
   ז"תשע ––א'מערכת שנה  
    שבת     שישי   חמישי    רביעי   שלישי  שני     ראשון

  08:30-15:30  
  יום תגבור

לפי רשימה  שבועאנשים בכל  4(
  )מראש שתתקבל

10:30 – 09:00  
  קבוצה א'

  תנועה  לתיאטרון
  עמית זמיר

 פרקט

10:30 – 09:00  
  קבוצה א'

  מחול
  רונה לי שמעון 

 פרקט

9:00-10:30  
  כות שיחת חונ

  (פעם בשבועיים)
  לילך סגל

 כחול

    

   - לאורך השנה   
  שיעורי שיווק 4

  )תאריכים שיפורסמו בהמשך(

10:30 – 09:00  
  קבוצה ב'

  דיבור והדרכת טקסט 
   ענת זמשטייגמן

  קרמיקה

10:30 – 09:00  
  קבוצה ב' 
  פיתוח קול

גלי אלון / שי בן יעקוב 
  08/02קבוצות מתחלפות ב 

  / חדש 1פסנתר 

12:30 – 11:00  
  קבוצה א'

  אימפרוביזציה
  אמיתי יעיש 

  פרקט

    
  
  
  
  

   - לאורך השנה   
 הסטודיו תרגיליהצגות ובצפייה ב

  )לאורך השנה (תאריכים יפורסמו

12:15 – 10:45  
  קבוצה ב'

  תנועה  לתיאטרון
  עמית זמיר

  פרקט

12:15 – 10:45  
  קבוצה ב'

  מחול
  רונה לי שמעון 

  פרקט

12:30 – 11:00  
  קבוצה ב'

  תולדות התיאטרון
  ארז מעין
  קרמיקה

    
  
  
  
  

16:00-18:30  
  קבוצה א'

  / חנוך לויןמשחק 
  עירד רובינשטיין

  כחול

   –לאורך השנה 
, סרטים, צפייה בהצגות תיאטרון

 מפגשי אמןומופעי מחול 
  (תאריכים יפורסמו לאורך השנה).

ניתוח לאחר כל צפייה יתקיים 
  בכיתה. הצפיי דועיבו

12:15 – 10:45  
  קבוצה א'

  והדרכת טקסט  דיבור
   ענת זמשטייגמן

  קרמיקה

12:15 – 10:45  
  קבוצה א'
  פיתוח קול

גלי אלון / שי בן יעקוב 
  08/02קבוצות מתחלפות ב 

  / חדש 1פסנתר 

14:30 – 13:00  
  קבוצה ב'

  אימפרוביזציה
  אמיתי יעיש

  פרקט

    
  
  
  
  

17:00-18:30  
  קבוצה ב'

  קרבות במה
  אורי בוסתן

  פרקט

  15:30 – 13:00  
  קבוצה א'

  יצירות אישיות
  דוראל זילברמן

  כחול
  

15:15 – 12:45  
  קבוצה א'

  אילנה ללצ'וק/ ניתוח טקסט 
  -ל 08/02מתחלף ב 

  משחק / יורם לוינשטיין
  קרמיקה

14:30 – 13:00  
  קבוצה א'

  תולדות התיאטרון
  ןארז מעי
  קרמיקה

    
  
  
  
  

18:45-21:15  
  קבוצה ב'

  / חנוך לויןמשחק 
  עירד רובינשטיין

  ולכח

  15:30 – 13:00  
  קבוצה א'
  משחק 

  ששי סמוכה
  קרמיקה

15:15 – 12:45  
  קבוצה ב'

  משחק/ מחזאות מודרנית  
  לילך סגל

  כחול

15:00-16:30   
  קבוצה א'

   שיעור הפקה
  אייל תבורי

  שני שיעורים

    
  
  
  
  

18:45-20:15  
  קבוצה א'

  קרבות במה
  אורי בוסתן

  פרקט

  18:15 – 15:45  
  קבוצה ב' 

  ישיותיצירות א
  דוראל זילברמן

  כחול

18:00 – 15:30  
  קבוצה ב'

  אילנה ללצ'וק/ ניתוח טקסט 
  -ל 08/02מתחלף ב 

  משחק / יורם לוינשטיין
  קרמיקה

16:45-18:15   
  קבוצה ב'

   שיעור הפקה
  אייל תבורי

  שני שיעורים

  
  
  
  

  
  
  
  
  

    18:15 – 15:45  
  קבוצה ב'

  משחק
  ששי סמוכה
  קרמיקה 

18:00 – 15:30  
  'קבוצה א

  / מחזאות מודרנית   משחק
  לילך סגל

  כחול

      


