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 החוג לתיאטרון גאה ושמח להזמינכם 

 טיפולי-לשלושה שיעורים פתוחים של המסלול לתיאטרון חברתי
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור פתוח של הסדנה "תיאטרון בחינוך"
 בהנחיית שרה סיבוני

 207בחדר  16:15בשעה  22.5.17-יתקיים ב
 

, שירה עביר בשתאווי, נואר חליליה, לינוי לוי בהשתתפות:
נרין פראן,  מילבואר, בשיר נהרא, אוהד סאלווה, סמר סלאימה,

 ליקקא שרף
 

 :בשיעור יוצגו קטעים ממופעי שעת סיפור

, מאת ללאה גולדברג, שעת סיפור בעברית וערבית, שני אחים

 בביצוע בשיר נהרא ואוהד סאלוואה

, מאת ע'סאן כנפאני, שעת סיפור בערבית, המנורה הקטנה

 בשתאווי, סמר סלאימה וליקקא שרף בביצוע עביר

סיפור עם אנגלי, שעת סיפור בערבית,  ,ג'ק ואפונת הפלא

 בביצוע בשיר נהרא, נרין פראן ונואר חליליה

, מאת אתגר קרת, שעת סיפור בעברית : אבא בורח עם הקרקס

 אוהד סאלווה, שירה מילבאור ולינוי לוי

מועדוניות הסטודנטים מבצעים את שעות הסיפור בפני ילדי ה

 הטיפוליות בחיפה

 יכשעה וחצ משך השיעור הפתוח:

 
שיעור פתוח של הסדנה "עבודה עם אנשים 

 שאינם שחקנים מקצועיים" 
 בהנחיית מיכל מירון

 207בחדר  14:15בשעה  8.6.17 –יתקיים ב 
במסגרת "מפגשים עם יוצרי וחוקרי 

 תיאטרון"
 

צק, חיפה: מועדון אלי כהן, שכונת שפרינחברי  ,בהשתתפות

יוסי אבידן, אילנה אבישר, ריקי בר, מאיה גוסינסקי, יהודית 

גושן, יונה גיגי, חסידה הרשקו, ויקי מולכו, נרקיס מיכאלי, רחל 

 עיני, איווט פרנס, תמר רפפורט, רחל שלו.

ולאא אבו סעדה, תמר בלום, בשארה חלאק, פרי הסטודנטים: 

, רולא נסאר, רעות יעקובוב, אורי לב, מריה מדני, דיא מוגרבי

נגר, איואן עתאמנה, נעמה רביב, עפר רהב, רונלי  -עוז

 רוזנפלד, נתי שור, נדין שחאדה, 

סטודנטים בחוג לתיאטרון וגמלאי מועדון  –השותפים בפרויקט 

 ישתפו אותנו בתהליך העבודה האישי והיצירתי. –אלי כהן 

 כשעה וחציהשיעור הפתוח:  משך 

 

שיעור פתוח של הסדנה "מופע תלוי מקום 
 ואקטיביזם חברתי" 
 בהנחיית דפנה קרון

  16:30בשעה  12.6.17-יתקיים ב
 נפגשים בגן בנימין בשכונת הדר

 
: גל כהן, זמזם אסמאעיל, ניבין יאסין, מיכל ומשתתפות יוצרות

חסון, נטלי חורי, אבלה מרעי, מזי מיכלובסקי, הברמן, אלא 

שלהבת נעים, טלי עופרים, מור רפאלי, ניצן רייך, פאתן סאלם, 

רוני שפירא, טימור סולומון שדה, רותם וירטהיים, קרן יעקובי, 

 נופר פינטו. 

לחוות פעולות אמנותיות שיצרנו ברחבי כם אנחנו מזמינות את

היא פעולה אמנותית שמגיבה למרחב עבודה כל . שכונת הדר

 ;שיטוט ציבורי בתוך מפת פחד פרטית: בדרך הביתה האורבני.

הקהל מוזמן למשחק אינטראקטיבי עם : חברה של שלהבת-ב

יצירה דוקומנטרית בסאונד שהקהל  :גן ההרואין; סוחרי השוק

 קונצרט רחוב והבטחה. :כיכר הכמעט; יחווה תוך כדי שיטוט

 ייםכשעתאירוע משך ה

 סמרטפונים ואוזניותהביאו בבקשה בנעלים נוחות, בואו 

 


