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 7.9.20מעודכן לתאריך 
 (2020/21תשפ"א )רשימת קורסים בחוג לתיאטרון  

 

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

 שיעורי יסוד )חובה(

01א118.1998  
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 
 10:00 8:30 'ג 2 2

  

01ב118.2530  ב'עיונים בתיאטרון מערבי  
ד"ר רותי 
 אבליוביץ'

 16:00 14:00 'ג 2 2

01א118.2539  תיאטרון פוליטי בויימאר 
ציון -ד"ר זר

 שלי 
  14:00 12:00 א 2 2

01א118.2543   20:00 18:00 א 2 2  מופע הפוליטיקה 

01.ב118.2542  
שייקספיר: כל הבמה מלים 

 וכל המלים עולם
   17:00 14:00 ה 3 2 מר דורי פרנס

01ב118.2811  המופע כתרופה 
פרופ' עתי 

 ציטרון
  14:00 12:00 'ד 2 2

01ב118.2540  
מופע ומגדר: פיתוח 

 אוריינות ביקורתית
 פמיניסטית דרך תיאטרון

ד"ר דורית 
 ירושלמי

  14:00 12:00 א 2 2

 סמינריון )שנה ב'( -פרו

118.2991. 01א  
סאטירה: מפטרוניוס עד 

 "יהודים באים"ל

ד"ר מסעוד 

  18:00 14:00 'א 4 4 חמדאן

118.2993. 01ב   קרנבל ותיאטרון 
ד"ר מסעוד 

'ג 4 4 חמדאן  14:00 18:00 
השיעור יתקיים 

 הערביתבשפה 

 '(גסמינריון )שנה 

118.3996. 01א  
הפואטיקה התיאטרונית של 
ברטולט ברכט: דרמה, מופע 

 ותיאוריה

ד"ר רותי 

  12:00 8:30 'ג 4 6 אבליוביץ'

118.3997. 01ב  
עיר, תיאטרון ומופע: שיטוט 

 בשיח המרחב והאזרחות  

ד"ר דורית 

'ג 4 6 ירושלמי  8:30 12:00  

 סדנאות הפקה

118.2408. 01א  מצאתי במחסן: הפקה 
ארי מר 

 טפרברג
 17:00 14:00 ד' 3 3

חזרות יתקיימו  

בימי חמישי בין 
-14:00השעות 
באופן קבוע  17:00

ובמועדים נוספים 
 לפי הצורך

118.1407. 01א  אנטיגונות :סדנת הפקה 
ד"ר עירא 

 אבנרי
  19:00 16:00 ג' 3 3

118.2410. 01ב   הצגת ילדים: הפקה 
גב' סיואר 

 עווד
 17:00 14:00 א' 3 3

חזרות יתקיימו  

בין  שניבימי 
-14:00השעות 
באופן קבוע  17:00

ובמועדים נוספים 
 לפי הצורך
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 (שש"ס כל סמסטר 2נ"ז,  2שיעורים שנתיים )

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א118.2541

 01ב124.2541

  12-14 ד' פרופ' עתי ציטרון אז ועכשיו –קברט פוליטי 

 12-14 ג' פרופ' עודד זהבי מוסיקה לקברט

 01א113.2207

 01ב113.2208

ערים ומקומות  -דמותו של מקום 

 בקולנוע תיעודי
 18-20 'ד גב' טליה הופמן

 

 

 ובהיצע הקורסים , תכנית הלימודיםייתכנו שינויים במערכת השעות

  יופיעו באתר החוג תחת מידע לסטודנט! ישלחו ויתקצירי הקורסים 
 

מס' הקורס 
 וסמסטר

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

 חובה ובחירה –שיעורי מעבדה )סדנאות( 

01א929118.2  
01ב093118.2  

בודת המנחה בתיאטרון ע
 קהילתי

 גב' מיכל מירון
1 3 

  13:00 10:00 ב'
2 3 

01א118.1301  
01ב118.1302  

 מר משה מלכא משחק דרך רוח שטות
2 3 

   13:00 10:00 ה'
1 3 

01א118.2312   12:00 09:00 ד' 4 2 פרופ' עתי ציטרון אלתור וביצוע של טקסט דרמטי 

01א118.1148  
01ב118.1149  

 נועם רובינשטייןמר  תנועה
1 3 

  13:00 10:00 ג'
2 3 

01א118.1068  
01ב118.1069  

 גב' סאלווה נקרה עבודת השחקן
2 3 

  12:00 9:00 'א
1 3 

01ב118.1261    12:00 9:00 ד' 4 2 פרופ' עתי ציטרון 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
  14:00 10:00 א+ג 4 2 מר בשאר מורקוס

 שיעורי בחירה עיונים

01א118.2544   16:00 14:00 ג' 2 2 ד"ר עירא אבנרי חשיבה בימתית 

01ק118.2534  
 על: הנפש כראי התיאטרון

 התיאטרון בין החיבור
 והפסיכולוגיה

  12:00 10:00 +ד'ב' 2 2 שושי קיסרי

         
 קורסי בחירה משותפים לתלמידי ביה"ס לאמנויות

       

tel:%2B972%204%208249714
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