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26.8.21 
 (2021/22תשפ"ב )רשימת קורסים בחוג לתיאטרון  

 

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

 שיעורי יסוד )חובה(

01ב118.1998  
אוריינות אקדמית 

 )מתוקשב(
ציון -ד"ר זר

 שלי 
 קורס מתוקשב 2 2

נתנו מס' יבקורס י
 מפגשים פרונטליים

01א118.2529  א'עיונים בתיאטרון מערבי  
ציון -ד"ר זר

 שלי 
 14:00 12:00 'ה 2 2

  

01ב118.2530  ב'עיונים בתיאטרון מערבי  
ציון -ד"ר זר

 שלי
 14:00 12:00 'ה 2 2

01א118.1154  מפתחות לחקר המופע 
דורית ד"ר 

 ירושלמי
  12:00 10:00 ב' 2 2

01א118.1115  
לשחק את ההתנגדות: 

מתיאטרון קהילתי 
 לארטיביזם

ד"ר דורית 
 ירושלמי

  14:00 12:00 ב' 2 2

01א118.2548    17:00 14:00 ג' 3 2 מר דורי פרנס הקומדיות של שייקספיר 

01א118.2547  
פרפורמנס, תיאטרון, טקס 

 וריטואל
ד"ר רותי 
 אבליוביץ'

  14:00 10:00 ד' 4 4

 סמינריון )שנה ב'( -פרו

01ב118.2999  תיאטרון והגירה 
ד"ר שלי זר 

  12:00 8:30 ד' 4 4 ציון

01ב118.2997  
עיר, תיאטרון ומופע: שיטוט 

 בשיח המרחב והאזרחות  

ד"ר דורית 

'ד 4 4 ירושלמי  14:00 18:00  

 '(גסמינריון )שנה 

01א118.3988    פוסט דרמטיתיאטרון  
ד"ר דורית 

 ירושלמי
  18:00 14:00 'ד 4 6

01ב118.3999  תיאטרון והגירה 
ד"ר שלי זר 

 ציון
  12:00 8:30 ד' 4 6

01ב118.3997  
עיר, תיאטרון ומופע: שיטוט 

 בשיח המרחב והאזרחות  

ד"ר דורית 

'ד 4 6 ירושלמי  14:00 18:00  

 סדנאות הפקה

01א118.1408    12:00 9:00 ה' 3 3 עיבריגיל  1סדנת הפקה  

01א2118.241   2 דנת הפקהס 
ד"ר אבי 

 ברכר
  19:00 16:00 ה' 3 3

118.2410. 01ב  הצגה דו לשונית: הפקה 
גב' סיואר 

 דאעוו
 20:00 17:00 ב' 3 3

גם חזרות יתקיימו  

בין  חמישיבימי 
-9:00השעות 
באופן קבוע  12:00

ובמועדים נוספים 
 לפי הצורך
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 מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות

 (שש"ס כל סמסטר 2נ"ז,  2שיעורים שנתיים )

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א113.2007

 01ב113.2008
 אמנות בפעולה

ד"ר טליה 

 הופמן
 10-12 ב'

 

 

 (שש"ס 2נ"ז,  2)סמסטריאליים יעורים ש

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א124.2495
דיווה: נשים במוסיקה 

 פופולרית
 14-16 ג' ד"ר אביגיל ווד

 הקורס יינתן בשפה האנגלית , 

ללימודי  בהתאם להנחיות החדשות

 .רמות אנגלית, מפורט באגרת

ו/או רמת  כל סטודנט עם פטור

מתקדמים ב' )שפטור מאנגלית או 

חייב ללמוד  נשארה לו ללמוד רמה אחת(

 קורס תוכן באנגלית

 ייתכנו שינויים במערכת השעות, תכנית הלימודים ובהיצע הקורסים

  תקצירי הקורסים יופיעו באתר החוג תחת מידע לסטודנט! 

הקורס מס' 
 וסמסטר

 הערות סיום התחלה יום שש"ס נ"ז שם המרצה שם הקורס

 חובה ובחירה –שיעורי מעבדה )סדנאות( 

01א929118.2  
01ב118.2390  

 גב' מיכל מירון עבודת המנחה בתיאטרון קהילתי
1 3 

  15:00 12:00 'א
2 3 

01א118.1301  
01ב118.1302  

 מר משה מלכא משחק דרך רוח שטות
2 3 

   17:00 14:00 ה'
1 3 

01א118.1148  
01ב118.1149  

 מר נועם רובינשטיין תנועה
1 3 

  12:00 9:00 ג'
2 3 

01א118.1068  
01ב118.1069  

 גב' סאלווה נקרה עבודת השחקן
2 3 

  12:00 9:00 א'
1 3 

01ב118.1261    13:00 10:00 'ב 4 2 גב' קרן צור פעולת הדיבור 

01א118.2936  
01ב118.2937  

סיפור לילדים: מיומנויות -תיאטרון
 עיבוד, בימוי וביצוע

 גב' שרה סיבוני
2 3 

  17:00 14:00 'ב
1 3 

01ק118.1067  
אימון השחקן: גוף, נוכחות, 

 אינטימיות
 4 2 מר בשאר מורקוס

יתקיים כקורס מרוכז של שבועיים בסמסטר 
 קיץ

 שיעורי בחירה עיונים

01ב118.2546   14:00 12:00 ד' 2 2 ד"ר דורית ירושלמי עיון חוזר בתיאטרון האבסורד 

01ב118.2545   12:00 10:00 ב' 2 2 ניר רצ'קובסקי שנים של צחוק 400 –מולייר  

01ק118.2528  
צעצועים בובות וחפצים במשחק 

 ובמופע
 2 2 ד"ר רותי אבליוביץ

יתקיים כקורס מרוכז של שבועיים בסמסטר 
 קיץ

         

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821

