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 8.9.19מעודכן לתאריך 

 

 (2019/20) תש"פרשימת קורסים בחוג לתיאטרון  
 

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

 שיעורי יסוד )חובה(

01א118.1998  קורס מתוקשב 2 2 ציון שלי -ד"ר זר אוריינות אקדמית )מתוקשב( 
בקורס ינתנו 
מס' מפגשים 

 פרונטליים

01ב118.1108  
יצירות מופת בתיאטרון 

 )מתוקשב(העולמי 
   קורס מתוקשב 2 2 ציון שלי -זר "רד

01א118.1154  מפתחות לחקר המופע 
ד"ר ירושלמי 

 דורית
   12:00 10:00 'א 2 2

01א118.2529  א'יונים בתיאטרון מערבי ע 
 ציון שלי -ד"ר זר

 14:00 12:00 'ג 2 2
  

01ב118.2530  14:00 12:00 'ג 2 2 'בעיונים בתיאטרון מערבי  

01ק118.2055  
פוסטמודרניזם ומופע 

 )מתוקשב(
ד"ר רותי 
 אבליוביץ'

 סמסטר קיץ קורס מתוקשב 2 2

01.א118.2537    16:00 14:00 'ג 2 2 פרופ' עתי ציטרון תיאטרון ומוגבלויות 

 סמינריון )שנה ב'( -פרו

118.2988. 01א  14:00 10:00 'ב 4 4  שלי ציון-זר ר"ד על המשחק 
לתלמידי 

 פסיכותיאטרלי

118.2989. 01א  על הגוף במופע 
ותי ד"ר ר

  14:00 10:00 ה' 4 4 אבליוביץ'

 '(גסמינריון )שנה 

118.3988. 01א  דרמטיתיאטרון פוסט  
ד"ר דורית 

 ירושלמי
  12:00 8:30 'ג 4 6

118.3989. 01ב  התיאטרון של חנוך לוין 
ד"ר מסעוד 

'ד 4 6 חמדאן  14:00 18:00  

 סדנאות הפקה

118.2408. 01א  
 : נורה, בובהסדנת הפקה

 
   13:00 10:00 ג' 3 3 ר ארז מעיןמ

118.1406. 01א  
ים איך חיים ומת :סדנת הפקה

 על במה?
  17:00 14:00 'א 3 3 נועם רובינשטיין
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 (שש"ס כל סמסטר 2נ"ז,  2שיעורים שנתיים )

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א113.2204

 01ב113.2205
 8-10 ד' פרופ' עתי ציטרון צמתים בתרבות

 

 01א113.2207

 01ב113.2208

ערים ומקומות  -דמותו של מקום 

 בקולנוע תיעודי
 18-20 א' ופמןגב' טליה ה

 

 01א124.2634

 01ב124.2635
  סאונד וסביבה באמנות ומדע

 ד"ר מייקל אריק לזר 

 ד"ר מעין צדקה
 8-10 ה'

 

 ובהיצע הקורסים , תכנית הלימודיםייתכנו שינויים במערכת השעות

  ! תחת מידע לסטודנט תקצירי הקורסים יופיעו באתר החוג

מס' הקורס 
 וסמסטר

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

 חובה ובחירה –שיעורי מעבדה )סדנאות( 

01א118.2390   19:00 15:00 ב' 4 2 גב' מיכל מירון כלים להנחיית קבוצות תיאטרון 

01א118.1301    14:00 10:00 ה' 4 2 מר משה מלכא משחק דרך רוח שטות 

01א118.2312   18:00 14:00 ד' 4 2 פרופ' עתי ציטרון אלתור וביצוע של טקסט דרמטי 

01א118.1148   14:00 12:00 א' 2 1 מר נועם רובינשטיין תנועה 

01ב118.1069  14:00 10:00 א' 4 2 גב' סאלווה נקרה עבודת השחקן 
ג -לשנים ב

118.2069 

01ב118.1261    12:00 8:30 'ג 4 2 פרופ' עתי ציטרון פעולת הדיבור 

01ב118.2936  
סיפור לילדים: מיומנויות -תיאטרון

 עיבוד, בימוי וביצוע
  16:00 12:00 'ב 4 2 גב' שרה סיבוני

01ק118.1067  
אימון השחקן: גוף, נוכחות, 

 אינטימיות
  14:00 10:00 א+ג 4 2 מר בשאר מורקוס

 שיעורי בחירה עיונים

01א118.2538  תיאטרון פלסטיני 
 מסעוד חמדאןד"ר 

 18:00 16:00 א' 2 2
השיעור 
בשפה מתקיים 

ערביתה  

01ב118.1501    18:00 16:00 ב' 2 2 מסעוד חמדאןד"ר  קולנוע פלסטיני 

01ב118.2528  
 במשחק וחפצים בובות, צעצועים

 עובמופ
  12:00 10:00 ה' 2 2 ד"ר רותי רבליוביץ'

01.ב118.2535   14:00 12:00 ה' 2 2 ד"ר רותי רבליוביץ' מבוא ללימודי פרפורמנס 

01ב118.2534  
 על: הנפש כראי התיאטרון

 התיאטרון בין החיבור
 והפסיכולוגיה

  12:00 10:00 ב' 2 2 שושי קיסרי

         
 יה"ס לאמנויותקורסי בחירה משותפים לתלמידי ב
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