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יום ראשון 

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

פרוסמינריוןתואר שניסדנאות לחברתיסדנאות משחק

(עם רב תחומי)קורסי פסיכולוגיה סמינריוניםשיעורי בחירה עיונייםת"קורסים לחוגי אמסדנאות משותפותייתכנו שינויים במערכת השעות,  שימו לב

:קורסים מתוקשבים:הערות
ר שלי זר ציון"ד - (קורס מתוקשב)קריאה וכתיבה אקדמית אפשרות הבחירה בסדנאות ובשיעורי חובה הינה על בסיס מקום פנוי

ר שלי זר ציון"ד - (קורס מתוקשב)יצירות מופת בתאטרון העולמי על מנת לבנות את המערכת יש להעזר בתכנית הלימודים ולא רק במערכת השעות

עבודת השחקן מתחילים  ומתקדמים

 סאלוה נקרה

סמינריון/ ס"פרו-תיאטרון פוסט דרמטי   

שיעורי חובה

ר מסעוד "ד- טקסט תיאוריה ופרשנות 

חמדאן

ר "ד -מפגשים עם יוצרי תיאטרון 

דורית ירושלמי
מר  משה מלכא- משחק דרך השטות 

'ר רותי אבליוביץ"ד- צמתים בתרבות

ר "ד- אמנות קהילה ואקטיביזם חברתי 

דורית ירושלמי

ר "ד- התיאטרון של סעאדללה וונוס 

מסעוד חמדאן

'ר רותי אבליוביץ"ד- הגוף במייצג 

ח"תשע' תיאטרון סמסטר א

בובות וחפצים במשחק , צעצועים

'ר רותי אבליוביץ"ד- ובמופע 

ר שלי זר "ד -עיונים בתיאטרון מערבי 

ציון

נועם רובינשטיין- תנועה 

הערים הסמויות מעין : סדנת תיאטרון יוצר: סדנת הפקה

ר דורית ירושלמי"ד: הנחיה - מר ארז מעין - 

דפנה קרון- מופע תלוי מקום ואקטיביזם חברתי 

שרה סיבוני'  גב- פרקטיקות של עבודה : תיאטרון בחינוך

ר דורית ירושלמי  "ד

יצירה קבוצתית בהשראת : השתקפויות: סדנת הפקה

ר דורית ירושלמי"ד: הנחיה  ,בשאר מורקוס "  -נרקיסוס ואקו"

מיכל מירון- עבודה עם אנשים שאינם שחקנים מקצועיים 

-המופע כמושא וכאמצעי מחקר  ר שלי זר ציון"ד- גישות היסטוריוגרפיות 



25.09.17

178-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20

יום ראשון 

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

סדנאות לחברתיסדנאות משחקייתכנו שינויים במערכת השעות, שימו לב
שיעורים עיוניים 

לחברתי
פרוסמינריון

(עם רב תחומי)קורסי פסיכולוגיה סמינריוניםשיעורי בחירה עיונייםת"קורסים לחוגי אמסדנאות משותפות

:הערות
:קורסים מתוקשביםאפשרות הבחירה בסדנאות ובשיעורי חובה הינה על בסיס מקום פנוי

ר שלי זר ציון"ד - (קורס מתוקשב)יצירות מופת בתאטרון העולמי על מנת לבנות את המערכת יש להעזר בתכנית הלימודים ולא רק במערכת השעות

'ר רותי אבליוביץ"ד- צמתים בתרבות

 - (12-14מפגשים פרונטליים יום חמישי + קורס מתוקשב)פוסטמודרניזם ומופע 

'ר רותי אבליוביץ"ד

ר דורית ירושלמי"ד- מופע , מקום, מרחבר שלי זר ציון"ד- קולקוויום 

מר  משה מלכא- משחק דרך השטות 

דפנה קרון- מופע תלוי מקום ואקטיביזם חברתי 

שיעורי חובה

ר דורית "ד- מפתחות לחקר המופע 

ירושלמי

ר שלי זר "ד- עיונים בתיאטרון מערבי 

ציון

עיונים במאמרי : קוראים תיאטרון

ר שלי זר ציון"ד- מפתח 

שרה סיבוני'  גב- פרקטיקות של עבודה : תיאטרון בחינוך

עתי ציטרון'  פרופ-  פעולת הדיבור מתחילים ומתקדמים

ר מסעוד חמדאן"ד

תיאטרון סמסטר ב

חזרות  מופע נוצר

מיכל מירון- עבודה עם אנשים שאינם שחקנים מקצועיים 

חזרות  מופע נוצר

תיאוריות אישיות

- נוכחות , זהות , קול: מרחבי שמע

'ר רותי אבליוביץ"ד

 סאלוה נקרה

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכופסיולוגיה 

עתי ציטרון'  פרופ- אלתור וביצוע של טקס דרמטי   

סמינריון/ ס "פ-  התיאטרון של חנוך לוין

עתי ציטרון' פרופ- סוגיות במחשבת המופע - א "סמינר מ

מיכל מירון- עבודת המנחה במאי בתיאטרון הקהילתי  

עבודת השחקן מתחילים  ומתקדמים
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יום ראשון 

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

סדנאות לחברתיסדנאות משחק
שיעורים עיוניים 

לחברתי
פרוסמינריון

(עם רב תחומי)קורסי פסיכולוגיה סמינריוניםשיעורי בחירה עיונייםת"קורסים לחוגי אמסדנאות משותפות

ייתכנו שינויים במערכת השעות, שימו לב

:הערות
אפשרות הבחירה בסדנאות ובשיעורי חובה הינה על בסיס מקום פנוי

על מנת לבנות את המערכת יש להעזר בתכנית הלימודים ולא רק במערכת השעות

שיעורי חובה

תיאטרון סמסטר קיץ

פסיכולוגיה התפתחותית






