
(ז בלימודים רב תחומיים" נ60-ז בתיאטרון ו" נ60) מבנה תכנית לימודים פסיכותיאטרלי 

הערותס"ששז"נקורסהערותס"ששז"נקורס

22(מתוקשב)אוריינות אקדמית 22(מתוקשב)אוריינות אקדמית 

22'עיונים בתאטרון מערבי א22'עיונים בתאטרון מערבי א

22'עיונים בתאטרון מערבי ב22'עיונים בתאטרון מערבי ב

23הקומדיות של שייקספיר
פוליטיקה ומרד בתיאטרון ובקולנוע של רפובליקת 

ויימר
22

22מפתחות לחקר המופע22מפתחות לחקר המופע

22לשחק את ההתנגדות מתיאטרון קהילתי לארטיביזם22לשחק את ההתנגדות מתיאטרון קהילתי לארטיביזם

44מבוא לדרמה44טקס וריטואל, תאטרון, פרפורמנס

22 שנים של צחוק400: מולייר
תיאטרון בבתי כלא כתיאטרון - מאחורי הסורגים

קהילתי-חברתי
22

22מתוקשב- פוסטמודרניזם ומופע 22תיאטרון האבסורד

2020'ז קורסים עיוניים שנה א"כ נ"סה 2021'ז קורסים עיוניים שנה א"כ נ"סה 

33תנועה

',  מי שלא למד סדנת תנועה בשנה א

.חייב ללמוד אותה',  מי שלא למד סדנת תנועה בשנה א24תנועה.חייב ללמוד אותה

 / (ז" נ3)משחק ורוח שטות : לבחירה מתוך רשימה מוצעת

: אימון השחקן / (ז" נ2)פעולת הדיבור  / (ז" נ3)עבודת השחקן 

עבודת המנחה בתיאטרון / (ז" נ2)אינטימיות , נוכחות, גוף

בימוי , מיומנויות עיבוד: סיפור לילדים-תיאטרון (ז" נ3)הקהילתי 

(ז" נ3)וביצוע 

712-16

 (ז" נ2)משחק ורוח שטות : לבחירה מתוך רשימה מוצעת

אימון  / (ז" נ2)פעולת הדיבור  / (ז" נ2)עבודת השחקן / 

סיפור -תיאטרון/ (ז" נ2)אינטימיות , נוכחות, גוף: השחקן

(ז" נ3)בימוי וביצוע , מיומנויות עיבוד: לילדים

'ז בסדנאות שנה א" נ7-9ניתן לצבור בין 812-16

1016-20'ז סדנאות שנה א"כ נ"סה 1015-19'ז סדנאות שנה א"כ נ"סה 

3036-40'ז שנה א"כ נ"סה 3036-40'ז שנה א"כ נ"סה 

44(לבחירה מתוך רשימה מוצעת)סמינריון -פרו44(לבחירה מתוך רשימה מוצעת)סמינריון -פרו

רווחה רגשית והומור :ג מוצעים הקורסים הבאים"בתשפ

יסודות בארוקיים / הפואטיקה של ברכט / בתרבות פופולרית

אצל שייקספיר ודירנמט

64(לבחירה מתוך רשימה מוצעת) סמינריון 641(לבחירה מתוך רשימה מוצעת) סמינריון 1
ג מוצעים "בתשפ.   השלמת חובת אנגלית :קדם דרישה 

/ הפואטיקה של ברכט / רווחה רגשית והומור:הקורסים הבאים

יסודות בארוקיים אצל שייקספיר ודירנמט

108' בז עיוני שנה"כ נ"סה 108' בז עיוני שנה"כ נ"סה 

33( מתוך רשימה מוצעת1לבחירה )סדנת הפקה 33(מתוך רשימה מוצעת1לבחירה )סדנת הפקה 
הנרי / מן האישי אל הדרמטי : ג מוצעות הסדנאות הבאות"בתשפ

אנדראוס

33'ז סדנאות שנה ב"כ נ"סה 33'ז סדנאות שנה ב"כ נ"סה 

שלא נלמדו   סדנאות לבחירה מתוך רשימה מוצעת2

'בשנה א
58-12

שלא נלמדו סדנאות לבחירה מתוך רשימה מוצעת 

'בשנה א
68-12

פעולת  / (ז" נ2)עבודת השחקן  / (ז" נ2)משחק ורוח שטות 

 2)אינטימיות , נוכחות, גוף: אימון השחקן / (ז" נ2)הדיבור 

(-ז" נ3)עבודת המנחה בתיאטרון קהילתי (/ ז" נ2)תנועה / (ז"נ

, מיומנויות עיבוד: סיפור לילדים-תיאטרון/ ד" יינתן בתשפ

(ז" נ3)תנועה  / (ז" נ3)בימוי וביצוע 

66(מתוך רשימה מוצעת)שיעורים עיוניים לבחירה 66(מתוך רשימה מוצעת)שיעורים עיוניים לבחירה

פוליטיקה ומרד בתיאטרון  :ג מוצעים הקורסים הבאים"בתשפ

התיאטרון של חנוך לוין  / (ז" נ2)ובקולנוע של רפובליקת ויימר 

תיאטרון - מאחורי הסורגים / (ז" נ4)מבוא לדרמה / ז " נ4

פוסטמודרניזם  / (ז" נ2)קהילתי -בבתי כלא כתיאטרון חברתי

התמחות - תכנית המתמחים  / (ז" נ2)מתוקשב - ומופע 

(ז" נ4)מעשית בשדה האמנות 

12'ז שיעורי בחירה  שנה ב"כ נ"סה 11'ז שיעורי בחירה  שנה ב"כ נ"סה 

44קורס בית ספרי44קורס בית ספרי

התמחות מעשית בשדה - תכנית המתמחים : ג "בתשפ

- (ז" נ2)סביב העולם במוסיקה ואוכל  / (ז" נ4)האמנות 

 - (ז" נ2)גישה רב תחומית להבנת בעיות סביבתיות / באנגלית 

באנגלית

22אשכולי העשרה

 2על סטודנט לבחור ב "החל משנת תשפ

ניתן .      ז מאשכולות העשרה המוצעים"נ

מדעי / דרך הרוח : לבחור מכל האשכולות 

משאבי / חדשנות ויזמות / הנתונים והסייבר 

תקשורת דיגיטלית / קיימות וסביבה / אנוש 

מעשית

22אשכולות העשרה

ז מאשכולות " נ2על סטודנט לבחור ב "החל משנת תשפ

/ דרך הרוח : ניתן לבחור מכל האשכולות .      העשרה המוצעים

קיימות / משאבי אנוש / חדשנות ויזמות / מדעי הנתונים והסייבר 

תקשורת דיגיטלית מעשית/ וסביבה 

66ז אחרים"כ נ"סה66ז אחרים"כ נ"סה

31'ז שנה ב"כ נ"סה30'ז שנה ב"כ נ"סה

60כ לימודים "סה 60כ לימודים "סה 

שיעורי בחירה בחוג שיעורי בחירה בחוג

קורסי חובת בחירה אחריםקורסי חובת בחירה אחרים

 סדנאות חובה סדנאות חובה

ג"תשפ

ד"יינתנו בתשפ

(1דרג )' שנה א

קורסים עיוניים

ג"ישלימו קורסים אחרים כפי שכתוב בטבלה להלן תחת תכנית לימודים תשפ (א"או תשפ)ב "לא השלימו קורסים שהיו מוצעים בתשפ/ סטודנטים שלא למדו , ג"שימו לב להתאמות שנעשו לקראת תשפ- ב "לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתשפ

ב"תשפ

(1דרג )' שנה א

קורסים עיוניים

   (2דרג )' שנה ב(2דרג )' שנה ב

קורסים עיונייםקורסים עיוניים

סדנאות סדנאות 


