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כל העולם במה – בימת אמן מארחת
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי א' בימי ב' בשעות 12:00 – 13:30 
700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מ�גשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר בנ�פ  עלות הקורס :

רד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תק�ה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
"כל העולם במה ואנחנו שחקנים" )וויליאם שייקס�יר(... האמנות מאירה קונ�ליקטים מכל תחומי החיים. הקורס יעסוק 

בעולם המרתק של הבמה ומ�גשה עם חיי הצו�ים. נבחן כיצד באים לידי ביטוי בתיאטרון, בקולנוע ובזמר, סוגיות ודילמות 
מתחום המש�חה, הדת, התרבות ה�וליטיקה והמש�ט. נלמד על אחורי הקלעים, וכיצד האמן ניגש לברוא חיים בטקסט 

שאיתו הוא צריך להו�יע. 
השנה נעסוק בהצגות מיוחדות שהטביעו חותם על התרבות הישראלית, קומדיות, דרמות ומחזות זמר, שיביאו לנו רגעי 

צחוק ושמחה, אושר והתרגשות.                                                  

כל העולם במה – בימת אמן מארחת
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ב' בשעות 12:00 – 13:30 
עלות הקורס : 700 ₪ . )12 מ�גשים( 

במה יעסוק הקורס: 
"כל העולם במה ואנחנו שחקנים" )וויליאם שייקס�יר(... האמנות מאירה קונ�ליקטים מכל תחומי החיים. הקורס יעסוק 

בעולם המרתק של הבמה ומ�גשה עם חיי הצו�ים. נבחן כיצד באים לידי ביטוי בתיאטרון, בקולנוע ובזמר, סוגיות 
ודילמות מתחום המש�חה, הדת, התרבות ה�וליטיקה והמש�ט. נלמד על אחורי הקלעים, וכיצד האמן ניגש לברוא 

חיים בטקסט שאיתו הוא צריך להו�יע. 
השנה נעסוק בהצגות מיוחדות שהטביעו חותם על התרבות הישראלית, קומדיות, דרמות ומחזות זמר, שיביאו לנו רגעי 

צחוק ושמחה, אושר והתרגשות.     

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-215-01

בין ההצגות בהן נעסוק השנה:
•   נשים לא מציירות – שלוש נשים, שלושה דורות של מש�חה יהודית אמריקאית, חלומות והגשמה.

•   הלהקה – מסרט קולנוע אל במת התיאטרון.
•   מועדון האלמנות העליזות – החיים המאושרים בגיל השלישי.

•   להציל את איש המערות – אבי קושניר בעקבות המחקר המגלה הבדלים הת�תחותיים בין גברים לנשים.
•   מותו של סוכן – ארתור מילר – המחזה הריאליסטי כטרגדיה מודרנית
•   משפחת צנעני – בין �ליני לבועז דוידזון על האנשים הקטנים בחיים.
•   בית הבובות – המחזה הריאליסטי הראשון על הרצון במימוש עצמי.

•   דודה קלרה – המש�חה ה�ולנית מגיעה לתל אביב.
במהלך הקורס צפויים להתארח שחקנים ואמנים מתחומי התרבות והתיאטרון, ביניהם ציפי שביט, הבמאי  

יצחק שאולי )קרובים קרובים(. 

• יתכנו שינויים בהרצאות ובאורחים וכן מעברים בהרצאות ובאירוחים בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך 
     ולאילוצי השחקנים והמרצה במהלך שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 13.3.23  ו  20.3.23   ו  27.3.23  ו  17.4.23  ו  1.5.23  ו  8.5.23  ו  15.5.23  ו  15.5.23  ו  
22.5.23  ו  29.5.23  ו   5.6.23  ו  12.6.23  ו  19.6.23 ו  26.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-115-01

בין ההצגות בהן נעסוק השנה:
•   מירל'ה אפרת – המחזה היהודי המצליח ביותר בכל הזמנים מאת יעקב גורדין.

•   הרטיטי את ליבי – אני הייתי �שוניאק זה היה ת�קיד חיי – אחד המחזות המצחיקים והנוגעים ללב של חנוך לוין. 
•   איש חסיד היה – חסידות בג'ינס – המחזמר שהביא את החסידות לקדמת הבמה ו�תח את גל החזרה בתשובה.

•   מאמא מיה – מבימת האירוויזיון אל הבמה ממריל סטרי� אל מיקי קם - שירי להקת אבבא מגיעים משבדיה ליוון.
•   החיים על פי לסלאו – בניית התא המש�חתי ו�ירוקו בצחוק ודמע.

•   הפושעים החדשים – עד להיכן ניתן להגיע בעקבות יוקר המחיה.
•   הנהג של מיס דייזי – האם ניתן להזדקן בכבוד ובחן?

•   הבדלה – בין עולים לותיקים על רקע השואה ומלחמת ששת הימים
•   מחוברים לחיים – מ�גש בין אינטלקטואל משותק מהצוואר ולמטה עם המט�ל שלו, עולמות שונים נ�גשים ומתחברים.

במהלך הקורס צפויים להתארח שחקנים ואמנים מתחומי התרבות והתיאטרון, ביניהם שמואל וילוז'ני, הבמאי  
יצחק שאולי )קרובים קרובים(. 

• יתכנו שינויים בהרצאות ובאורחים וכן מעברים בהרצאות ובאירוחים בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך 
     ולאילוצי השחקנים והמרצה במהלך שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 24.10.22  ו  31.10.22  ו  7.11.22  ו  14.11.22  ו  28.11.22  ו  21.11.22  ו  5.12.22  ו  
12.12.22  ו  19.12.22  ו  26.12.22  ו  2.1.23  ו  9.1.22

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות


