
  בימת אמן מארחת – כל העולם במה
  

  יניב גולדברג ד"רמרצה: 
  

קונפליקטים מכל  מאירה האמנות(וויליאם שייקספיר)... "כל העולם במה ואנחנו שחקנים" 

תחומי החיים. הקורס יעסוק בעולם המרתק של הבמה ומפגשה עם חיי הצופים. נבחן כיצד באים 

ות ודילמות מתחום המשפחה, הדת, התרבות סוגי ובזמר, בקולנועטרון, לידי ביטוי בתיא

תו הוא ד האמן ניגש לברוא חיים בטקסט שאיוכיצ, הפוליטיקה והמשפט. נלמד על אחורי הקלעים

   צריך להופיע.

מחזות ו השנה נעסוק בהצגות מיוחדות שהטביעו חותם על התרבות הישראלית, קומדיות, דרמות

                                                     רגשות.אושר והת ,שמחהצחוק ושיביאו לנו רגעי  ,זמר

                           25-115-01                                                                                                                        טר א'סמס
  בין ההצגות בהן נעסוק השנה:

 היהודי המצליח ביותר בכל הזמנים מאת יעקב גורדין.המחזה  –רת מירל'ה אפ 

 המחזות המצחיקים אחד  –תפקיד חיי זה היה אני הייתי פשוניאק  – הרטיטי את ליבי

 של חנוך לוין. והנוגעים ללב 

 מחזמר שהביא את החסידות לקדמת הבמה ופתח ה –חסידות בג'ינס  – איש חסיד היה

 בתשובה.את גל החזרה 

 שירי להקת  - ממריל סטריפ אל מיקי קם האירוויזיון אל הבמה מבימת  –  מיה מאמא

 ליוון. משבדיה אבבא מגיעים

 ודמע ירוקו בצחוקבניית התא המשפחתי ופ – החיים על פי לסלאו. 

 היכן ניתן להגיע בעקבות יוקר המחיה.לעד  – הפושעים החדשים 

  ניתן להזדקן בכבוד ובחן?האם  –הנהג של מיס דייזי 

  עולים לותיקים על רקע השואה ומלחמת ששת הימיםבין  –הבדלה 

 מפגש בין אינטלקטואל משותק מהצוואר ולמטה עם המטפל שלו –לחיים  מחוברים ,

 עולמות שונים נפגשים ומתחברים.

  

, 5.12.22, 28.11.22 ,21.11.22, 14.11.22, 7.11.22, 31.10.22, 24.10.22 תאריכי ההרצאות:

12.12.22 ,19.12.22 ,26.12.22 ,2.1.23 ,9.1.22.  

  

, ביניהם תחומי התרבות והתיאטרוןמ םאמניו שחקניםבמהלך הקורס צפויים להתארח 

  . הבמאי יצחק שאולי (קרובים קרובים)ו, שמואל וילוז'ני

מסטר בין סבהרצאות ובאירוחים כן מעברים ום ובאורחייתכנו שינויים בהרצאות *

  .במהלך שנת הלימודיםוהמרצה ים חקנולאילוצי  השורך בהתאם לצ טרמססל

  

  לכל סמסטר.  700₪. עלות הקורס:12:00-13:30' בשעות בהקורס יתקיים בימי 

  ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר בנפרד.

, ההנחה תקפה עד ₪ על סמסטר ב' 100לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 

  .23.10 -ל



  בימת אמן מארחת – כל העולם במה

  יניב גולדברג ד"רמרצה: 

  

קונפליקטים  מאירה האמנות(וויליאם שייקספיר)... "כל העולם במה ואנחנו שחקנים" 

מכל תחומי החיים. הקורס יעסוק בעולם המרתק של הבמה ומפגשה עם חיי הצופים. 

ות ודילמות מתחום סוגי ובזמר, בקולנועטרון, נבחן כיצד באים לידי ביטוי בתיא

ד האמן וכיצ, תרבות הפוליטיקה והמשפט. נלמד על אחורי הקלעיםהמשפחה, הדת, ה

   תו הוא צריך להופיע.ניגש לברוא חיים בטקסט שאי

 השנה נעסוק בהצגות מיוחדות שהטביעו חותם על התרבות הישראלית, קומדיות, דרמות

                                                    רגשות.אושר והת ,שמחהצחוק ושיביאו לנו רגעי  ,מחזות זמרו

  

  
                            25-215-01                                                                                                                 סמסטר  ב'

  

 מות ודית אמריקאית, חלו, שלושה דורות של משפחה יהנשיםשלוש  – נשים לא מציירות

 והגשמה.

 יאטרוןל במת התאקולנוע מסרט  – הלהקה. 

 שי.המאושרים בגיל השליהחיים  – מועדון האלמנות העליזות 

  קושניר בעקבות המחקר המגלה הבדלים התפתחותיים אבי  –להציל את איש המערות

 בין גברים לנשים.

 יאליסטי כטרגדיה מודרניתהרהמחזה  –מילר ארתור  – מותו של סוכן 

 פליני לבועז דוידזון על האנשים הקטנים בחיים.בין  –נעני משפחת צ 

 מוש עצמיין במל הרצוהראשון ע הריאליסטיהמחזה  – בית הבובות. 

  הפולנית מגיעה לתל אביב.המשפחה  –דודה קלרה 

  

, 5.6.23, 29.5.23, 22.5.23, 15.5.23, 8.5.23, 1.5.23, 17.4.23, 27.3.23, 20.3.23 תאריכי ההרצאות:

12.6.23 ,19.6.23 ,26.6.23.  

  
ציפי , ביניהם תחומי התרבות והתיאטרוןמ םאמניו שחקניםבמהלך הקורס צפויים להתארח 

  . הבמאי יצחק שאולי (קרובים קרובים)שביט, 
  

 טרמססמסטר לבין סרוחים יבהרצאות ובאכן מעברים ום ובאורחי*יתכנו שינויים בהרצאות 
  .במהלך שנת הלימודים והמרצהים חקנולאילוצי  השורך בהתאם לצ

  
  . 12:00-13:30בשעות  ב'הקורס יתקיים בימי 

  . 700₪עלות הקורס:

 


