיינים. 
 שלושה מאסטרים לפי שלוש שיטות שונות וידועות של הבלט הקלאסי: 

שיטת צ’קאטי וRAD- )אירופאי(  שיטת וגנובה- )רוסי( והשיטה 
האמריקאית של בלנשין.

ג’יי אוגן, אלכסנדר אלכסדרוב, רוזלין קסל 
הקורס יתקיים במשך ארבה ימים ב-2 קבוצות בחלוקה לפי רמה בלבד

ניהול אומנותי: רוזלין קסל
ימים: ראשון, שני, שלישי ורביעי, תאריכים: 25-26-27-28/3/2018

מיקום: בית הספר לבלט קלאסי, קרליבך 14, ת”א.

88

יום חמישי, בתאריך 29/3/2018 יתקיים אודישן עבור מלגת לימודים, 
בעבור קורס קיץ יולי 2018.

האודישן יכלול:
• שיעור בלט קלאסי-רוז קסל

• עבודת רפרטואר עם כוראוגרפים נבחרים

מיועד: לתלמיד מחול, חטיבה ותיכון מכיתה ז’- י”ב.
האודישן יתקיים בבית הספר לבלט קלאסי, קרליבך 14, ת”א. 

פרטים נוספים בהמשך.



ימים ראשון עד ראשון - 15/4/2018 ועד 22/4/2018
שבוע מחול ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל באמסטרדם, הולנד.

• מיועד לרקדנים בגילאי 12-18.

הראשונה        מהשורה  מורים  צוות  עם  שונים  בסגנונות  מקצועיים  מחול  שיעורי   8  •
 Amsterdam dance center -איבאמסטרדם. מרכז למחול

• מופע בפני הקהילה היהודית, כחלק מחגיגות יום העצמאות.

• מופע בפני תלמידי בית הספר היהודי באמסטרדם.

• סיורים בעיר: רחוב הפרחים, בית אנה פראנק, שייט בתעלות העיר, מוזאון ואן גוך.

.Zaanse schans ביקור בכפר הולנדי ,Walibi word יום בפארק שעשועים •

חגיגת יום העצמאות ה-70 לישראל

שנה למדינת ישראל



יום שני, 21/5/2018, אסרו חג שבועות, חגיגות שבעים שנה לישראל.
 יום מחול וכיף בפארק מיני ישראל, חגיגה בכחול לבן, מוסיקה ישראלית.

לתלמידי מחול בכל הגילאים, שיעורי מחול, הופעות להקות המחול,  
בפארק מיני ישראל.

 הפארק סגור למשתתפי וירטועוז בלבד. 
במהלך היום יקבלו התלמידים:

• שיעורי מחול חווייתיים
• ריקוד המוני עם מייצגי הפארק

• נקיים מופע להקות באמפי שבפארק
•  אומנים אורחים

• הפתעות נוספות

פרטים נוספים בהמשך.

וירטועוז חוגגים שבועות- בציון 70 לישראל
וירטועוז מצדיעים לישראל

שנה למדינת ישראל



במהלך שלושה שבועות,
 משעה 9:00 עד 16:00

מורים מאסטרים אורחים מחו”ל. 
ניהול אמנותי: רוזלין קסל 
במכללת סמינר הקיבוצים

פרטים נוספים בהמשך.
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ם ע ה  ל ו ע פ ף  ו ת י ש ב

ק ו ב י ר F-חפשו אותנו ב
uzioz -אינסטגרם
ערוץ רשמי ביוטיוב

Be More Human!
www.vir2oz.co.il עוד פרטים מפעילויות מחול ניתן למצוא באתר הבית

עוד בוירטועוז במחול:8

• סדנאות מחול חיצוניות במהלך השנה אצלכם בסטודיו- אפשרות   
.  גם למורים מחו"ל.

• סדנאות עם עוזי ניסים ובניית כוריאוגרפיה במספר מפגשים.


