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 רשימת קורסים בחוג לתיאטרון  תשע"ז

 

 

 הערות סיום התחלה יום שש"ס נ"ז שם מרצה שם קורס מספר קורס

 שיעורי יסוד )חובה(

118.1056. 01א  
מעבדה לקריאה וכתיבה 

 אקדמית
 14:00 12:00 ה' 2 1 שלי חנה ציון-זר ד"ר

  

118.1107. 01א  
קרנבל וקומדיה: בין היפוך 

 לקיבוע סדרי עולם
 16:00 14:00 ד' 2 2 אלינה מלצר 'גב

  

118.2518. 01א    12:00 10:00 א' 2 1 שלי חנה ציון-זר ד"ר תיאטרון לילדים 

118.1154. 01א    16:00 14:00 ב' 2 1 דורית ירושלמי ד"ר מפתחות לחקר המופע 

118.1114. 01ב  
אמנות, קהילה ואקטיביזם 

 חברתי
 14:00 12:00 ה' 2 1 ד"ר ירושלמי דורית

 

118.1037 01א  
עתי ציטרון פרופ' תיאטרון, שכל, חושים  

 14:00 12:00 ד' 2 1
118.1038.01ב   1 2 

118.2521. 01ב   10:00 8:00 ד' 2 1 עתי ציטרון פרופ' המופע כתרופה 

118.2057. 01ב  
משחק  שחקנים וגישות

 בתיאטרון חברתי
 14:00 12:00 ה' 2 1 שלי חנה ציון-זר ד"ר

 

118.1605. 01א  

 דורית ירושלמי ד"ר מפגשים עם יוצרים

0 1 

 16:00 14:00 ה'
  
  
  

 ב118.1606.01

118.2605. 01א  

 ב118.2606.01

1 1 118.3505. 01א  

 ב118.3506.01

/ סמינריון )שנה ג'( ריון )שנה ב'(סמינ-פרו  

118.2986. 01א  
 20:00 16:00 א' 4 4 מסעוד חמדאן ד"ר התיאטרון של חנוך לוין

 סמינריון-פרו

118.3986. 01א  סמינריון 

118.2987. 01ב  
 16:00 12:00 ג' 4 4 דורית ירושלמי ד"ר תיאטרון ומגדר

 סמינריון-פרו

118.3987. 01ב  סמינריון 

118.2983. 01ב  
 20:00 16:00 א' 4 4 מסעוד חמדאן ד"ר התיאטרון של סעדאללה וונוס

 סמינריון-פרו

118.3893. 01ב  סמינריון 

 סדנאות הפקה

118.2399. 01א סדנת הפקה: מעבר לקשת  
 בענן 

 גב' ישצ'ין נטע
 19:00 16:00 ב' 3 3

  
 ד"ר ירושלמי דורית  

118.2401. 01א הפקה:  נכנסים לבית סדנת  
 של ברנרדה

 מר מורקוס בשאר
 19:00 16:00 ה' 3 3

  
 ד"ר ירושלמי דורית  

 חובה ובחירה – שיעורי מעבדה )סדנאות(

118.1905. 01א תיאטרון בחינוך: פרקטיקות  
 של עבודה 

 שרה סיבוני גב'
2 
1 

3 
3 

 שנה א' 19:00 16:00 ב'
118.1906. 01ב  

118.2906. 01א עבודת מנחה ובמאי בתיאטרון  
 חברתי

 מיכל מירון גלפז גב'
1 
2 

3 
3 

 16:00 13:00 ב'
שנה ב', 

 ב118.2907.01 חברתי

118.2910. 01א זם ימופע תלוי מקום ואקטיב 
 חברתי

 דפנה קרון גב'
2 
1 

3 
3 

 ב118.2911.01 שנה ב' 12:00 9:00 ב'

118.3931. 01א אינם עבודה עם אנשים ש 
 מקצועיים שחקנים

 מיכל מירון גלפז גב'
1 
2 

3 
3 

 13:00 10:00 ב'
שנה ג', 
 ב118.3932.01   חברתי
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 הערות סיום התחלה יום שש"ס נ"ז שם מרצה שם קורס מספר קורס

118.1301. 01א  
 משה מלכא מר משחק ורוח שטות

1 
1 

3 
3 

 12:00 9:00 ה'
 ב118.1302.01 

118.1260. 01ב   15:00 12:00 ג' 3 1 עתי ציטרון פרופ' מתחילים -פעולת הדיבור 

118.2360. 01א    19:00 16:00 ד' 3 1 עתי ציטרון פרופ' ממשיכים -פעולת הדיבור  

118.2385. 01א  
 תומר הישג ד"ר פיתוח קול

1 
1 

3 
3 

 12:00 09:00 א'
 ב118.2386.01  

118.1068. 01א  
 הוסאלו נקרה גב' עבודת השחקן

1 
1 

3 
3 

 15:00 12:00 א'
 ב118.1069.01  

118.1077. 01א  
 עתי ציטרון פרופ' פיתוח מופע 

1 
1 

3 
3 

 19:00 16:00 ג'
 ב118.1087.01  

118.2078. 01א    15:00 12:00 ג' 3 1 עתי ציטרון פרופ' ביצוע של טקסט דרמטי 

118.2125. 01א    12:00 9:00 ה' 3 1 רובינשטיין נועם מר 'ג-'תנועה לשנים ב 

118.1147. 01ב   12:00 9:00 א' 3 1 רובינשטיין נועם מר 'תנועה לשנה א 

118.1155. 01א  
 עלא חליחל מר כתיבה דרמטית

1 
1 

2 
2 

 12:00 10:00 ד'
 ב118.1255.01 

118.1308. 01ב   17:00 14:00 ד' 3 1 עתי ציטרון פרופ' אלתור 

ירה עיוניםשיעורי בח  

118.1105. 01א  
 ב118.1106.01

יצירות מופת בתיאטרון העולמי 
 )מתוקשב(

שלי  ציון-זר ד"ר
 חנה

1 
1 

2 
2 

 קורס מתוקשב
  

118.2527. 01ב  
שייקספיר בתיאטרון המודרני 

 והפוסט מודרני

שלי  ציון-זר ד"ר

 חנה
 12:00 10:00 ג' 2 2

 

118.2526. 01א  
: על "נחוצות צורות חדשות"

מדיה -ולטימדיה, אינטרמופע מ
 וניו מדיה

 12:00 10:00 ג' 2 2 ארז מעין מר
  

 

 משותפים לתלמידי ביה"ס לאמנויותקורסי בחירה 

מס' הקורס 

 וסמסטר
 הערות נ"ז שש"ס שעה יום שם המרצה שם הקורס

01ב100.1370  
מבטים על אמנות בין קדושה 

 לשיגעון

-ד"ר דורית ברחנא

 לורנד
 2 2 8-10 'ב

)במסגרת 

 נופי ידע"("
01א100.1371  

( 1תרגילי נופי ידע )קבוצה 

 (2תרגילי נופי ידע )קבוצה 

אסנת בר אור טליה 

 הופמן

 ד'

 'ב

16-18 

10-12 
2 2 

01א113.2204  

01ב113.2205  
 צמתים בתרבות

-ד"ר דורית ברחנא

 לורנד
 8-10 ג'

2 

2 

2 

2 
 

01א113.2200

01ב 113.2201 

 שפות וזהויות, בין תרבויות,

 צירה ושיחסדנת י

מנאר זועבי / אסנת 

 בראור
 18-20 ד'

2 

2 

1 

1  

01א113.2202

01ב 113.2203 

 חברתו, קיבתו, האדם

 אוכל, אמנות בין−  והסביבה

 ופוליטיקה

 18-20 ב טליה הופמן
2 

2 

2 

2 
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