
                              קורסים שנתיים                       היקף/מחיר

  סדנת צפייה עולמית - סגנונות מסורות ויוצרים2

היקף קורס:   
112 שעות                               

 מחיר קורס: 
₪ 3,950

  אמנות תיאטרון הבובות -3
  יסודות בעיצוב בנייה משחק והפעלת בובות

  תיאטרון בובות לאמני הבמה- 4
  יסודות בבנייה משחק והפעלת הבובות

5 
  סיפורים מהבטן חיים על היד - 

  יסודות באמנות תיאטרון הבובות

   הפעלת בובות - משחק עיצוב ובימוי7

   בובות מול מצלמה8

   עיצוב ובנייה - תפאורה אביזרי במה ובובות מנגנון9

   ספוג גושים ומשטחים - בובות אנטומיה ומנגנונים       10

  "וורבלא" )worbla( - החומר החדשני      13

15   
  תיאטרון בובות חינוכי-טיפולי                                                

  שתי אפשרויות לבחירה   יום שני   יום שלישי   

   משחק עם בובות תיאטרון ופתרון קונפליקטים16

   בובה-תרפיה. בובות וסיפורים בתהליך הטיפולי17

   התמחות וסטאז' בהנחיית תיאטרון בובות18

 בובות וסיפורים- שילוב בובות באמנות מספר הסיפורים19
  לספר את הסיפור דרך הדימוי החזותי 20

  סיפור-תיאטרון21

  "מדגרה" - ליווי פרוייקט אישי22

,  

                    

   
נהלי הרשמה:

הנרשמים יצרפו לטופס ההרשמה דמי הרשמה בסך 95 שקלים ותמונת פספורט 
וישלחו למשרד בית הספר.

אופן התשלום:
שתי אפשרויות לבחירתכם:      
1. תשלום בכרטיס אשראי רגיל: עד 5 תשלומים ללא ריבית    

2. תשלום בכרטיס אשראי קרדיט: עד 36 תשלומים.    

ביטול הרשמה:       
הפסקת לימודים תיעשה בהודעה בכתב בדואר רשום. בהפסקת לימודים עד 30 יום 
לפני יום תחילת שנת הלימודים, יוחזר מלוא שכר הלימוד. בהפסקת לימודים לאחר 

מכן ועד יום תחילת שנת הלימודים, יחויב התלמיד ב- 10 אחוז משכר הלימוד.
במקרה של הפסקת לימודים עד חלוף 3 שיעורים ראשונים ללימודים, יחוייב התלמיד 
ב-30 אחוז משכר הלימוד. לאחר מכן לא יוחזר שכר הלימוד. דמי הרשמה לא יוחזרו.  

                                       הזכות לשינויים שמורה

0 3 - 7 4 1 9 9 3 8 ן  ו פ ל ט
1 5 3 3 - 7 4 1 9 9 3 8 ס  ק פ

שושנה פרסיץ 3 קריית החינוך תל אביב
כתובת למשלוח דואר   דרך נמיר 149 מיקוד 6250769   

     www.puppet-school.org  :אתר
 dvora@puppet-school.org  :דוא"ל

בית הספר פועל במסגרת ה"עמותה לקידום ופיתוח תיאטרון בובות 
ת"א ועיריית  והספורט  התרבות  משרד  ע"י  ונתמך  )ע.ר(  בישראל" 

שם משפחה                                     שם פרטי                                      מס' ת.ז.                                            תאריך לידה             

כתובת                                                                                           מיקוד                                טלפון בבית                                                        נייד                                                         

אי מייל                                                                                                                                                                                                                         האם את/ה בשנת שבתון? כן / לא

האם את/ה מעוניינ/ת בכרטיס סטודנט )בתוספת 50 שקל(   כן  / לא

השכלה: 

סמינר                                                        הנושא הנלמד                                                                                                                                                                                     

אוניברסיטה                                               הנושא הנלמד                                                                                                                                                                            

לימודים הקשורים לתיאטרון בובות                                                                                                                                                                                                                                     

מקצוע/ עיסוק                                                                                                                                                                                                                                                                     

מהן הציפיות שלך מהלימודים                                                                                                                                                                                                                                            

טופס הרשמה ולוח מחירים
לשנת הלימודים תשפ"א  2021-2020  

מחיר הנחה מיוחד לתכנית 
לימודים בהיקף של 4 קורסים 
)448 שעות( -  ₪11,800 בלבד

)קורס רביעי בחצי מחיר(  

        קורסים סמסטריאלים                                  היקף/מחיר                                                                       
   תולדות. אמנות. תיאטרון. הבובות    1

56 שעות   קורס עיוני מתוקשב ללמידה מרחוק
מחיר לסמסטר 

2,175 שח
לנרשמים ל-2 

סמסטרים הנחה 
של 400 ₪ 

   תיאטרון פופ-אפ - תיאטרון נייר - סמסטר א'11

   קסם תיאטרון הצלליות - סמסטר ב'12

   בובות ענק יוצאות לרחוב - סמסטר ב'13

      הנחה  לתלמידים חדשים          

20%  הנחה על הקורס השני 
   30% הנחה על הקורס השלישי 

     ההנחה על הקורס הזול מבינהם 
בהיקף של 112 שעות.           

    הנחה לתלמידים ממשיכים 

הנחה נוספת של 5% 
מהקורס  הראשון

בהנהלת דבורה צפריר

אני מאשר/ת כי קראתי את עלון המידע ואת טופס הרשמה זה, בחתימתי 

ובהרשמתי אני מסכים/ה לאמור בהם.

שם                                        תאריך                            חתימה                                  

                                קורס מורחב                            היקף/מחיר

  תיאטרון בובות מורחב  - 2 חלקים + הנחייה אישית5
)הנחה של 945 ש"ח(   

168 שעות    
מחיר הקורס: 

4,980 ₪ בלבד !
)במקום 5,925(

לתשלום בכרטיס אשראי:

סוג כרטיס                                 מספר כרטיס                                                                               

תוקף כרטיס                                             שם בעל הכרטיס                                                            

ת.ז. של בעל הכרטיס                                               מספר תשלומים                                            

מס' קורס

מס' קורס

מס' קורס

  

היקף קורס:  
56 שעות                               

500 ₪ בלבד!!

היקף קורס:  
112 שעות
₪ 6,500


