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 שמעו! לוי' פרופ: ראש החוג לאמנות התאטרו!
 ר הדסה שני"ד : יועצת החוג לתואר ראשו!

 אהובה בלקי!' פרופ: יועצת החוג לתואר שני
 

בוגרי החוג מעורי8 ומעורבי8 בכל תחומי . 1958בשנת החוג לאמנות התאטרו! באוניברסיטת תל אביב נוסד 

מודעות להחוג לתאטרו! מחנ: .  וחוקריו נהני8 ממוניטי! בינלאומיי8מורי החוג. 9העשייה התאטרונית באר

כלי מחקר ודרכי הוראה , קניית ידעלה; תרבותית וחברתית, התאטרו! מבחינה אמנותיתמרכזיותו של 

קהילתיות , ממסדיות>חו9,  ולהתפתחות התאטרו! במסגרות ממסדיות;יצירתיי8  והומניסטיי8, מדעיי8

 עדכני הדוק ע8 הפעילות והמחקר בתחומי התאטרו! והמופע באר9 קשרהחוג  מקיי8 . וחינוכיות באר9

 . 8ובעול
 שני ושלישי, חוגית לתואר ראשו!>חוגית ודו>חדומקצועיות ת ו אקדמיי8החוג לתאטרו! מציע תכניות לימוד

כתיבה , עיצוב בימה, משחק, מחקר:  במסלולי8 המשלבי8 היבטי8 עיוניי8 ויישומיי8,ברמה גבוהה

,  כגו! שיעורי8,תמגוונוהלימוד המסגרות . דרמטורגיה וכ! תאטרו! קהילתי וחינוכי, בימוי, דרמטית

 .         מרצי8 וחוקרי8 בתחומי התאטרו!, מורי8 ומחנכי8, יוצרי8> אמני8ותסדנאות והפקות מכשיר, תרגילי8
 
 

 ימודי התואר הראשוןל
 

 מטרת הלימודי,. 1
 .סות באמנות התאטרו! לסוגיהנמיומנות והת, ידע, להקנות לתלמידי החוג הבנה .א
 ).5סעי= (8 רכישת ידע בסיסי באמנות התאטרו! לאפשר לתלמידי חוגי8 אחרי .ב
 
 תנאי קבלה. 2
>תלמידי8 המעוניני8 בתכנית החד. אביב>פי תנאי הקבלה של אוניברסיטת תל>ועמדי8 מתקבלי8 עלמ

חוברת מידע "פרטי8 במזכירות החוג וב. ייבחנו במבדקי כניסה בהתא8 למסלולי הלימוד השוני8 חוגית

 ".למועמדי8
 
 ודי,תכניות לימ. 3

 :לתואר ראשו!לימודי8  החוג לתאטרו! מציע שתי תכניות
 .חוגית>חוגית ותכנית דו>תכנית חד

 ).4.2= יסע(ארבע שני8 , מלבד במסלול משחק(שלוש שני8  >בשתיה! ש: הלימודי8 מ
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 חוגית2התכנית החד. 4
יי8 בכל תחומי מציע החוג לתאטרו! מגוו! עשיר של לימודי8 עיוניי8 ויישומראשו! התואר הלימודי ב

אוריה ית, עברי וישראלי, תאטרו! יהודי :ב ה8"תחומי העיו! העיקריי8 המוצעי8 בשנת תשס. התאטרו!

תאטרו! , תאטרו! אסיאני, תאטרו! מערבי מודרני, ניתוח הצגות, תולדות התאטרו! והדרמה, של תאטרו!

 . )פירוט ברשימת השיעורי8(גיה בימוי ודרמטור, אוריה של משחקית, בטי8 חזותיי8 של תאטרו!יה, וחברה
 

 תאטרו5 עיוני 4.1
 באר9 ובעול8 התאטרו! תולדות  ע8,אמנות התאטרו!מעמיקה ורחבה ע8 העיוני מציע הכרות סלול המ

להמשי: בלימודי8 עיוניי8 בתאטרו! מסלול זה מאפשר לתלמיד . והדרמההתאטרו!  וע8 התיאוריה של 

 ).7.1.1טת בסעי= טבלה מפור(לקראת התואר השני והשלישי 
 

 משחק 4.2
כשיר שחקני8 מקצועיי8 במסגרת המסלול מ. מובנה ונמש: ארבע שני8 רצופותהוא משחק סלול המ

המשחק ובתחומי8 הנלווי8 מיומנות באמנות שלבת השכלה תאטרונית ע8 המלימודי8 אינטנסיבית 

את הרקע מעמיק עשי מרחיב ושילוב בי! הלימוד העיוני והמה. )פנטומימה ופיתוח קול, גייהה, תנועה(

 ).7.1.2סעי= (התרבותי של תלמידי המשחק כאנשי תאטרו! בעלי אופקי8 רחבי8 וידע מקי= בתאטרו! 
 . 8לק בלתי נפרד מלימודיהכחובתרגילי בימוי  בהפקות המועלות בחוגפי8 שתתתלמידי המסלול מ

 
 יצוב ע4.3
תואר בלימודי ה. תלבושות ותאורה, תפאורה קנה ידע ומיומנות למתמחי8 בעיצובמבימה >עיצובסלול מ

 . שיעורי8 עיוניי8 וישומיי8 בתחומי העיצוב השוני8הראשו! מוצעי8 
סעי= (. לימודי התואר השני במתתקייהמ, בימה מכשיר את התלמידי8 לקראת התמחות>עיצובסלול מ

7.1.3( 
 . 8תי נפרד מלימודיהלק בלכחבהפקות המועלות בחוג ובתרגילי בימוי פי8 שתתתלמידי המסלול מ

 
 בימוי 4.4

, רקע מקצועיהשכלה ובבהדגשת הצור: ב,  מקנה ידע עיוני ויישומי יסודי לבימאי תאטרו!זהמסלול 

 ).7.1.4ראה סעי=  (אומנותי והתנסותי רחב
 .8לק בלתי נפרד מלימודיהכחבהפקות המועלות בחוג ובתרגילי בימוי פי8 שתתתלמידי המסלול מ

 
 ורגיה כתיבה ודרמט4.5

דרמטית ובעבודה יצירתית אישית בהדרכת הכתיבה ה במיומנויות יישומי מקנה ידע עיוני ומסלול זה

 . מחזאי8 ומורי8 לכתיבה דרמטית
בניהול אומנותי , שכתוב טקסטי8 להצגה, עיבוד, בתרגו8יסודיות ת יומסלול הדרמטורגיה מקנה מיומנו

בהכנת , בכתיבת ביקורת תאטרו!, חזותיי8 להפקהבהכנת חומרי רקע מילוליי8 ו, ובבניית רפרטואר

 ).7.1.5סעי= (.  בניהול מחלקה חינוכית בתאטרו! ועוד,תכנייה
 .8לק בלתי נפרד מלימודיהכחבהפקות המועלות בחוג ובתרגילי בימוי פי8 שתתתלמידי המסלול מ

 
 תאטרו5 קהילתי וחינוכי 4.6
בבתי ספר  , במרכזי8 קהילתיי8: רוניי8 בקהילהלעבודה בכלי8 תאטעיוני ויישומי ידע מקנה סלול המ

לשלב עבודה במסגרת התאטרו! למעוניני8 ). 7.1.7סעי= . (ובפנימיות וע8 קבוצות בעלות צרכי8 מיוחדי8

ללמוד מומל9 ,  ע8 הוראת תאטרו! בחטיבת הביניי8 ובחטיבה העליונה של בתי הספרכיהקהילתי והחינו

 ).7.4ראה סעי= (ס לחינו: "לקראת תעודת הוראה בביה
 . 8לק בלתי נפרד מלימודיהכחובתרגילי בימוי  בהפקות החוגפי8 שתתתלמידי המסלול מ

 
 חוגית2התכנית הדו. 5

 כגו!, תאטרו! חוגית מציעה מגוו! עשיר של לימודי8 עיוניי8 בכל תחומי ה>לימודי התאטרו! בתכנית הדו

 ). 7.2סעי= (. ישומיות נבחרותי תאטרו!>אות וכ! סדנ;תאטרו! ישראלי, אנרי8'ז, תיאוריה, היסטוריה
 



 מבנה הלימודי,. 6
 :שני היבטי8משלבי8 ) חוגי>חד(ימודי החוג לאמנות התאטרו! ל
 . של התלמידבחירההתחומי בחובה והמבואות שיעורי ב8 עיוניי8 לימודי. א
 .י ההתמחות השוני8ל במסגרת מסלו לימודי8 יישומיי8. ב
 .פי התמחויות>פי שנת הלימוד ועל> עלהשתתפות פעילה בהפקות.  ג
 

 עיוניי,לימודי  6.1
 

 חובהה  שיעורי6.1.1
לשנה   תלמיד יעבור משנה.תשתית עיוניי8 לקראת לימודי התמחות בתאטרו!ה8 שיעורי בואות החובה מ

הבאה  ל"לשנהיורשה לעבור ,  בשיעור מבוא אחדתלמיד שנכשל. כשיסיי8 בהצלחה את מבואות החובה

 ).'לא יאוחר מסיו8 שנה ב( בשנה זו יהיה עליו לחזור על הקורס ולעבור אותו בהצלחה". תנאי>לע "במעמד
 



 :לתלמידי כל המסלולי,שיעורי החובה 
 
 'ה אשנ
 ס"ש  4 בוא לתולדות התאטרו!               מ

 ס"ש  4 תרגיל במבוא לתולדות התאטרו!
 ס"ש  4 בוא לניתוח מחזותמ
 ס"ש  4 ת רגיל במבוא לניתוח מחזות
 ס"ש  4 בוא לתאטרו!  ישראלי מ

 ס"ש  4 תרגיל בתאטרו! ישראלי
 ס"ש 24 'כ שיעורי חובה בשנה א"סה

 
 'נה בש
 ס"ש  4 והצגות מופת במאה העשרי8בוא לתאטרו! מודרני  מ

 ס"ש 3 )לבחירה(סדנה 
 ס"ש 4 )לבחירה (רוסמינריו!פ

  ס"ש 11 'כ שיעורי חובה בשנה ב"סה
 

 רהבחי שיעורי 6.1.2
, סדנה, תרגיל, שיעורי הבחירה מאפשרי8 לתלמיד צירופי8 והדגשי8 שוני8 המוצעי8 במסגרות כגו! שיעור

ושנת הבחירה בשיעורי8 אלה תעשה בתיאו8 ע8 יועצי החוג על פי מסלולי הלימוד . פרוסמינריו! וסמינריו!

 ).7סעי= . (של התלמידהלימוד 
 

 לימודי, יישומיי, 6.2
 הקורסי8 מדורגי8 לפי שנות .במסלולי הלימוד השוני8 שיעורי חובה  ברוב88  ה8היישומייימודי8 לה

 ). 6.3סעי= (חלק8 מחייב השתתפות בעבודה מעשית בנוס= לשעות הקורס . הלימוד
 

 הכשרה מעשית בהפקות  6.3
כגו! צוות , חייבי8 השתתפות בעבודה מעשיתבמסלולי8 השוני8 חוגית >למידי תכנית הלימודי8 החדת

 ברמות שונות ,מנהל הצגה ועוד, עוזר במאי, תפעול תאורה ותאורה, התקנת תאורה, כני בייצור תפאורהט

. היצירה וההפקה של התאטרו! ולהתנסות בה8תהליכי את 8 להבי! תרגיליהמטרת . על פי שנת לימודיה8

. ההתמחותתרגל מיומנויות הפקה וביצוע תאטרוני בהתא8 למסלולי מיועדי8 להתרגילי8 המתקדמי8 

בעת מסר לתלמיד השיבו9 לתרגילי8 השוני8 י. נוס= לשעות ההוראהבנעשית ) 7סעי= (העבודה המעשית 

 . הרישו8
 

 "ראשו5 בתאטרו5" 6.4
במסלול סדרת מפגשי8 זו  מיועדת לכל תלמידי החוג לתאטרו! והיא חובה לכל תלמידי התואר הראשו! 

 הסדרה כוללת ראיונות ודיוני8 ביקורתיי8 ע8 בכירי .תחוגי>ומומלצת לתלמידי התכנית הדו, חוגי>חדה

 סדרהה. תאטרו! ומנהלי8>מבקרי, מעצבי8, מתרגמי8, מחזאי8, בימאי8, שחקני8: אנשי התאטרו! באר9

הצגות חשובות  לעביקורת פתוחה ל המיוכוללת ג8 ב, חי ועדכני ע8 התאטרו! הישראלי, מגע שוט=יוצרת 

וכ! מפגשי8 ע8 אנשי תאטרו! , סיי8 ומקוריי8אמחזות קלנכללי8 ג8 בסדרת ראשו! בתאטרו! . בעונה

 . ל"אורחי8 מחו
 

  לתאטרו5מחו: לחוג העשרה לימודי 6.5
מתו:  בעיקר( בשמיעת קורסי8 מחו9 לחוג י8חייב) למעט תלמידי משחק(חוגית >תכנית החדה יל תלמידכ

בידיעו! " לימודי העשרה"כמפורט בפרק ,  לתואר ראשו!ה8בכל שנות לימודי) פקולטה לאמנויותשיעורי ה

 .למסלולי הלימוד) ובייעו9(בהתא8 , זה
 

 סדנאות וסיורי, לימודיי,, ימי עיו5 6.6



ל וסיורי8 "סדנאות ע8 יוצרי וחוקרי תאטרו! מהאר9 ומחו, חוג לאמנות התאטרו! עור: ימי עיו!ה

האירועי8 על יעור תימסר הודעה בכל ש. ת הלימודי8יחשוב מתכנכחלק , לימודיי8 במש: שנת הלימודי8

במסגרת . בזמני השיעורי8 הקבועי8לא שעות שבימי8 וכולל אירועי8 ב,  חייבי8 בה8שיעורהתלמידי ש

" מסעות תאטרו!"על . הלימודי8 מבקרי8 תלמידי החוג בהצגות התאטרו! ובפסטיבלי תאטרו! באר9

 . ל תימסרנה הודעות בנפרד"שהחוג עור: בחו
 

 מדברסדנאות   6.6.1
הסדנה נמשכת . יצירה לתלמידי החוג לתאטרו! מחו9 לאוניברסיטה/ב יתקיימו סדנאות עיו!"ל תשס"בשנה

, שתתקיימנה ברוב! בחופשות, הודעה על מועדי הסדנאות. יצירה/שלושה ימי8 ובסיומה יוגשו עבודות עיו!

 . תימסרנה במהל: השנה
 

 הדרכת בטיחות 6.7
 שעתיי8 ,פגשי8 מ4חייבי8 להשתת= בהדרכת בטיחות בהיק= של ' נה א בשתחוגי>ל תלמידי התכנית החדכ

כדי ללמד כללי8 , הפקותולמפגשי הדרכת הבטיחות מכווני8 בעיקר לתרגילי8 המעשיי8 . כל מפגש

בדק בכל אחד יהנוכחות ת. שימוש נכו! בכלי עבודה ושמירת רכוש, בסיסיי8 בהקפדה על חיי אד8

 ".עובר"תנאי המעבר בקורס הוא ציו! . י8 בחינה מסכמתובמפגש הרביעי תתקי, מהמפגשי8
 .הודעה מפורטת תפורס8 על לוחות המודעות. 'הדרכת הבטיחות תתקיי8 בחופשת סמסטר א

 .'תלמיד אשר לא יעבור את הדרכת הבטיחות ידרש לחזור על הקורס במהל: סמסטר ב
 
 תכניות לימוד. 7
להל! בתכניות . מערכת השיעורי8תורכב שוני8 על פיה8 הל! המבנה ומספר השעות של מסלולי הלימוד הל

המפורטי8 , מהתחומי8 ניתני8 שיעורי8 ספציפיי8ואחד בכל אחד . בלבד תחומי הלימודפורטי8 מ

  .ברשימת השיעורי8



 חוגיי,2מסלולי לימוד חד 7.1
 

 מסלול תאטרו5 עיוני 7.1.1
 > ראשו! בתאטרו! ' נה אש

 ס"ש 24 מבואות חובה 
 ס"ש 8 בחירה י שיעור2 

 ס"ש 4  מחו9 לחוג שיעור  
  :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 4  תלבושות ואביזרי8, תפאורה  

 ס"ש 2 אול8 וקהל   
 ס"ש 42 כ "                                                              סה   
 

 > ראשו! בתאטרו! ' נה בש
 ס"ש 4 תאטרו! מודרני במאה העשרי8  
 ס"ש 8 וסמינריוני8 פר2 
 ס"ש 3  סדנה 
 ס"ש 16   בחירה  שיעורי4 
 ס"ש 8 חו9 לחוג יעורי8 מ ש2 
 ס"ש 39 כ "                                                              סה  

 

 > ראשו! בתאטרו! ' נה גש
 ס"ש 12  ני8סמינריו 3 
 ס"ש 12 שיעורי בחירה 
 ס"ש 12 י8 מחו9 לחוג שיעור 3 
 ס"ש 36 כ"                                                              סה  

 ס” ש117 2כ לתואר "סה  
 

 מסלול משחק 7.1.2
 > !ראשו! בתאטרו ' נה אש

 ס"ש 24 מבואות חובה 
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש 24 'שחק אמ  
 ס"ש 10 'הבעה גופנית בתאטרו! א  
 ס"ש 8 'הבעה קולית בתאטרו! א  
 : הכשרה מעשית בהפקות 

 ס"ש 4 תלבושות ואביזרי8, תפאורה   
 ס"ש 2 אול8 וקהל    

 ס"ש 72 כ"                                                               סה  
 

 
 
 > ראשו! בתאטרו! ' נה בש

 ס"ש  4 תאטרו! מודרני במאה העשרי8 
 ס"ש  3 )4לבחירה מתו: (סדנה  
 ס"ש  4 ריו!פרוסמינ 
 ס"ש  8  בחירהשיעורי 
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש  30 ' שחק במ  
 ס"ש  16 'הבעה גופנית בתאטרו! ב   
 ס"ש 10 'הבעה קולית בתאטרו! ב   

 : הכשרה מעשית בהפקות  



 ס"ש 4 פרוייקט משחק כיתתי   
 ס"ש 79 כ "ה                                                                ס   

 > ראשו! בתאטרו! ' נה גש
 ס"ש  12   בחירהשיעורי 3 
 :ימודי8 מעשיי8ל 
 ס"ש  24 'שחק גמ  

 ס"ש  16 'הבעה גופנית בתאטרו! ג   
 ס"ש  10 'הבעה קולית בתאטרו! ג   
 :הכשרה מעשית בהפקות  
 ס"ש 21 'משחק בהפקה ג   

 ס"ש 74 כ"                   סה                                               
 

 ס"ש  8  ני8סמינריו 2 ' נה דש
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש  8 'משחק ד  
 ס"ש  5 מיומנות השחק!   
 ס"ש  6 עבודת שחק! מחזאי במאי  
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 16 'משחק בהפקה ד   
 ס"ש 43 כ"        סה                                                           

 ס”  ש260 2כ לתואר "סה  
 

 מסלול  עיצוב 7.1.3
 > ראשו! בתאטרו! ' נה אש

 ס"ש 24 ובהחמבואות  
 ס"ש 4 תולדות הבגד  
 ס"ש 4 ה בחירשיעור 
 ס"ש 4 מבוא כללי לתולדות האמנות  
 ס"ש 30 לימודי8 יישומיי8 

 
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש  4 תלבושות ואביזרי8, תפאורה  
 ס"ש 2 תאורה   
 ס"ש 72 כ "                                                                סה  

 

 ראשו! בתאטרו! ' נה בש
 ס"ש 4 תאטרו! מודרני במאה העשרי8 
 ס"ש 3 )4לבחירה מתו: (סדנה  
 ס"ש 4 פרוסמינריו! 
 ס"ש 4  בחירהשיעור 
 ס"ש 4    תולדות העיצוב 
 ס"ש 38 שומיי8לימודי8 יי 
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 2  עוזר ניהול ייצור   

 ס"ש 2 עוזר ניהול תאורה    
 ס"ש 61 כ"                                                                 סה  

 
 > ראשו! בתאטרו! ' נה גש

 ס"ש  4 יצוב פני8 ולבוש כייצוגי תרבות ע 
 ס"ש  8 ני8סמינריו 2  

 ס"ש  8 ותרגיל שיעור >מבוא לאמנות מודרנית  



 ס"ש 2 תולדות הטכנולוגיה של התאטרו! 
 ס"ש 18 ימודי8ישומיי8ל 
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 4 או ניהול תאורה   ניהול ייצור  
 ס"ש 44 כ "                                                                 סה  

 ס" ש177  2כ לתואר "סה  
 

 בימוימסלול  7.1.4
 > ראשו! בתאטרו! ' נה אש

 ס"ש  24 מבואות חובה 
 ס"ש 4 מבוא לדרמטורגיה 
 ס"ש 4 שיעור בחירה מחו9 לחוג 
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש 6 משחק  
 ס"ש  4 הפקהארגו!   
 ס"ש 2 תפעול תאורה  
 ס"ש  2 יסודות כתיבה דרמטית  
  
 :הכשרה מעשית בהפקות  
 ס"ש  4 תלבושות ואביזרי8, תפאורה  
 ס"ש 2  תאורה אואול8 וקהל   
 ס"ש  52 כ"                                                                             סה  

 

 > ראשו! בתאטרו! ' נה בש
 ס"ש 4 תאטרו! מודרני במאה העשרי8 
 ס"ש 3 )לבחירה (סדנה  
 ס"ש 4 פרוסמינריו! 
 ס"ש 8 חירה ב שיעורי2 
 ס"ש  4  מחו9 לחוג שיעור בחירה  
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש  6 סצנות ניתוח וביצוע  
 ס"ש  8 יסודות הבימוי  
 ס"ש 4 עיצוב לבימאי8  
 ס"ש 4 מבוא לתאורה  
 ס"ש 4 מבוא לחשיבה בימתית  
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 4   עוזר במאי שני וניהול הצגה   
 ס"ש  1   עוזר ניהול תאורהניהול סאונד או  
 ס"ש 1  עוזר במאי בתאטרו! קריאה  
 ס"ש  55 כ"                                                                             סה  

 
 >  ראשו! בתאטרו! ' נה גש

 ס"ש 8  ני8סמינריו 2 
 ס"ש 12  בחירה  שיעורי 3 
 ס"ש 8   בחירה מחו9 לחוגישיעור 2 
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש 4  טכניקות בימוי  
 ס"ש 4  ספר בימוי  
 ס "ש 2  דיבור>סדנת טקסט  
 ס"ש 4  בימאי>מעצב  
 ס"ש 2  אול8 ובמה  
 ס"ש 3  בימוי קהילתי  



  ס"ש 1  בימוי מחזה זר  
 ס"ש 1  בימוי מחזה קצר  
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש  4  עוזר במאי ראשו!    
 ס"ש 53 כ"                                                                    סה           

 ס” ש160 2כ לתואר "סה  
 
 

 מסלול כתיבה דרמטית ודרמטורגיה  7.1.5
 ראשו! בתאטרו! ' נה אש

  ס"ש 24  מבואות חובה 
 ס"ש 4  מבוא לתאטרו! קהילתי 
 ס"ש 4  מבוא לדרמטורגיה 
 ס"ש 4  תימבוא לתאטרו! קהיל 
 לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש 6  משחק  
 ס"ש 4  הפקהארגו!   
 ס"ש 2  תפעול תאורה  
 ס"ש 2  יסודות כתיבה דרמטית  
 ס"ש 2  יסודות כתיבה דרמטית אישית  
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש  4  תלבושות ואביזרי8 , תפאורה  
 ס"ש 2  אול8 וקהל או תאורה   
 ס"ש 58 כ"                                                        סה                       

 

 > ראשו! בתאטרו! ' שנה ב
 ס"ש 4 תאטרו! מודרני במאה העשרי8 
 ס"ש 3  סדנה 
 ס"ש 4 פרוסמינריו! 
 ס"ש 12  בחירהשיעורי 3 
 ס"ש 4 שעור בחירה מחו9 לחוג 
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש  6  ניתוח וביצוע>סצינות   
 ס"ש  4 י8מכתיבה דרמטית למתקד  
 ס"ש 3 כתיבה יצירתית  
 ס"ש 4 מבוא לחשיבה בימתית  
 ס"ש 2 1תסריטאות : תחו8 
  :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 4 עוזר במאי שני וניהול הצגה   
 ס"ש 1 דרמטורג בתאטרו! קריאה  
 ס"ש  51 כ"                 סה                                                              

 

 > ראשו! בתאטרו! ' נה גש
 ס"ש 8  סמינריוני28 
 ס"ש  8 שני שיעורי בחירה 
 ס"ש 4 שיעור בחירה מחו9 לחוג 
 :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש  2 דיבור>סדנת טקסט  
 ס"ש 6  שחק!> בימאי>עבודת מחזאי  
 ס"ש 2 תחקיר לכתיבה דרמטית  
 ס"ש 2 8כתיבה דרמטית למתקדמי  



 ס"ש 3 'כתיבה יצירתית ב  
 ס"ש 3 בימוי קהילתי  
 ס"ש 4 2ריטאות סת  
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 4  עוזר במאי ראשו!   
 ס"ש 46 כ"                                                                             סה  

 ס" ש155 2כ לתואר "סה  
 

 קהילתי וחינוכי   מסלול תאטרו5 7.1.6
 >  ראשו! בתאטרו! ' נה אש

 ס"ש  24  הבמבואות חו 
 ס"ש 4  מבוא לתאטרו! קהילתי   
 ס"ש 2  מושגי יסוד בסוציולוגיה  

  :לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש 4  תאטרו! קהילתי הלכה למעשה  
 ס"ש 2  )ס"ס לעו"בי(יחסי8 בי! אישיי8   
 ס"ש 2  תאוריה של עבודה בקבוצות  
 ס"ש 6   לתאטרו! קהילתימשחק  
 ס"ש  4  תפעול וניהול ותאורה  
 ס"ש  4  הכנה להתנסות בתאטרו! קהילתי  
 :הכשרה מעשית בהפקות 
 ס"ש 4  פרויקט התנסות בתאטרו! קהילתי  
 ס"ש  4  תלבושות ואביזרי8, תפאורה  
 ס"ש 2  תאורה   
 ס"ש 62 כ"                        סה                                                       

 
 >  ראשו! בתאטרו! ' נה בש

 ס"ש 4  תאטרו! מודרני במאה העשרי8 
 ס"ש 3   )4 מתו:  אחתלבחירה(סדנה  
 ס"ש 4  פרוסמינריו! 
 ס"ש 8   בחירהשיעורי 2 
 ס"ש  4  שיעור בחירה מחו9 לחוג 
 :  לימודי8 יישומיי8 
 ס"ש 2  מדרמה יוצרת לתאטרו!  
 ס"ש 6  בימוי בקהילה  
 ס"ש 6  הכשרת השחק! בקהילה  
 ס"ש 3  תאטרו! סיפור  
 ס"ש 4  קהילתי>כתיבת מחזה חינוכי  

 :הכשרה מעשית בהפקות   
 ס"ש 2  ניהול במה או ניהול סאונד    

 ס"ש 4  הפקה במסגרת תאטרו! החוג  
 ס"ש 50 כ"                   סה                                                            

 
 סמינריו! ' נה גש

 ס"ש  4  תאוריה אידאולוגיה ומעשה בתאטרו! קהילתי   
 ס"ש  4  סמינריו! בחירה בחוג 

  ס"ש  8   שיעורי בחירה בחוג2   
 : לימודי8 יישומיי8  
 ס"ש 4  עיצוב לתאטרו! קהילתי   



 ס"ש 4  המורה כשחק! ומפעיל   
 ס"ש 2  מחזה קהילתי   
 ס"ש 6  בימוי   
 ס"ש 6  סדנת טקסי8 ומיתוסי8   
 ס"ש 4  הכנה לפרוייקט בימוי בתאטרו! קהילתי   
 :הכשרה מעשית בהפקות  

 ס"ש 4  פרוייקט בימוי בתאטרו! קהילתי   
 ס"ש 46 כ"                                                                             סה  
 ס" ש158 –לתואר כ "סה 

 
 חוגית2תכנית לימודי, דו 7.2

 
 ס"ש 24  מבואות חובה ' נה אש

 ס"ש 4  שיעור בחירה  
 ס"ש 28 כ"                                                                             סה  

 
 ס"ש 4  תאטרו! מודרני במאה העשרי8 ' נה בש

 ס"ש 3   סדנה 
 ס"ש 4  פרוסמינריו! 
 ס"ש  8   שיעורי בחירה 2 
 ס"ש 19 כ"                                                                             סה  

 
 ס"ש 4  סמינריו!  ' נה גש
 ס"ש 12   שיעורי בחירה 3  

 ס"ש  16 כ"                                                                             סה  
 ס " ש63 2כ לתואר דו חוגי "סה 

 עבודות בכתב. 8
שתוגשנה עד , בבחינות סיו8 במועדי8 קבועי8  או בעבודות סיכו8, שיעורי8 יחויבו התלמידי8 בתרגילי8ב

 . חודש ימי8 לאחר סיו8 הקורס
 . בכל הסמינריוני8 והפרוסמינריוני8 יוגשו עבודות סמינריוניות

אי! להגיש שתי עבודות מאותו סוג . התלמיד ישמור עותק של העבודה. סותכל העבודות תוגשנה מודפ

 .לאותו מורה
אלא ,  בספטמבר בשנת הלימודי8 שהקורס נית! בה1: ועד הגשת עבודות סמינריוניות ופרוסמינריוניותמ

 .העבודות תוגשנה לרישו8 במזכירות החוג. א8 הודיע המורה על מועד אחר
 
 שיפור ציו5. 9

התיקו! יבוצע באותה . ללא הגבלת מספר הקורסי8, לרבות ציו! חיובי, י לתק! ציו!תלמיד רשא

התלמיד זכאי לגשת לבחינה . הציו! האחרו! הוא הציו! הקובע. שנה אקדמית בה נלמד הקורס

 .'ובמועד ב' במועד א
 

 נוכחות בשיעורי,. 10
טר מצדיקות ביטול השתתפות שלוש היעדרויות בסמס. וכחות התלמידי8 בכל שיעורי החוג היא חובהנ

 .חיסורי8 מחמת שירות מילואי8 או מחלה מחייבי8 הצגת אישור מתאי8. התלמיד
 

 השתתפות בהפקות מחו: לחוג. 11
בכל תפקיד , חוגלל כל תלמידי החוג בכל תכניות הלימוד החד חוגיות חל איסור השתתפות בהפקות מחו9 ע

הפקות לימודיות והפקות , ה חל על הפקות מקצועיותאיסור ז. אלא באישור בכתב מראש החוג, שהוא

 .חובבי8 כאחד
 



 תנאי מעבר משנה לשנה. 12
 לתלמידי התכנית החד חוגית .א

 .בכל אחד מהמבואות והשיעורי8 העיוניי8)  לפחות60" (עובר"ציו!  .א
 . לפחות בכל הלימודי8 היישומיי808ממוצע של  .ב
 .יחודיי8 לפחות בכל אחד משיעורי המסלול הי80ציו! של  .ג
 .עמידה בכל חובות ההפקה בחוג .ד

 לתלמידי התכנית הדו חוגית .ב
 .בכל מבואות החובה)  לפחות60" (עובר"ציו!  

 
 לימודי אנגלית. 13
. למידי החוג בכל המגמות חייבי8 להשיג פטור באנגלית עד תחילת שנת הלימודי8 השנייה באוניברסיטהת

באנגלית ילמד " מתקדמי8"תלמיד ששוב9 לרמת . מודיו יופסקו לי–א8 תלמידשלא יעמוד בדרישה זו 

 ).פירוט בתקנות הלימודי8(פקולטה >בקורס למתקדמי8 במסגרת החוג
 
 

 ציו5 גמר. 14
 :יו! הגמר ישוקלל מציוני התלמיד במש: כל שנות לימודיוצ

  ציוני השיעורי70%8 >>חוגית >חוגי ותכנית דו>במסלול עיוני חד
 מינריוניות ציוני העבודות הס30%   

 
  ציוני השיעורי8 העיוניי30%8 >>חוגיי8 היישומיי8 >במסלולי8 החד

  ציוני הלימודי8 היישומיי30%8   
  ציוני העבודות הסמינריוניות20%   
  ציוני ההכשרה המעשית בהפקות20%   

 
 סיו, לימודי,. 15
מסר את כל , בהצלחהעמד בבחינות , למיד שסיי8 לשמוע את כל השיעורי8 לקראת התואר הראשו!ת

 .יודיע על כ: למזכירות החוג לש8 סיכו8 תיק התלמיד, עבודות הנדרשות ועמד בכל חובות ההפקהה
 

 תקציר נוהל הכשרה מעשית בהפקות. 16
התלמיד רשאי לפנות . התלמיד זכאי להסבר באשר לכל אחד ממרכיבי הפקה כלשהי ולתהלי: העבודה .1

 . המגמה ולראש החוגלמורהו הישיר ולאחר מכ! ג8 לראש
החזרות להפקות מתקיימות לרוב לאחר . מקומות וזמני8 לחזרות יתואמו בידי רכז ההפקות של החוג .2

 .חזרות שיתקיימו שלא בתיאו8 ע8 רכז ההפקות יופסקו מיד. סיו8 הלימודי8 בחוג
וכ! כל ציוד או , וילונות ומסכי8, מזרני8, קוביות, פריטי תפאורה וציוד תאורה ,בגדי8, אבזרי8 .3

) תאורה, תפאורה(פי נוהלי המחסני8 >ימסרו להפקה על, חומרי8 השייכי8 לחוג או לאוניברסיטה

 .ובאישור רכז ההפקות
, על ציוד שיילקח ללא רשות. האחריות לציוד ולהפעלתו מוטלת על מנהל הייצור ועל מנהל ההצגה .4

 .  עלות הנזקי8 עלייוטלו קנסות או פיצו, יינזק או לא יוחזר בזמ!
תקציביי8 או כל , משמעתיי8, החוג רשאי להפסיק מהל: עבודתה של כל הפקה משיקולי8 אמנותיי8 .5

 .סיבה סבירה אחרת
השיבו9 לתפקידי8 . י8דפי הפירוט בתכניות הלימו>תלמידי החוג ישתתפו בתרגילי ההפקות על .6

 .השוני8 יעשה בידי יוע9 המסלול הרלוונטי בתאו8 ע8 מורה התרגיל
 . פרודוקציה הראשונה>מזימו! ישיבת הפרה: תחילת הפקה .7

 .הפרוק ומת! אישור רכז ההפקות שההפקה אכ! פורקה כראוי: סיו8 הפקה
 .  יפורס8 ע8 תחילת שנת הלימודי8 על לוחות המודעות> ומחייב –נוהל הפקות מלא  .8
 ע8 משרד כל שימוש בחדרי הכיתות לצור: תרגול וחזרות מחייב תיאו8 ואישור מראש .9

 ). 9חדר (ההפקות 
 



 
 

 דרישות מוקדמות לתואר שני. 17
תלמידי8 המבקשי8 להמשי: לימודיה8 לתואר שני יעיינו בדרישות המוקדמות של המגמה הרצויה לה8 

 . י החוג וראשי מגמות הלימודצלרשות התלמידי8 עומדי8  יוע. וירכיבו מערכת לימודי8 בהתא8
יחויבו , דרישות המוקדמות לתואר שני במהל: לימודיה8 לתואר ראשו! תלמידי8 שלא ימלאו את מכסת ה

 ותפירוט הדרישות המוקדמות של המגמ. בשנת השלמות בטר8 יוכלו להתקבל ללימודי התואר השני

 :השונות לתואר שני יובא בסעיפי8 אלה
 2.2.2, 2.1.2 >> המגמה העיונית   
 3.2 >> המגמה לבימוי   
 4.2 >> המגמה לעיצוב   

 
 תעודת הוראה בתאטרו5. 18
אביב מעניק תעודת הוראה בתאטרו! >חוג להכשרת עובדי חינו: שבבית הספר לחינו: באוניברסיטת תלה

 .מש: הלימודי8 כשנתיי8. י תכנית הלימודי8 החדשה"עפ, הספר התיכו! לבית
, כ!>כמו. רי בחירהלימודי8 מקצועיי8 ושיעו, הכוללי8 שיעורי מבוא בחינו:, ס" ש30 >יק= הלימודי8 ה

שלא קיבלו הכשרה בסיסית , מבעלי תואר ראשו!) שאינ8 נכללי8 במניי! השעות(נדרשי8 שיעורי השלמה 

 .במסגרת לימודי התואר הראשו!, ת הביצוע של התאטרו!ובמיומנוי
 
 

 מסלול להוראת התאטרו5ה
 ר ד! אוריי!"ד: רכז המסלולמ

 
שנות לימוד מלאות בתכנית הלימודי8 לתואר ראשו! שאי8 להירש8 למסלול תלמידי8 שסיימו שתי ר

 .  לפחות75בציו! ממוצע של 
 
 ס"ש 4>12  יעורי מבואש
 ס"ש 12  ימודי8 מקצועיי8ל
 ס"ש    6>7  י בחירהריעוש
 ס"ש 30  כ"הס
 
 . סמסטרי28' מש: הסטאז>' שנה ב: כשרה מעשיתה
 
התלמיד . ' הניתנות על ידי מרכז הסטאזבו יכי! מטלות, סמסטר הראשו! ישתת= התלמיד בשיעור שבועיב

 ת שיעורי8 בכית5התלמיד יית! .  יחידות בגרות5>ספר בו קיימת מגמת תאטרו! ל> שעות בבית60>יצפה ב

במידת הצור: ייטול התלמיד . בתאו8 מראש' השיעורי8 שיועברו יאושרו על ידי מרכז הסטאז. האימו!

 .ספרה>חלק בתהלי: הפקת הצגות במסגרת המגמה בבית
 
 
 
 ימודי השלמהל
עלי תואר ראשו! בתאטרו! שלא קיבלו הכשרה בסיסית במיומנויות הביצוע של התאטרו! במגמת ב

מבוא ביסודות המשחק : קשו להשלי8 שיעורי8 בחוג לאמנות התאטרו!בית, לימודיה8 לתואר ראשו!

 .והשלמות נוספות לפי הצור:, ומבוא לבימוי
חינו: או חטיבה בהוראת המקצועות ההומניטריי8 חייבי8 בלימודי8 וגרי חוג הלומדי8 בבית הספר לב

 .ס לפחות" ש4, המקצועיי8 ובשיעור בחירה
, ס לחינו:"במקרה של סתירה בי! הנאמר כא! לבי! ידיעו! ביה.  בית הספר לחינו:!רטי8 נוספי8 בידיעופ

 .האחרו! קובע
 



 ילימודי התואר השנ
 

 תחומי הלימודי,. 1
 .הבימוי והעיצוב,  מציעי8 התמחויות בתחו8 העיונישניימודי התואר הל
 
 :המגמה העיונית .1

, העברי והישראלי, אטרו! היהודיהת: כגו!,  מציעה טווח נושאי8 רחב למחקרהמגמה העיונית 

ותחומי מחקר נוספי8 בהתייעצות , והדרמטורגיה  הביצוע התאטרוני ,  התאטרו! הקהילתי והחינוכי

 : ה זו קיימי8 שני מסלולי8במגמ. ע8 מורי החוג
לימודי8 לקראת אפשרות לימודי8  הכולל עבודת גמר בעלת אופי מחקרי ומקנה למסיי8 מסלול  .1.1

 תואר שלישי
  . שאינו מקנה אפשרות להמשי: לקראת תואר שלישימסלול לימודי8 ע8 בחינת גמר .1.2

  
   :  מוצע לתלמיד לבחור  בהתמחותמגמה לבימויב.   2

 ! תאטרובימוי 2.1 
 .תבימוי וכתיבה דרמטי 2.2 
 בימוי ודרמטורגיה 2.3 

 
 : מוצע לתלמיד לבחור בהתמחות מגמה לעיצובב .3

 עיצוב תפאורה 3.1 
 עיצוב תלבושות 3.2 
 עיצוב תאורה 3.3 

 
 המגמה העיונית. 2

 מטרת הלימודי, 2.1
 בתחומי8 ה גבוהה מומחי8  ברמ,חוקרי תאטרו! ומורי8 היא הכשרת העיוני טרת הלימודי8 במסלול מ

  .א" תואר מבסיו8 לימודיו יקבל התלמיד. פדגוגיי8 ויישומיי8  בתאטרו!, עיוניי8
 

 תנאי קבלה 2.2
 :דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! באמנות התאטרו! .א

  לפחות85סיו8 לימודי תואר ראשו! בחוג לאמנות התאטרו! בציו! ממוצע של  .1 
  כושר מחקריעמידה בפני ועדת קבלה והוכחת .2 
י המועצה "דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! מחוגי8 אחרי8 או לבעלי תואר ראשו! המוכר ע .ב

 .א"להשכלה גבוהה אשר אינו זהה לתואר ב
  לפחות 85סיו8 לימודי תואר ראשו! בציו! גמר של  .1 

יוניי8 ס מהלימודי8 הע" ש12בהיק= של עד " מעמד מיוחד"המועמד יתקבל ללימודי השלמה ב .2

 .לתואר ראשו!
על פי יעו9 אישי במעמד , ס מלימודי התואר השני" ש4 >במקביל יוכל המועמד להירש8 ל .3

בתנאי " מ! המניי!"יכול לעבור למעמד " על תנאי"תלמיד במעמד (, "מ! המניי! על תנאי"

י ועדת ההוראה של החוג "שישלי8 את המטלות שהוטלו עליו תו: פרק הזמ! שיקבע ע

 ).יעלה על שנת לימודי8 אחתואשר לא 
תבח! ועדה מטע8 החוג את האפשרות , א8 עמד התלמיד במטלות בפרק הזמ! שנקבע .4

והקורסי8 שבה8 השתת= כתלמיד , בלימודי התואר השני" מ! המניי!"להעבירו למעמד 

 . יחשבו כחלק מחובותיו לתואר שני"  על תנאי"במעמד 
 

 מבנה הלימודי,  2.3
סמינר ,  לימודי בחירה, לימודי התמחות,ה העיונית כוללת שיעורי8 מתודולוגיי8כנית הלימודי8 במגמת

 הרכב הקורסי8 ייעשה .  ויו8וקולוק > ולמסלול ע8 כתיבת עבודת גמר  שיעורי8 מחו9 לחוג ,מחלקתי

 .בייעו9 ע8 מורי החוג ותו: התאמה  ע8 תחומי העניי! של התלמיד



 
  גמר במסלול ע, עבודתתכנית הלימודי,  2.4
 ס"ש 8 שיעורי8 לפי בחירה  'נה אש

 ס"ש 8 ני8 וסמינרי 
 ס"ש 4 שיעורי8 במדרשה לתארי8 מתקדמי8 
 ס "ש 2  סמינר מחלקתי 
 ס"ש  22 'כ שנה א"סה  

 
 ס"ש 4 שיעורי8 לפי בחירה  'נה בש

 ס"ש 4 )חונכות אישית במחקר(קולוקוויו8  
 ס"ש 4 סמינריוני8  
 ס"ש 4 י8במדרשה ללימודי8 מתקדמשיעור  
 ס"ש 2 סמינר מחלקתי 

 ס"ש 20 'כ שנה ב"סה                                                                                          
 ס "ש 40 כ לתואר שני  במסלול ע, עבודת גמר"סה 

 
  לתואר שני במסלול ע, בחינהתכנית הלימודי,  2.4
 ס"ש 12 שיעורי8 לפי בחירה  'נה אש

 ס"ש 8 סמינריוני8  
 ס"ש 4 שיעורי8 במדרשה לתארי8 מתקדמי8  
 ס"ש 2  סמינר מחלקתי 
 ס"ש  26 'כ שנה א"סה 

 
 ס"ש 8 שיעורי8  לפי בחירה  'נה בש

 ס"ש 8 סמינריוני8 
 ס"ש 4 שיעור בחירה 
 ס"ש 4 שיעורי8 במדרשה לתארי8 מתקדמי8  
 ס"ש 2 סמינר מחלקתי 
 ס"ש  22 ' כ שנה ב"ה                                ס                     

 
 ס"ש 48   לתואר שני ע, בחינהכ"סה 

 
 עבודות בכתב  2.5
 לפחות שלוש מתו: עבודות ,במסלול ע8 עבודת גמר.  ות בכתב בהתא8 לדרישות הקורסתלמיד יגיש עבודה

עבודות אלה תהיה ברמה של  לפחות ארבע מתו: ,  ובמסלול ע8 בחינת גמר;אלה ברמה של סמינריו!

יהא המועד האחרו! להגשת , במידה ולא נקבע מועד. י המורה"העבודה תוגש במועד שנקבע ע. סמינריו!

 ).לרבות סמסטר קי9(העבודה לא יאוחר מסו= הסמסטר העוקב בו נלמד הקורס 
 

 שפה זרה  2.6
שפה זו יבחר  . ס= לאנגליתלמידי המגמה העיונית לתואר שני חייבי8 בידיעת שפה זרה שנייה בנות

 ברסיטת התמחותו ומתו: השפות הנלמדות באוניל בהתא8 ,ראש המגמה העיוניתהתייעצות ע8 התלמיד ב

 .מטע8 היחידה האחראית להוראת שפת הבחירה שלו" פטור" על התלמיד להמציא  .אביב>לת
 

 עבודת גמר  2.7
  באחד ממורי החוג  כמנחה השנייה לתואר שני בתחילת שנת לימודיו יבחר תלמיד במסלול ע8 עבודת גמר 

ה לאישור ראש תבשיתו= ע8 המנחה ויגיש או לעבודת הגמר התלמיד יכי! את הצעת המחקר  .  ולעבודת

 .י! זהיהחוג או למי שראש החוג ימנה מטעמו לענ
 .גמר אלא לאחר שסיי8 את כל חובותיו לתואר>תלמיד לא יורשה להגיש עבודת



וכ! בדיקה ,  בעבודת הגמר יכולת בהפעלת שיטות מחקר אקדמיות בתחו8 התמחותול התלמיד להוכיחע

ל  ע.עליו להוכיח נקודת מבט מקורית לגבי מושא מחקרו. לעומק של המחקר הקיי8 בשדה התמחותו

וה! בצד המעשי של , ח בקיאות ה! בחומרי8 התאורטיי8 והמחקריי8 האקדמיי8יעבודת הגמר להוכ

 .פי ד= ההנחיות שנית! לקבל במזכירות החוג>עבודת גמר תיכתב על.  עתהתאטרו! כאמנות מבוצ
 

  למסלול ע, עבודהציו5 גמר  2.8
 :יו! הגמר יחושב כדלקמ!צ

 ציוני השיעורי8  30%
 ציוני העבודות הסמינריוניות 30%
 .דת הגמרוציו! עב  40%

 
  בחינת גמר     2.9

התלמיד יציע  . תו8 לימודיו בבחינת גמר בכתבבלמיד   התיבח!, א במסלול ללא תזה"כתנאי לקבלת תואר מ

נושאי8 אלה יתפרשו  על . שאלות שברצונו להיבח! עליה8 וכ! ביבליוגרפיה בכל אחד מה8 או נושאי8

 ותחו8 חקר  התחו8 ההיסטורי, מתודולוגי/ התחו8 התאורטי:שלושה תחומי8  מרכזיי8 שוני8  כגו!

, וכ! ההרכב הסופי של הביבליוגרפיה, היק= ההכנה הנדרשת, פיי8פרטי הנושאי8 הסו. התאטרו! הישראלי

בבחינה עצמה יישאל . ידי היוע9>יסוכמו בי! התלמיד ובי! יוע9 החוג לענייני בחינות הגמר ויאושרו על

 תלמיד לא . על התלמיד לעמוד בבחינת הגמר תו: שנה מסיו8 לימודיו. הנושאי8 שאושרו לועלהתלמיד 

 . בבחינת גמר אלא לאחר שסיי8 את כל חובותיו לתואריורשה לגשת להבח!
 

  למסלול ע, בחינהציו5 גמר  2.10
 :יו! הגמר יחושב כדלקמ!צ

 ציוני השיעורי8 30%
 ציוני העבודות הסמינריוניות 40%
 .ציו! מבח! הגמר 30%

 
 המגמה לבימוי.  3

 מטרת הלימודי,  3.1
הדרי: להמסוגל להלהיב ו, יוצר אינטואיטיבי, אמ!טרת הלימודי8 היא הכשרת במאי שיהווה שילוב של מ

ולבסס את עבודתו האינטרפרטטיבית , ובאותה עת לעסוק במחקר לקראת הצגה, באישיותו צוות יוצרי8

בעוד שאת מיומנויות הבימוי הבסיסיות חייב התלמיד לרכוש במסגרת לימודי . על בסיס עיוני מוצק

 מעמיק ויכולת שילוב דעדי הבימוי בתואר השני היא רכישת ימטרת לימו, )מסלול בימוי(התואר הראשו! 

 .אינטגרטיבית ברמה גבוהה של יצירה ועיו!
 )..M.F.A(מ  "מגמה זו יקבל התלמיד בתו8 לימודיו תואר מאב
 

  תנאי הקבלה 3.2
 :דרישות מוקדמות לבעלי תואר שסיימו מסלול בימוי 3.2.1

 . לפחות80ר של מציו! ג 3.2.1.1
 .מידה בפני ועדת קבלהע 3.2.1.2

 :דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! באמנות התאטרו! במסלולי8 אחרי8 3.2.2
 . לפחות80סיו8 לימודי תואר ראשו! בציו! גמר של  3.2.2.1
מנהיגות וחשיבה , בפניה יוכיח התלמיד יצירתיות, עמידה בפני ועדת קבלה 3.2.2.2

 .תאטרונית
בה ילמד את מקצועות החובה של מסלול בימוי , למותהמועמד יתקבל לשנת הש 3.2.2.3

 .ממוצע הציוני8 הנדרש ועמידה בפני ועדת קבלה, בתואר ראשו!
 :דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! מחוגי8 אחרי8 3.2.3

דופ! תישקל מועמדות8 של בעלי תואר ראשו! במקצוע אחר א8 יש למועמד >במקרי8 יוצאי 

שתתבסס על נסיונו ,  יידרש המועמד לעמוד בתכנית השלמות זההבמקר. נסיו! מעשי הול8



ה! , ממוצע הציוני8 הנדרש. י ועדת הקבלה לתואר שני"ולימודיו הקודמי8 ותיקבע ע

 . לפחות  ועמידה בפני ועדת קבלה80יהיה , בלימודי התואר הראשו! וה! בתכנית ההשלמות
 מבנה הלימודי,  3.3
לימודי ההתמחות היישומיי8 . ת לימודי תאוריה ולימודי8 יישומיי8כנית הלימודי8 במגמה לבימוי כוללת

בימוי , בימוי וכתיבה דרמטית, בימוי בתאטרו! קהילתי וחינוכי, בימוי תאטרו!: יתנהלו בארבעה תחומי8

במקביל יבחר התלמיד באחד . התלמיד חייב לבחור באחד מהארבעה כתחו8 ההתמחות שלו. ודרמטורגיה

חקר הביצוע התאטרוני ; י והישראליברהע,חקר התאטרו! היהודי: יוניי8מתחומי ההתמחות הע

 .חקר התאטרו! הקהילתי והחינוכי; והדרמטורגיה
 :שוב לציי!ח
 .והמעבר משלב לשלב תלוי בהישגי התלמיד בכל שלב, ההתקדמות בלימודי8 היא בשלבי8 .א
ל שבימוי ובסיו8 העבודות העיוניות תלוי באישור ועדה מקצועית של המגמה ל' לשנה ב' המעבר משנה א .ב

' הרשות להמשי: לעבודת הגמר תנת! רק בתו8 הסמסטר הראשו! של שנה ב.  לפחות80אותה שנה בציו! 

 .וזאת על פי חוות דעת של ועדה מקצועית של המגמה
 

 פירוט הלימודי,  3.4
 לימודי תאוריה  'נה אש

 ס"ש  4 שיעורי8  
 תחו8 התמחות 
 ס"ש  8 סמינריוני8    
 ס"ש 2 סמינריו! מחלקתי 
 לימודי8 יישומיי8  
 תחומי התמחות  

 בימוי תאטרו!  
 ס"ש 12 שיעורי8 יישומיי8   
 כתיבה דרמטית )או( 

 ס"ש  12 שיעורי8 יישומיי8   
 דרמטורגיה )או (       

 ס"ש  12 שיעורי8 יישומיי8   
  ס "ש 26 כ"       סה                                                      

 
 לימודי תאוריה  'נה בש

 ס"ש  4 שיעורי8  
 )'המש: משנה א(תחו8 התמחות  
 ס"ש  4 סמינריוני8    
 ס"ש  4 ה לתארי8 מתקדמי8 ששיעורי8 במדר 

 ס"ש 2 סמינריו! מחלקתי   
 ס"ש  2 הדרכה אישית בעבודת הגמר  

 לימודי8 יישומיי8  
 תחומי התמחות  
 בימוי תאטרו! 

 ס"ש  18 שיעוריי8 יישומיי8   
 כתיבה דרמטית )או( 
 ס"ש 18 שיעוריי8 יישומיי8   
 דרמטורגיה )או( 

 ס"ש 18 שיעוריי8 יישומיי8    
 ס"ש 34 כ"                                                             סה   

  
 ס"ש  60 כ  לתואר"                          סה                                                         

 



 חובות הפקה  3.5
כל תלמיד יחוייב במספר . מגמה לבימוי חייבי8 בהשתתפות בהפקות בהתא8 לשיקולי המגמההלמידי ת

 . ההשתתפות בהפקות החוג הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודי8. הפקות בהתא8 לתחו8 התמחותו
 

 'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א  3.6
 .יקטי8 ההפקתיי8י בפרו90 בלימודי התאוריה והלימודי8 היישומיי8 וציו! ממוצע 85יו! ממוצע של צ
 

 עבודות בכתב  3.7
 .תלמיד יגיש עבודה סמינריונית בכל אחד מהקורסי8 ברמת סמינריו!ה
 

 עבודת גמר  3.8
כל . תחו8 בחירתו של התלמידבודת הגמר תתמקד בסוגיה תאטרונית ותשלב עבודה עיונית ויישומית בע

ודת הגמר יהיה הפקה תאטרונית בהחלק היישומי של ע. עיוני ויישומי: ידי  שני מנחי8>עבודה תתודר: על

ספר הבימוי של . המשלבת את כל מרכיבי ההפקה וממחישה את נושא המחקר הלכה למעשה, מלאה

. נפרד מעבודת הגמר>ו יהוו חלק בלתיההפקה או התחקיר לכתיבת המחזה וניתוח שלבי כתיבתו על גרסותי

למיד בפני ועדה המורכבת ממנחי התיעמוד , לאחר גמר העלאת ההפקה בפני הקהל והגשת ספר הבימוי

 .העבודה ובוחני8 נוספי8 לש8 דיו! בעבודה על כל שלביה
 

 ציו5 הגמר  3.9
 :יו! הגמר יחושב כדלקמ!צ

 ציוני שיעורי8 עיוניי8 20%
 עשיי8ציוני שיעורי8 מ 20%
 עבודות סמינריוניות 20%
 .עבודת גמר 40%

 
 עבודה בתאטרו5 מחו: לחוג  3.10

בתאטרו! הנעשית ' להוציא עבודת סטאז, ל איסור על עבודה בתאטרו! מחו9 לחוגחל תלמיד המגמה ע

 .בתאו8 ובפקוח מורי החוג
 המגמה לעיצוב.  4

 מטרת הלימודי,  4.1
, מעשית בעיצוב תפאורה>וני מאפשרי8 התמחות מקצועיתימודי התואר השני במגמה לעיצוב תאטרל

במגמה זאת . ויצירתיות אישית, ה בטכנולוגיה ובמיומנויותטשלי, תלבושות ותאורה תו: שילוב ידע עיוני

 . M. F.Aיקבל התלמיד בתו8 לימודיו תואר
 

 תנאי קבלה  4.2
 :עיצוב>רו8דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! באמנות התאטרו! במסלול ט 4.2.1

 .תובשיעורי ההתמח,  לפחות85סיו8 לימודי תואר ראשו! בציו! ממוצע של  4.2.1.1
 .עמידה בפני ועדת קבלה 4.2.1.2

 :דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! באמנות התאטרו! במסלולי8 אחרי8 4.2.2
  לפחות80סיו8 לימודי תואר ראשו! בציו! גמר של  4.2.2.1
בפניה יוצג תיק עבודות המוכיח יכולת ביטוי גראפית , עדת קבלהעמידה בפני ו 4.2.2.2

 .ופלסטית גבוהה
>בה8 יילמדו מקצועות החובה של מסלול טרו8, המועמד יתקבל ללימודי השלמה 4.2.2.3

 .80ממוצע הציוני8 הנדרש יהיה . עיצוב
 :דרישות מוקדמות לבעלי תואר ראשו! מחוגי8 אחרי8 4.2.3

שתתבסס על , יידרשו לעמוד בתוכנית השלמות) עלי נסיו! מעשי הול8רצוי ב(מועמדי8 אלה  

ממוצע הציוני8 הנדרש ה! . י ועדת הקבלה לתואר שני"נסיונו ולימודיו הקודמי8 ותיקבע ע

 . לפחות85בלימודי התואר הראשו! וה! בתכנית ההשלמות יהיה 
 



 מבנה הלימודי,  4.3
 שתי שנות :יישומיי8 ועיצוב להפקות החוג במהל, יי8לימודי8 במגמה לעיצוב כוללי8 לימודי8 עיונה

על כל תלמיד לבחור בתחו8 התמחות ראשי ובתחו8 התמחות משני וישתת= בכל השיעורי8 . לימוד

בפקוח מורי  (יתבמסגרת מקצוע'  סטאז>בשנת לימודיו השניה יחוייב התלמיד בעבודת עיצוב . הניתני8 בו

לפי , עבודת הגמר יעשו בתחו8 התמחות אחד או בשני תחומי8ו' הסטאז. וכ! בפרוייקט גמר) המגמה

 .בחירת התלמיד
 :שוב לציי!ח
 .והמעבר משלב לשלב תלוי בהישגי התלמיד בכל שלב, ההתקדמות בלימודי8 היא בשלבי8 .א
בסיו8 העבודות העיוניות , המגמה לעיצוב תלוי באישור ועדה מקצועית של' לשנה ב' המעבר משנה א .ב

הרשות להמשי: לפרוייקט הגמר תינת! רק בתו8 הסמסטר .  לפחות80בציו! , של אותה שנהוהמעשיות 

 .וזאת על פי חוות דעת של ועדה מקצועית של המגמה' הראשו! של שנה ב
 

 תכנית הלימודי, 4.4
 לימודי תאוריה  'נה אש

 ס"ש  4 שיעורי8  
 תחו8 התמחות 
 ס"ש  8 סמינריוני8   
 ס"ש 2 סמינריו! מחלקתי 
 לימודי8 יישומיי8 
 תחומי התמחות  

 עיצוב תפאורה  
 ס"ש  20 שיעורי8 יישומיי8   
 עיצוב תלבושות   
 ס"ש 10 שיעורי8 יישומיי8   
 עיצוב תאורה  
 ס"ש 14 שיעורי8 יישומיי8   

 ס"ש 2 הדרכה אישית 
 
 לימודי תאוריה  'נה בש
 ס"ש  4 שיעורי8   
 )'המש: משנה א(תחו8 התמחות   

 ס"ש  4 ריוני8 סמינ  
 ס"ש  4 סמינריו! מתקד8 מחו9 לחוג  

 ס"ש  2 סמינריו! מחלקתי  
 ס"ש  2 הדרכה אישית בעבודת הגמר   

 לימודי8 יישומיי8 
 חות מתחומי הת 
 עיצוב תפאורה 
 ס"ש  10  שיעורי8 יישומיי8  

 עיצוב תלבושות   
 ס"ש  10 שיעורי8 יישומיי8   
 עיצוב תאורה  
 ס"ש  12 ומיי8 שיעורי8 ייש   
 

 .בהתא, להתמחויות הנבחרות, ס" ש68 עד 256כ השעות לתואר מ"סה 
 

 חובות הפקה  4.5
כל תלמיד יחוייב במספר . עיצוב חייבי8 בהשתתפות בהפקות בהתא8 לשיקולי המגמהללמידי המגמה ת

 .מודי8ההשתתפות בהפקות החוג הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הלי. הפקות בהתא8 לתחומי התמחותו



 
 'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א  4.6
 .י8י בפרוייקטי8 ההפקת90 בלימודי התאוריה ובלימודי8 היישומיי8 וציו! 85יו! ממוצע של צ
 

 עבודות בכתב  4.7
 .תלמיד יגיש עבודה סמינריונית בכל אחד מהקורסי8 ברמת סמינריו!ה

 עבודת גמר  4.8
ת וישלב עבודה עיונית ויישומית בתחו8 בחירתו של רוייקט הגמר יתמקד בסוגיה תאטרונית מתקדמפ

כ עיצוב של "גמר יהיה בדההחלק היישומי של פרוייקט . עיוני ויישומי: בהדרכת שני מנחי8. התלמיד

בצמוד . א: יכול ג8 להתבטא בכל צורה יישומית אחרת הרלוונטית לנושא, הפקה תאטרונית מורכבת

לסיכו8 הפרוייקט יעמוד . קת בהבטי8 העיוניי8 של הפרוייקטלעבודה היישומית תוגש עבודה בכתב העוס

 . דיו! בפרוייקט על כל שלביוש8התלמיד בפני ועדה המורכבת ממנחי הפרוייקט ובוחני8 נוספי8 ל
 

 ציו5 הגמר  4.9
 :יו! הגמר יחושב כדלקמ!צ

 ציוני שיעורי8 עיוניי8 20%
 ציוני שיעורי8 מעשיי8 20%
 עבודות סמינריוניות 20%
 ציו! עבודת הגמר 40%

 
 עבודה בתאטרו5 מחו: לחוג 4.10

בתאטרו! הנעשית '  סטאזתלהוציא עבוד, ל תלמיד המגמה חל איסור על עבודה בתאטרו! מחו9 לחוגע

 .בתאו8 ובפקוח מורי החוג, באישור
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