בהנהלת דבורה צפריר

הידיעון
לשנת הלימודים

תשפ"ג 2023-2022

שלום רב,
אמנות תיאטרון הבובות היא אמנות עתיקת יומין ,חתרנית ורב
תחומית .ימיה כימות האדם .עם השנים היא תופסת מקום גדל
והולך בתחומי תיאטרון הילדים ,הקולנוע ,הטלוויזיה ,המחול
והאופרה .הבובות הן רבות פנים ,חדות הבעה ,משעשות ,חצופות
ולוחמניות .תפקיד מרכזי יש להן גם בתהליכים חינוכיים ,טיפוליים
וקהילתיים.
בית הספר לבובנאות ,תיאטרון בובות ואמנות הסיפור נוסד לפני
 32שנים במהלכן התבסס כמוסד מרכזי ללימוד ויצירה .בית הספר
טיפח והכשיר דורות של בובנאים ,מעצבים ,מספרי סיפורים ואנשי
חינוך ,הנמצאים בלב העשייה האמנותית בארץ ובעולם.
בית הספר מציע  5מסלולי לימוד בקורסים פרונטליים ובלימודים
מקוונים :משחק והפעלת בובות ,עיצוב ובניית בובות ,תפאורה
ואביזרים לבמה ,אמנות הסיפור בשילוב בובות ,מסלול לחינוך
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וטיפול בעזרת בובות ובובות ענק במרחב הציבורי .תוכנית
הלימודים גמישה ומודולרית .ניתן ללמוד בקורס בודד עד מסלול
לתעודה ולשלב לימודים פרונטליים עם לימודים מקוונים בזום.
תלמידי בית הספר משתתפים דרך קבע בפסטיבלים בארץ
ובחו"ל .בוגריו ומוריו הם חוד החנית של העשייה המקצועית
בתחום אמנות תיאטרון הבובות .בית הספר נודע ברמת לימודים
גבוהה ובצוות מורים מקצועי ומיומן .הוא מעניק מלגות
לתלמידים ומלווה אותם בדרכם המקצועית.
בית הספר משמש לתלמידים ,לבוגרים ולמורים בית חם ללימוד,
מפגש ויצירה .אני מזמינה אתכם להצטרף אלי ואל צוות המורים
למסע מרגש בעולם הקסם והפנטזיה.
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דברים שכדאי לדעת

על בית הספר לבובנאות תיאטרון בובות ואמנות הסיפור
 .1בית הספר פועל במסגרת ה"עמותה לקידום ופיתוח
תיאטרון בובות בישראל" הנתמכת על ידי משרד התרבות ועיריית
תל אביב.
 .2תלמידי בית הספר מקבלים לווי בפיתוח דרכם המקצועית
ובמציאת תעסוקה בתחומים הרלוונטיים.
 .3בוגרי בית הספר משתלבים בעשייה האמנותית בארץ ומוזמנים
להופיע בפסטיבלים ארציים ובינלאומיים לתיאטרון בובות.
 .4בבית הספר ספריית ספרים וסרטים ייחודית ונדירה בנושא
תיאטרון בובות ואמנויות נלוות.
 .5בית הספר יוזם ומטפח שימור ותצוגה של בובות תיאטרון של
אמני בובות מהארץ ומחו"ל .התערוכות מוצגות באופן קבוע
ופתוחות לקהל הרחב.
 .6בית הספר יוזם נסיעות קבוצתיות לפסטיבלים בינלאומיים
לתיאטרון בובות.
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 .7בית הספר מקדם פעילות בקרב אוכלוסיות מוחלשות.
 .8הלימודים מעניקים אפשרות לקבלת קרדיט בלימודי המשך
במוסדות רבים.
 .9הלימודים בבית הספר מוכרים לגמול השתלמות ולמענק
לחיילים משוחררים.
 .10תלמידי בית הספר זכאים לכרטיסי סטודנט מטעם אגודת
הסטודנטים הארצית.
 .11בסוף שנת הלימודים מתקיים ערב חגיגי הכולל הופעות
תלמידים ,תערוכת בובות וחלוקת תעודות.
 .12בית הספר ממוקם בצומת מרכזית ונגיש  ,בסמוך לתחנת
רכבת האוניברסיטה .יש חניה צמודה.

תחבורה לבית הספר – רחוב בן ישי  4רמת אביב
מתחנת הרכבת של האוניברסיטה לבית הספר
 10דקות הליכה ברגל או קו 25 ,40 ,281
תחבורה לבית הספר
תחבורה לבית הספר
קו  10מבת ים ,קו  274מראשון לציון ,קו  572מכפר סבא
מבית הספר /תחנה בקמפוס ברושים
קו  289 ,40לחולון 25 ,לבת ים 454 ,לרמלה 281 ,לאשדוד107,
למודיעין 27 ,לרמת גן
מבית הספר לרכבת האוניברסיטה
קו 25 ,27 ,45 ,527
ממוזיאון ארץ ישראל – רחוב נמיר לבית הספר
קו  271לחולון 604 ,לנתניה

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג  30 -לאוקטובר 2022
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מבנה הלימודים
 5מסלולים דו-שנתיים
 .1משחק והפעלת בובות  952 /שעות

 .3אמנות הסיפור  - Story Tellingבשילוב בובות וחפצים  728 /שעות

 .2עיצוב ובניית בובות תפאורה ואביזרי במה  924 /שעות

 .4תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול  896 /שעות

 .5תיאטרון בובות קהילתי  -בובות ענק במרחב הציבורי 840 /שעות

קורסים לבחירה אישית

סדנאות וקורסי קיץ מרוכזים

מסלול קורסים בזום
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 5מסלולים לתעודה
תוכנית הלימודים בבית הספר היא מודולרית וגמישה.
ניתן ללמוד בקורס בודד עד מסלול דו-שנתי לתעודה.
ניתן לצבור את הלימודים בחמשת מסלולי הלימוד
השונים עד לקבלת התעודה.
השנה נפתח מסלול לימודים ייחודי ללמידה מקוונת בזום
לתושבי הארץ והעולם.
ניתן לשלב קורסים פרונטליים וקורסים בזום לקבלת
התעודה.
למסיימים את כל חובות הלימודים תוענק תעודת
בובנאי/ית בתחום המסלול הנבחר.

מסלול  - 1משחק והפעלת בובות  952 /שעות
תוכנית לימודים המיועדת לאמנים ויוצרים המעוניינים להתמקצע במשחק
והפעלת בובות תיאטרון ולכל המעוניינים לשלב את תחום הבובנאות בעבודתם
במסגרות השונות .התוכנית שמה דגש על שילוב לימודי תיאוריה ומעשה,
פיתוח כלי משחק ובימוי ,הנפשה והפעלת בובות ועבודה עם חפצים וחומרים.
למסיימים תוענק תעודת בובנאי.ת בתחום המשחק והפעלת בובות.

		
קורסים עיוניים חובה
תולדות אמנות תיאטרון הבובות
		
סדנת צפייה עולמית
			
קורסים מעשיים – חובה
 .1יסודות בתיאטרון בובות
 .2תיאטרון בובות מורחב
 .3הפעלת בובות – משחק עיצוב ובימוי
 .4סיפור-תיאטרון
" .5אחד על אחד" -ליווי פרויקט אישי
		
 .6צפייה וניתוח הצגות

פירוט

היקף שעות

עיוני
עיוני

56
56

שנה א'
שנה א'/ב
שנה א'/ב
שנה א'/ב
שנה ב'
 4בשנה 2 x

112
168
112
112
112
112

קורסי בחירה

שנה א'/ב

336

סה"כ

952
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מסלול  - 2עיצוב ובניית בובות
תפאורה ואביזרי במה  952 /שעות
מסלול לימודים המיועד לאמנים ויוצרים מתחום האמנות הפלסטית
והעיצוב ולכל המעוניינים להתמחות בעיצוב ובניית בובות ,תפאורה
ואביזרים לתיאטרון לקולנוע ולטלויזיה .התוכנית כוללת לימודים עיוניים
ומעשיים :עיצוב ויצירת בובות תיאטרון בסגנונות שונים ,היכרות עם
חומרים קלאסיים וחדשנים וייצור מנגנונים מורכבים לטכניקות הפעלה
מגוונות .למסיימים תוענק תעודת בובנאי.ת בתחום עיצוב הבובות.
		
קורסים עיוניים חובה
תולדות אמנות תיאטרון הבובות
		
סדנת צפייה עולמית
			
קורסים מעשיים – חובה
 .1יסודות בתיאטרון בובות
 .2תיאטרון בובות מורחב
 .3עיצוב ובנייה – בובות ,תפאורה ואביזרים לבמה
 .4בניית בובות – עיצוב ,אנטומיה ומנגנונים
		
 .5צפייה וניתוח הצגות
קורסי בחירה
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פירוט

היקף שעות

עיוני
עיוני

56
56

שנה א'
שנה א'/ב
שנה א'/ב
שנה א'/ב
 4בשנה 2 x

112
168
112
112
112

מסלול  - 3תיאטרון בובות
בחינוך ובטיפול  952 /שעות
תוכנית לימודים המיועדת למעוניינים לרכוש את כלי הבובנאות לצורך
פעילות במסגרות חינוכיות ,טיפוליות וקהילתיות .מטרת התוכנית היא
לפתח מיומנויות לשימוש בתיאטרון ככלי תקשורת והבעה לא שגרתיים
בתהליכים אישיים וקבוצתיים .תוכנית הלימודים משלבת לימודים עיוניים
ומעשיים ,התנסות בהפקות ומסגרת סטאז' להתמחות .למסיימים תוענק
תעודת בובנאי.ת בתחום החינוך והטיפול.
		
קורסים עיוניים חובה
תולדות אמנות תיאטרון הבובות
		
סדנת צפייה עולמית
			
קורסים מעשיים – חובה
 .1יסודות בתיאטרון בובות
 .2תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול
 .3דרמה-תרפיה סיפורים ובובות בחינוך ובטיפול
 .4תיאטרון בובות ב' מורחב
 .5התמחות וסטאז'  50שעות מעשיות
 .6צפייה וניתוח הצגות

שנה א'/ב

224

קורסי בחירה

סה"כ

952

					

פירוט

היקף שעות

עיוני
עיוני

56
56

שנה א'
שנה א'
שנה א'/ב
שנה א'/ב
שנה ב'
 4בשנה 2 x

112
112
112
168
112
112

שנה א'/ב

112

סה"כ

952

מסלול  - 4המסלול לאמנות הסיפור ()story telling

בשילוב בובות  784 /שעות

תוכנית הלימודים עוסקת בדיאלוג שבין אמנות תיאטרון הבובות לאמנות
מספר הסיפורים ובאפשרות של שילוב בובות כדמויות המרחיבות את החוויה
הסיפורית ומקדמות את העלילה .הלימודים מיועדים למעוניינים לרכוש את
מקצוע מספר הסיפורים לקהל צעיר ומבוגר או לשלב את אמנות הסיפור
בעבודה החינוכית ,טיפולית וקהילתית .למסיימים את הלימודים במסלול
תוענק תעודת בובנאי.ת ומספר.ת סיפורים.
קורסים מעשיים חובה		
 .1סיפור-תיאטרון
 .2בובות וסיפורים –
שילוב בובות באמנות מספרי הסיפורים
		
 .3יסודות בתיאטרון בובות
 .4לספר את הסיפור דרך הדימוי החזותי
 .5צפייה וניתוח הצגות ושעות סיפור
 .6התמחות וסטאז'  50שעות מעשיות
קורסי בחירה
					

מסלול  - 5תיאטרון בובות קהילתי
בובות ענק במרחב הציבורי  952 /שעות
מסלול הלימודים עוסק בחיבור שבין אמנות תיאטרון הבובות לעבודה
קהילתית .המשתתפים יחשפו לגישות שונות בתיאטרון החברתי שיובילו
ליצירת מופע תיאטרלי על ידי אנשי הקהילה ולמען הקהילה .המשתתפים
יבנו בובות ענק לעדלאידות ואירועי רחוב ויקחו חלק באירוע .למסיימים
במסלול תוענק תעודת בובנאי.ת בתחום התיאטרון הקהילתי.
פירוט

היקף שעות

עיוני
עיוני

56
56

		
קורסים עיוניים חובה
תולדות אמנות תיאטרון הבובות
		
סדנת צפייה עולמית
			
קורסים מעשיים – חובה
 .1יסודות בתיאטרון בובות
 .2תיאטרון בובות ב' מורחב
			
 .3סיפור-תיאטרון
 .4תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול
 .5בובות ענק יוצאות לרחוב
 .6השתתפות בהפקה קהילתית ,תהלוכה או עדלאידע

שנה א'
שנה א'/ב
שנה א'/ב
שנה א'
שנה ב'
שנה ב'

112
168
112
112
112
112

שנה א'/ב

112

קורסי בחירה

שנה א'/ב

112

סה"כ

784

					

פירוט
שנה א'

היקף שעות
112

שנה א'
שנה א'
שנה א'
 4בשנה 2 x
שנה ב'

112
112
112
112
112

סה"כ

952
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תנאי קבלה
• ראיון אישי
• לימודים קודמים יוכרו על פי קריטריונים ובכפוף לתעודות.

חובות התלמידים בזום
• יש לעבוד עם מצלמה חיצונית בעלת זוית רחבה
שמתחברת למחשב
• יש לעבוד במקום שקט ונינוח ללא הפרעות

חובות התלמידים
• נוכחות סדירה וקבועה בכל השיעורים
• עמידה בכל מטלות הקורסים
• עמידה בדרישות המסלול
• השתתפות בצוות הפקה למופעים תערוכות ופסטיבלים
• השתתפות בהפקות סיום ,ערבי מספרים ובכל אירועי בית הספר.
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• יש לעבוד עם מצלמה דלוקה .אין לכבות את
המצלמה
• אין לעסוק בפעילות אחרת בזמן השיעור

הקורסים הפרונטליים
1

"חיים על היד"  -יסודות באמנות תיאטרון הבובות קורס בוקר

.2

"חיים על היד"  -יסודות באמנות תיאטרון הבובות קורס ערב

3

"חיים על היד"  -יסודות באמנות תיאטרון הבובות קורס שישי

.4

בובנאות ותיאטרון בובות מורחב
חלק  1עיצוב ובנייה  +חלק  2משחק והפעלת בובות

.5
.6

הבובה ה"מדברת"  -בנייה ,דיבוב ,משחק והופעה מול מצלמה

.7

עיצוב ובניית בובות מנגנון ,תפאורה ואביזרים לבמה סמסטר א' +ב'

יצירה הפעלה ובימוי בתיאטרון בובות

.8
" .9וורבלאא" ( – )worblaהחומר החדשני בובות ,בעלי-חיים ומסיכות
 .10תיאטרונים קטנים למציג היחיד
בובות בסגנון החבובות –עיצוב ויצירה בגושי ספוג ומשטחים

 .11תיאטרון פופ-אפ  -תיאטרון ניר סמסטר א'

 .12תיאטרון צלליות  -תיאטרון האור והחושך סמסטר א'
 .13בובות ענק יוצאות לרחוב לתהלוכות ואירועי חוצות

.14
 .15תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול קורס ערב
 .16ביבליותרפיה – תרפיה באמצעות סיפורים ובובות
 .17בובות בשעת סיפור  -יום שני
 .18בובות בשעת סיפור  -יום שלישי
תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול קורס בוקר

.19

סדנת סיפור-תיאטרון סמסטר א' +ב'

.20
 .21סטאז' בהדרכת בובנאות ותיאטרון בובות
" .22מדגרה " -

תרפיה דרך כלי התיאטרון (והבובות) סמסטר א' +ב'

לווי פרוייקטים אישיים בתיאטרון בובות ושעות סיפור

11

הקורסים בזום

.23
 .24סדנת צפייה עולמית  -סגנונות ויוצרים באמנות תיאטרון הבובות
" .25חיים על היד" יסודות באמנות תיאטרון הבובות עיצוב ,בנייה ,משחק והפעלה
 .26בימוי והפעלה ב 3-אפשרויות
 .27תיאטרונים קטנים למציג היחיד
 .28תיאטרון פופ-אפ  -תיאטרון ניר סמסטר א׳
 .29תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול קורס ערב
 .30תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול קורס בוקר
 .31לספר את הסיפור דרך הדימוי החזותי
 .32לספר את הסיפור דרך הדימוי החזותי קורס למתקדמים
תולדות אמנות תיאטרון הבובות

12

הקורסים הפרונטליים
קורס

קורס

קורס

שישי

ערב

בוקר

3

2

1

"חיים על היד"  -יסודות באמנות תיאטרון הבובות
עיצוב ,בנייה ,משחק והפעלת בובות

קורס העוסק בהכרות עם שפת תיאטרון הבובות כעולם פנטסטי רב-תחומי המשלב בין האמנות הפלסטית לאמנויות הבמה
והמופע .המשתתפים יתנסו בבניית בובות בטכניקות וחומרים מגוונים ,בדרכים מסורתיות ומודרניות להפעלתן ,בחיבור טקסטים
ועיבודם לשפת הבובות.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס

 112שעות

 3מועדים לבחירה
בהנחיית שלומית ליפשיץ
• קורס  1בוקר יום שני בשעה 12:30 – 9:15
• קורס  2ערב יום שלישי בשעה  20:15 - 17:00בהנחיית שמואל שוחט וקיילי קלמנס
בהנחיית מוריה בן אבות
• קורס  3שישי יום שישי בשעה 12:45 - 9:30

13

קורס

4

בובנאות ותיאטרון בובות מורחב
. 1עיצוב ובנייה  .2 +משחק והפעלת בובות
בתוספת הנחייה אישית ברוטציה
בהנחיית בלה שקאטוב ודבורה צפריר

קורס מורחב ומשולב הבנוי משני שיעורים קבועים המתקיימים ברצף:
 .1בניית בובות בטכניקות מתקדמות .2 ,הפעלת בובות בסגנונות קלאסיים
ומודרניים ויצירת תרגיל אישי לסיום .בנוסף ,הקורס מעניק תוספת שעת הנחייה
אישית המתקיימת ברוטציה.
עבודות נבחרות יקבלו תוספת שעות ולווי לקראת הופעת הסיום.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

14

היקף הקורס  168שעות
מועד הקורס יום ראשון בשעה 13:45 - 9:00
 +הנחייה אישית ברוטציה 14:45– 14:00

קורס

5

יצירה הפעלה ובימוי
בתיאטרון בובות
נועה בקר ודבורה צפריר

אמן תיאטרון הבובות הוא לעולם גם הבמאי של בובותיו.
מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההתנסות
בתהליכי יצירה לבמה עם דגש מיוחד על תהליכי הפקת
קול ומיומנויות של הגשת טקסטים .ניצור בובות מסוגים
שונים ,נכיר במות וחללי פעולה ונשכלל את יכולות המשחק
והפעלת הבובות .בתהליך של עיבוד ,כתיבה ,משחק,
הפעלה ובימוי נבנה קטעים אישיים לבמה.
עבודות נבחרות יקבלו תוספת שעות ולווי לקראת הופעת
הסיום.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום רביעי בשעה 20:45 – 17:30

קורס

6

הבובה ה"מדברת" –
בנייה ,דיבוב והופעה
מול מצלמה
סמסטר א׳

בהנחיית קיילי קלמנס
בובת הטלוויזיה – החבובה ,היא תמיד בעלת פה מדבר.
הפעלת הבובה המדברת דורשת מיומנות ייחודית.
בקורס זה ונעסוק בבניה של סוגי בובות המתאימות
להופעת מסך ,נלמד את אמנות הדיבוב (,)Lip Sync
הפעלה בובות מול המצלמה וטכניקות של הפקה
לטלוויזיה לטלפון הנייד או לטבלט.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס  56שעות
מועד הקורס יום חמישי בשעה 15:45 – 12:30

15

קורס

7

עיצוב ובניית בובות מנגנון,
תפאורה ואביזרים לבמה
סמסטר א' +ב'

בהנחיית גילי אולמר-קוזין
סמסטר א'
קורס להעמקת הידע ולהקניית כלים וטכניקות מתקדמות בעיצוב
ובנייה של בובות תיאטרון בעלות מנגנונים מורכבים :ידיים ,עיניים,
כנפיים ,צירים ,מפרקים ומנגנוני הליכה.
סמסטר ב'
העיצוב לבמה הוא עולם של כאילו .הקירות עשויים קלקר והאביזרים
מקרטון .איך ניצור עולם ריאליסטי מחומרים מדומים? איך נבנה אשליה
של חומרים לשימוש הבימתי? זהו קורס להעמקת הידע ולהקניית
טכניקות מתקדמות ליצירה ויזואלית בעולם התיאטרלי.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
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היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום ראשון בשעה 18:00 – 14:45

קורס

8

בובות בסגנון החבובות –
עיצוב ויצירה בגושי ספוג
ומשטחים
בהנחיית שמואל שוחט

קורס

9

"וורבלאא" (– )worbla
החומר החדשני
בובות ,בעלי-חיים ומסיכות
בהנחיית גילי אולמר קוזין

ספוג הוא חומר רך המאפשר לבובת התיאטרון להיות
גמישה ובעלת מנעד הבעתי גבוה .קורס זה עוסק
בשתי שיטות ליצירת בובות מספוג :יצירה במשטחי
ספוג ופיסול בגושים .בקורס נעצב דמויות ,ניצור
סקיצות ונבדוק הצרכים התנועתיים של הבובות.
בתהליך מובנה ומדויק נלמד כיצד לבנות כל דמות
העולה בדמיוננו ולממש כל פנטזיה.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

קורס העוסק בהיכרות ושימוש עם ה"וורבלאא"
( )worblaהמשמש תחליף לטכניקת עיסת הניר
המסורתית .זהו חומר שטוח שמתרכך בחימום .ניתן
לפסל בו ביד חופשית או בתבנית .הוא חזק ,קל ,מהיר
לעבודה ומאיץ תהליכים .הוא אטום או שקוף ואפשר
לשלב בו חומרים ותוספות בעלות נפח.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום רביעי בשעה 21:15 – 18:00

היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום חמישי בשעה 21:15 – 18:00
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קורס

10

תיאטרונים קטנים
למציג היחיד
בהנחיית מוטי ברכר

קורס

11

תיאטרון פופ-אפ -
תיאטרון ניר
סמסטר א'

בהנחיית גילי אולמר-קוזין
היתרון הבולט של אמן תיאטרון הבובות הוא בניידות
שלו .הדימוי הרומנטי של הבובנאי הנודד ,שמציג את
יצירתו ביריד ובסיימו אורז את מרכולתו וממשיך בדרכו,
מקבל משמעויות חדשות בעידן הנוכחי.
הקורס עוסק בתיאטרון בובות קטן-ממדים .במהלך
הקורס נתנסה ב 4-סגנונות  :תיאטרון צעצוע (toy
 ,)theaterתיאטרון חפצים על השולחן ,תיאטרון צלליות
ותיאטרון הצצה לצופה היחיד.
נלמד לרקום עלילה ויזואלית ,בשילוב סאונד ,תנועה
ותאורה ,ונחקור דרכים שונות לשלב טקסט בפעולה
הבימתית.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

18

היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום שני בשעה 20:45 –17:30

הקורס עוסק בטכניקות של יצירת תיאטרון בובות
מחומרי הניר וניגזרותיו :תיאטרון צעצוע בהשראת
ה Toy Theater -המסורתי ,תיאטרון פופ אפ הלקוח
מעולם הספרים התלת-מימדיים ותיאטרון נייר עכשווי
המשתמש במטאפורה של הנייר על שימושיו השונים.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס
מועד הקורס

 56שעות
יום ראשון בשעה 21:30 –18:15

קורס

12

תיאטרון צלליות-
תיאטרון האור והחושך
סמסטר א'

בהנחיית שרון סילבר-מרת
מסך ,וילון ,אור וצללית ...,מהן האיכויות המיוחדות
הנוצרות בתיאטרון הצלליות שלא ייווצרו לעולם
בתיאטרון הרגיל? מהם התכנים המתאימים לעבודה
עם צלליות? הקורס עוסק בטכניקות שונות של
תיאטרון צלליות :שימוש בחומרים ,צירים וחיבורים,
צבע ושקיפויות ,תפאורה לתיאטרון צלליות והיכרות
עם מסורות בתיאטרון צלליות .בואו לגלות את כל
הסודות שמאחורי מסך הצלליות.
עבודות נבחרות יקבלו תוספת שעות וליווי לקראת
פרויקט הסיום.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס  56שעות
מועד הקורס יום רביעי בשעה 16:30 – 13:15

קורס

13

בובות ענק יוצאות לרחוב

לתהלוכות ואירועי חוצות
בהנחיית גילי אולמר קוזין

תהלוכה ,עדלאידע או הפגנה .הבובה היא הגיבור הראשי
והמשתתפים הם נושאי הכלים .היא גדולה ,מוגזמת
וקריקטורית ,היא רעיון ,היא נעה בקלילות וסוחפת את
הקהל .מהם המאפיינים העיצוביים של בובת הרחוב?
איך משפיע גודל הבובה על האופי העיצובי שלה?
מהו סוג ההפעלה אישית ,זוגית או קבוצתית? נעסוק
בתכנון בובת הרחוב דרך יצירת הסקיצה ונבנה מנשאים
ומנגנוני הפעלה ייחודיים לבובות הרחוב.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס
מועד הקורס

 56שעות
יום שלישי בשעה 20:15 –18:00
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קורס

קורס

ערב

בוקר

14 15

תיאטרון בובות
בחינוך ובטיפול

בהנחיית אורה צימרמן-הדרי,
טלי ירון

משחר ההיסטוריה בובות התיאטרון שימשו כאמצעי לבידור ושעשוע,
כמו גם לביקורת ומחאה .כיום ,תפקידן גדל והולך גם בתהליכים
חינוכיים ,חברתיים וטיפוליים .היתרונות הגדולים של הבובות הינם
בתחום הדיאלוג והתקשורת .שם הן משמשות כאובייקט מגשר בין
העולם הפנימי-סובייקטיבי של האדם לבין המציאות החיצונית
הסובבת אותו .מטרת הקורס היא לפתח מיומנויות לשימוש
בתיאטרון בובות בתהליכים אישיים וקבוצתיים ככלי תקשורת והבעה
לא שגרתיים במסגרות השונות.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס

20

 112שעות

מועדי הקורס לבחירה
קורס  14בוקר יום שלישי בשעה 12:30 – 9:15
יום חמישי בשעה 20:15 – 17:00
קורס  15ערב

קורס

16

ביבליותרפיה – תרפיה
באמצעות סיפורים
ובובות
בהנחיית אלית ובר

הביבליותרפיה היא סוג של טיפול רגשי .באמצעות תרגילי
כתיבה אנו מעלים תכנים מעולמנו הפנימי ומאפשרים דרך
יצירתית ו"עוקפת" לעבד אותם .בחצי הראשון של הקורס
נעסוק בתרגילי כתיבה ביבליותרפיים .נחקור את כוחן של
הבובות והחפצים להמחיש ולהחיות את הסיפור האישי
שלנו .בהמשך הקורס נתמקד בבובות ובחפצים כמדיה
השלכתית .ככאלו באפשרותן לייצג רעיונות ,רגשות ,ומצבים
ולהקים לחיים יחסים ושיחות שנעשו או שלא נעשו .בקבוצה
אינטימית ותומכת כל משתתפ.ת ייצור קטע דרמטי-רגשי
אוטוביוגרפי המבוסס על חומרים אישיים.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום שני בשעה 20:15 – 17:00

קורס

קורס

ערב

בוקר

17 18

בובות בשעת סיפור –
שילוב בובות באמנות
מספר הסיפורים

קורס

19

סדנת סיפור-תיאטרון
סמסטר א׳+ב׳

בהנחיית עליזה בן יהודה

בהנחיית אלית ובר ,שמואל שוחט
הקורס עוסק בדיאלוג שבין אמן תיאטרון הבובות לתפקידו
כמספר סיפורים ובאפשרות של שילוב בובות כדמויות מקדמות
עלילה ומרחיבות את החוויה הסיפורית .איזה תפקיד תקבל
הבובה בסיפור? דמות ראשית או משנית? האם היא מספרת
שותפה ,מתווכת או פרשנית? אילו יחסים היא תפתח עם
המספר ושאר הדמויות?
בסיום הקורס מתקיים ערב מספרים בנוכחות קהל.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס

 112שעות

מועדי הקורס לבחירה
קורס  17בוקר יום שני בשעה 16:15 – 13:00
יום שלישי בשעה 16:15 – 13:00
קורס  18ערב

סיפור-תיאטרון הוא זא'נר ייחודי המשלב את
האינטימיות והספונטניות של אמנות הסיפור עם
החגיגיות והדרמה של אמנות התיאטרון .המספר
הוא השחקן המציג את כל הדמויות בסיפור .הוא
משלב אלמנטים מעולם הבמה והמשחק .ובעזרת
תלבושת ,אביזרים ,תאורה ומוזיקה הוא יוצר עולם
תיאטרלי עשיר ומגוון.
בקורס נכיר את שפת התיאטרון :מונולוג ,דיאלוג
וקונפליקט .נספר סיפורים אישיים ,אגדות וסיפורי
ילדים.
בסוף הקורס נופיע בערב מספרים חגיגי מול קהל.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום ראשון בשעה 21:30 –18:15
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קורס

20

תרפיה דרך כלי
התיאטרון (והבובות)
סמסטר א׳+ב׳

בהנחיית עליזה בן יהודה
מהו הקשר בין דרמה לתרפיה? באיזה אופן תהליכים
תרפויטים נושקים לכלי התיאטרון? עבודת הבמה
הכוללת מחזה ,שחקנים וקהל משיקה לפסיכולוגיה
האנושית .העיסוק בכלים הדרמטיים מאפשר ביטוי
עצמי ,פיתוח ספונטאניות ,יצירתיות ודמיון ,העצמת
הדימוי העצמי ושיפור כישורים חברתיים .גם הבובות
הן כלי תרפויטי בהיותן דימוי ויזואלי רב עוצמה .אילו
זיכרונות הן יעוררו בנו? מה הן יגלו לנו שלא ידענו?
המשתתפים יקבלו כלים לעבודה תרפויטית דרך כלי
המשחק ,הדרמה ובובות התיאטרון.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
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היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום רביעי בשעה 12:45 – 9:30

קורס

21

סטאז' בהדרכת בובנאות
ותיאטרון בובות
בהנחיית מוריה בן אבות

הקורס עוסק בהעמקת הידע וההתנסות בעבודה
קבוצתית עם בובות במסגרות השונות מגיל  3ועד גיל
 .100התלמידים ייבחרו מסגרת של קבוצת התנסות
לעבודת הסטאז' אותה יבצעו בהדרכה וליווי של מורי
בית הספר .יושם דגש על חקירה משותפת של מהות
תפקודיה של הבובה והקניית דרכים שונות ליצירת
בובות חדשות המתאימות לצרכים הקבוצתיים
המשתנים.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום חמישי בשעה 15:45 – 12:30

קורס

22

"מדגרה" -
לווי פרוייקטים אישיים
בתיאטרון בובות ושעות סיפור

לשחקנים ,בובנאים ,מעצבים ,רקדנים חולמים ויוצרים !

האם יש לכם רעיון למופע אך טרם הצלחת להגשימו ?
או אולי נתקעתם באחד משלבי היצירה?
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למסגרת תומכת שיצרנו עבורכן.ם
בה נדגור אתכן.ם על הרעיונות
ונלווה אתכם עד לרגע המיוחל שהביצה תתבקע
והיצירה תתחיל לצעוד בכוחות עצמה!...
מפגשים אישיים יתקיימו אחת לשבוע
עם מורי בית הספר ביום ובשעה שייקבעו מראש.
במפגש היכרות יתבקשו המועמדים להביא חומרים ראשוניים ליצירה.

היקף הקורס
מועד הקורס

 56שעות
ייקבע בין המורה לסטודנט

23

הקורסים בזום

קורס

23

קורס עיוני בזום

תולדות אמנות
תיאטרון הבובות

בהנחיית מירי פארי

קורס עיוני העוסק בהתפתחות עולם הבובנאות ,האנשת
חפצים ומסיכות מראשית ההיסטוריה האנושית עד ימינו.
הקורס שם גדש על הקשרים האמנותיים תרבותיים
חברתיים דרך אמצעי המבע השונים של המדיום .הקורס
יעסוק במקורות ובהיסטוריה של אמנות תיאטרון
הבובות בתרבויות השונות ,התיאטרון העממי והחתרני
מול התיאטרון הממוסד ועוד ועוד...
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

24

היקף הקורס
מועד הקורס

 56שעות
יום חמישי בשעה 18:30 – 17:00

קורס

24

קורס עיוני בזום

סדנת צפייה עולמית
סגנונות ויוצרים באמנות
תיאטרון הבובות

קורס

25

בהנחיית מיכל סבירוני

קורס בזום

"חיים על היד" יסודות באמנות
תיאטרון הבובות  -עיצוב,
בנייה ,משחק והפעלה
בהנחיית שלומית ליפשיץ

אחת לשבוע ניפגש לצפות בסרטונים של גדולי אמני
תיאטרון הבובות מכל הזמנים .נכיר ז'אנרים ומסורות
מהעבר כדי לקבל השראה לעתיד .נתמקד ביצירה עכשווית
באמנות תיאטרון הבובות ,בתיאטרון חזותי ואומנות
הפרפורמנס ובהקשרים עם שדות אמנות נוספים .הקורס
ילווה במפגשי זום עם אמני בובות חיים ובועטים הפועלים
בארץ ובעולם .נוכל לפגוש אותם בזום ולשאול את כל
השאלות.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

קורס העוסק בהכרות עם שפת תיאטרון הבובות כעולם
פנטסטי רב-תחומי המשלב בין האמנות הפלסטית
לאמנויות הבמה והמופע .המשתתפים יתנסו בבניית בובות
בטכניקות וחומרים מגוונים ,בדרכים מסורתיות ומודרניות
להפעלתן ,בחיבור טקסטים ועיבודם לשפת הבובות.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס  56שעות
מועד הקורס יום שני בשעה 18:30 – 17:00

היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום רביעי בשעה 12:30 – 9:15

25

קורס

26

קורס בזום

בימוי והפעלת תיאטרון
בובות ב 3-אפשרויות
בהנחיית ד"ר פטריסיה אודונובן

הקורס עוסק בעקרונות הבימוי בתיאטרון בובות
דרך עבודה עם שלושה סוגי תיאטרון :בובות כפפה,
תיאטרון חפצים ותיאטרון צלליות .לכל ז'אנר צורת
הפעלה שונה ושפה ייחודית שתשפיע על אופן
הבימוי ועיבוד החומרים .בחלק הראשון של הקורס
ניצור ,נלמד ונתרגל את הואריאציות השונות של
הבובות ונבדוק כיצד כל סוג של תיאטרון ישפיע על
בחירת הטקסטים ועיבודם לשפת הבמה .החלק השני
של הקורס מיועד ליצירת תרגיל אישי עם סוג הבובות
הנבחר.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
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היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום חמישי בשעה 21:15 – 18:00

קורס

27

קורס בזום

תיאטרונים קטנים
למציג היחיד
בהנחיית מוטי ברכר

היתרון הבולט של אמן תיאטרון הבובות הוא בניידות
שלו .הדימוי הרומנטי של הבובנאי הנודד ,שמציג את
יצירתו ביריד ובסיימו אורז את מרכולתו וממשיך בדרכו,
מקבל משמעויות חדשות בעידן הנוכחי.
הקורס עוסק בתיאטרון בובות קטן-ממדים .במהלך
הקורס נתנסה ב 4-סגנונות :תיאטרון צעצוע (toy
 ,)theaterתיאטרון חפצים על השולחן ,תיאטרון צלליות
ותיאטרון הצצה לצופה היחיד.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום ראשון בשעה 20:45 –17:30

קורס

28

קורס בזום

תיאטרון פופ-אפ -
תיאטרון ניר
סמסטר א׳

בהנחיית גילי אולמר-קוזין
הקורס עוסק בטכניקות של יצירת תיאטרון בובות
מחומרי הניר וניגזרותיו :תיאטרון צעצוע בהשראת
ה Toy Theater -המסורתי ,תיאטרון פופ אפ הלקוח
מעולם הספרים התלת-מימדיים ותיאטרון נייר
עכשווי המשתמש במטאפורה של הנייר על שימושיו
השונים.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס  56שעות
מועד הקורס יום שלישי בשעה 21:15 – 18:00

27

קורס

קורס

בוקר

ערב

29 30

קורס בזום

תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול
בהנחיית אורה צימרמן-הדרי

משחר ההיסטוריה בובות התיאטרון שימשו כאמצעי לבידור ושעשוע ,כמו גם לביקורת
ומחאה .כיום ,תפקידן גדל והולך גם בתהליכים חינוכיים ,חברתיים וטיפוליים .היתרונות
הגדולים של הבובות הינם בתחום הדיאלוג והתקשורת .שם הן משמשות כאובייקט מגשר
בין העולם הפנימי-סובייקטיבי של האדם לבין המציאות החיצונית הסובבת אותו .מטרת
הקורס היא לפתח מיומנויות לשימוש בתיאטרון בובות בתהליכים אישיים וקבוצתיים
ככלי תקשורת והבעה לא שגרתיים במסגרות השונות.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס

 112שעות

מועדי הקורס לבחירה
יום שלישי בשעה 20:15 – 17:00
קורס  29ערב
קורס  30בוקר יום חמישי בשעה 12:45 – 9:30

28

קורס

31

קורס בזום

לספר את הסיפור
דרך הדימוי החזותי
ד"ר פטריסיה אודונובן

קורס

32

קורס בזום

לספר את הסיפור דרך
הדימוי החזותי –
קורס למתקדמים
ד"ר פטריסיה אודונובן

עוד בטרם הועלו הסיפורים על הכתב הם סופרו בעל פה.
בתרבויות השונות מספר הסיפורים עשה שימוש במחוות
גופניות ובקולו כדי ליצור אירוע חוויתי ומרגש .בקורס
זה נלמד להשתמש בתנועה ובקול כמערכת של סימנים
ומטפורות וליצור דימויים חזותיים במוחו של הצופה
דרך שימוש בחפצים .נחקור כיצד מספר סיפורים מחיה
התרחשויות מן העבר הרחוק וגורם לקהל לדמיין שהסיפור
קורה כאן ועכשיו.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.

היקף הקורס
מועד הקורס

 112שעות
יום שני בשעה 21:15 – -18:00

קורס מתקדם למספרי סיפורים ()storytelling
שמטרתו להעמיק בטכניקות ונושאים מאמנות
מספרי הסיפורים המקומית והעולמית .נספר
סיפורי חפצים ,סיפורי צעצועים מיניאטוריים
וסיפורי אוספים מיוחדים .נלמד את המסורת
ההודית של סיפור בקופסא ונכיר וריאציות
מודרניות של סיפורי קופסאות .נתרגל עבודה
קולית בפגישות עם מומחה קול כמורה אורח
ונעסוק גם בנושאים כמו פחד במה ,מפגש עם
לקוחות וקהל.
לפירוט נושאי הלימוד אנא בקרו באתר ביה"ס.
היקף הקורס  112שעות
מועד הקורס יום רביעי בשעה 21:15 – 18:00
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צוות ההוראה (לפי סדר א-ב)
מורי בית הספר הם מומחים מתחומי תיאטרון הבובות ,המשחק ,העיצוב ,אמנות הסיפור והחינוך ,ומשולבים בעשייה האמנותית והחינוכית
העכשווית בארץ ובעולם.
בלה שקאטוב
אורה צימרמן-הדרי
בובנאית ,שחקנית ובימאית .למדה תיאטרון בובות באוקראינה .הקימה
יוצרת ,חוקרת ומורה בתחומי תיאטרון בובות ,משחק ,תנועה ומוסיקה.
את "תיאטרון פטרושקה" ו"תיאטרון הגלגל" .יוצרת ההצגות "פו הדב"
בוגרת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת לידס .הקימה את "תיאטרון
		
ו"החתול במגפיים" .מלמדת את אמנות תיאטרון הבובות.
שיכרון" שבמסגרתו מציגה את "כובע הקסמים של סבא"" ,נוצת הזהב",
		
"מעשה בעופר איילים" ועוד ....משועשעת ,נפעמת ונרגשת מהמסע
המשותף עם תלמידים בעולם תיאטרון הבובות.
גילי אולמר-קוזין
אלית ובר
בימאית יוצרת בתיאטרון בובות ,מספרת סיפורים וביבליותרפיסטית.
משלבת תיאטרון בובות עם מחול ואנימציה .יוצרת המופעים "אלמלא",
"הרוקמת"" ,פרנהיים" ,ו"אשת" שזכו בפרסים ומופיעים בארץ ובעולם.

30
29

מעצבת לתיאטרון .בוגרת בהצטיינות ( )MAמאקדמיה לאמנויות הבמה
בסנט פטרבורג .יוצרת בובות מסיכות ואביזרים עם התמחות במנגנונים
מורכבים .ב 2010-ייסדה את סטודיו "מרבה ידיים" במסגרתו עיצבה
ויצרה להצגות" :מתיא" ו"מסע בין חלמונים" לאנסמבל עיתים" ,אניהו"
ו"פתאום דפיקה בדלת" לתיאטרון הקאמרי ,ועוד ועוד...

דבורה צפריר
בובנאית ומעצבת בובות .בוגרת האוניברסיטה העברית ,סמינר
הקיבוצים בחינוך יצירתי ותיאטרון בובות ו"המדרשה" לאמנות.
מתמחה בשימוש בתיאטרון בובות לפיתוח יצירתיות והבעה אישית.
בשנת  1990הקימה את בית הספר לתיאטרון בובות .בשנת 2003
הקימה את העמותה לקידום ופיתוח תיאטרון בובות בישראל .עמדה
בראש "אונימה" -ארגון בינלאומי לתיאטרון בובות (במשותף עם תמר
שרף) בשנים .2006 – 2002
טלי ירון
בובנאית ,פסלת ומעצבת .בוגרת ביה"ס לאמנות Art Students Leage of
 New Yorkו"מנשר לאמנות" בשילוב  BAבמדעי הרוח .מצטיינת דיקן.
מלמדת תיאטרון בובות בקמפוס אריסון לאמנויות ת"א.
מיכל סבירוני
שחקנית ,ליצנית ויוצרת תיאטרון אחר המשלב תיאטרון בובות ,חפצים,
קרקס ואמנות פלסטית .הופעותיה זכו להצלחה בכ 25 -מדינות בעולם.
בין הצגותיה" :האישה שנשמה יותר מדיי!"" ,אמא של דיקטטור",
"השכונה" ועוד.

מוריה בן אבות
בימאית תיאטרון וקולנוע ,בובנאית ומורה לתיאטרון בובות .יוצרת
שותפה בהצגה ״מולו וצגאי״ ו"הריקוד של פלורה" .בימאית הסרט
"משפחה מפסטלינה" ( )2016לפסטיבל מונטריאול  yes ,דוקו  ,ו" -זרים
מקומיים״ ( )2016לערוץ  .8הסרטים מופיעים בפסטיבלים בינלאומיים.
מוטי ברכר
בובנאי ,שחקן-יוצר ומורה .עיקר פעילותו מתרכזת בנקודות המגע בין
שדות האמנות ,החינוך ,הבמה והמסך .מופעי הבובות של של ברכר
שואבים השראה מאמנות ומאירועים אקטואליים והיסטוריים .ברכר
כתב פינות סאטיריות בטלוויזיה ושיחק בסדרות הטלויזיה "סרוגים"
ו"שטיסל" ,העלה מופעים ומיצגים למבוגרים ולילדים ויזם פרויקטים
קהילתיים.
מירי פארי
בובנאית חוקרת ואמנית רב תחומית .ייסדה וניהלה את הפסטיבל
הבינלאומי לתיאטרון וסרטי בובות חולון ואת המוזיאון לאמנות תיאטרון
הבובות בחולון .הייתה חברה בוועדה המקצועית ללימודי תיאטרון של
משרד החינוך.

31

נועה בקר
בובנאית ,מחזאית ,שחקנית ,סופרת ומספרת סיפורים .בין הצגותיה:
"סמי השטוח"" ,להתראות באנטארקטיקה" (תיאטרון נייר)" ,העכבישה
והפרפר" ,ו"רדיו פליי  -פטריק קים" (תסכית רדיו תיאטרלי למבוגרים).
www.noa-story.com

ד"ר פטריסיה אודונובן
בובנאית ,בימאית ,מחזאית ,מעצבת ומורה לתיאטרון בובות .יצרה את
"נקודת אור" ( )1994שהוצגה כ 2500 -פעמים בצרפת בלבד .מנהלת
את תיאטרון "אמבולו" היוצר מופעי תיאטרון חפצים ,צלליות ובובות
למבוגרים ולילדיםwww.patriciaodonovan.com .

עליזה בן יהודה
בימאית ומורה לתיאטרון .בוגרת מכללת סמינר הקיבוצים בתיאטרון
ולימודי פסיכודרמה בלסלי קולג' .מאמנת אישית ומנחת קבוצות.
חונכת סטאז' בסמינר הקיבוצים .מנטורית לתהליכי עבודת ההוראה.

קיילי קלמנס
אמנית בובות מזה  20שנה .פרפורמרית ,בונה בובות ומעצבת לתיאטרון,
טלוויזיה וקולנוע .בוגרת אוניברסיטת קונטיקט במחלקה לאמנות
תיאטרון הבובות ו .O’Neill Puppetry Conference -עבדה עם קבוצות
בארה"ב וברחבי העולם :בזיל טוויסט ,ניקלודיון ,משפחת אדמס
בברודווי ,נטפליקס ,ביביסי ,דיסני ועוד ...

ענת גייגר-שבתאי
בובנאית ,דרמה תרפיסטית ,ומספרת סיפורים .דוקטורנטית בביה"ס
לטיפול באמנויות באוניברסיטת חיפה .ב 2007-הקימה את "תיאטרון
פשוט" המתמחה במופעי תיאטרון-סיפור העוסקים בנושאים
אקולוגיים .משלבת בובות מחומרים ממוחזרים ומעניקה חיים חדשים
לחפצים הישנים.
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שלומית ליפשיץ
בובנאית ,מספרת סיפורים ומורה לבובנאות .בוגרת ביה"ס לתיאטרון
חזותי ותואר שני בתכנית ל"עיצוב משולב" מהמכון הטכנולוגי חולון.
יקוִ וין ,Picniqueen
יקנִ ְ
ופ ְ
יוצרת ההצגה "אמאל'ה אני מתבגרת" ִ
אירוע חוצות לפסטיבל תיאטרון הבובות י-ם  .2018יוצרת "תיאטרון
בסלון" -שעות סיפור לילדים בסלון הביתי.

שמואל שוחט
בובנאי ,מעצב לתיאטרון ולאירועי חוצות .שחקן ומספר סיפורים .בוגר
מצטיין מבית הספר לתיאטרון חזותי י-ם .יוצר "המשתה" ו"הדיבוק"
לפסטיבל ישראל  2008איתו הופיע בפסטיבלים עולמיים .מעצב בובות,
תלבושות ואביזרי במה לתיאטרונים בארץ ובעולם.
שרון סילבר-מרת
למדה בובנאות ב Central School of Speech and Drama-בלונדון,
מתמחה בתיאטרון צלליות .יוצרת המופע "בילתי קריא" מופע רב
תחומי המשלב דימויים ,חפצים ובובות .עיצבה בובות ל"מעיל הפלאים"
ו"צינורות" .ביימה את "הניצוץ" לתיאטרון החנות.
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ראשון
4

בוקר

תיאטרון בובות מורחב
עיצוב ובנייה
משחק והפעלה
14:45 - 9:00
דבורה צפריר ובלה שקאטוב

צהריים

7

עיצוב ובנייה -בובות מנגנון,
תפאורה ואביזרי במה
18:00 - 14:45
גילי אולמר קוזין

19

ערב

34

שני
1

"חיים על היד"  -יסודות
באמנות תיאטרון הבובות
(בוקר)
12:30 – 9:15
שלומית ליפשיץ

17

בובות בשעת סיפור
שילוב בובות באמנות
מספר הסיפורים
16:15 – 13:00
אלית ובר

16

סדנת סיפור  -תיאטרון
21:30 – 18:15
עליזה בן יהודה

ביבליותרפיה -
תרפיה באמצעות
סיפורים ובובות
20:15 – 17:00
אלית ובר

תיאטרון פופ אפ -
תיאטרון נייר קטן נייד
ומתקפל סמסטר א'
21:30 – 18:15
גילי אולמר קוזין

10

11

תיאטרונים קטנים
למציג היחיד
20:45 – 17:30
מוטי ברכר

הקורסים הפרונטליים

שלישי
14

תיאטרון בובות
בחינוך ובטיפול
(בוקר)
12:30 – 9:15
טלי ירון

18

בובות וסיפורים
שילוב בובות באמנות מספר
הסיפורים
16:15 – 13:00
שמוליק שוחט

2

"חיים על היד" (ערב) יסודות
באמנות תיאטרון הבובות
20:15 – 17:00
שמוליק שוחט וקיילי קלמנס

13

בובות ענק
יוצאות לרחוב -
לתהלוכות ואירועי חוצות
21:15 – 17:00
גילי אולמר קוזין

רביעי
20

תרפיה דרך כלי התיאטרון
והבובות
12:45– 9:30
עליזה בן יהודה

12

תיאטרון צלליות
תיאטרון האור והחושך
(סמסטר א')
16:30– 13:15
שרון סילבר-מרת

5

בנייה והפעלה ובימוי
לתיאטרון בובות
20:45 – 17:30
דבורה צפריר
נועה בקר

8

בובות בסגנון החבובות -
עיצוב ויצרה בגושי ספוג
ומשטחים
21:30 – 18:15
שמואל שוחט

חמישי

21

שישי
3

סטאז' בהוראת בובנאות
12:45 – 9:30
מוריה בן אבות

"חיים על היד" -
יסודות באמנות תיאטרון
הבובות -
(שישי)
12:45 – 9:30
מוריה בן אבות

6

22

הבובה המדברת
15:45 – 12:30
קיילי קלמנס

15

תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול
(ערב)
20:15 – 17:00
אורה צימרמן

9

"וורבלאא" ()worbla
החומר החדשני  -בובות,
בעלי חיים ומסכות
21:15 – 18:00
גילי אולמר קוזין

"מדגרה"
ליווי פרויקטים אישיים
בתיאטרון בובות ושעת סיפור
9:30-12:45
מיכל סבירוני

ראשון

שני

הקורסים בזום

שלישי

רביעי
25

בוקר

" חיים על היד "
יסודות באמנות
תיאטרון הבובות עיצוב
בנייה והפעלה
12:30 – 9:15
שלומית ליפשיץ

חמישי

שישי
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תיאטרון בובות
בחינוך ובטיפול (בוקר )
12:45 – 9:30
אורה צימרמן

צהריים
24

ערב

27

תיאטרוני קטנים
למציג היחיד
20:45 – 17:30
מוטי ברכר

סדנת צפייה עולמית –
סגנונות ויוצרים באמנות
תיאטרון הבובות
18:30 – 17:00
מיכל סבירוני
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לספר את הסיפור
דרך הדימוי החזותי
21:15 – 18:00
ד"ר פרטיסיה אודונובן

28

תיאטרון פופ אפ -
תיאטרון נייר קטן נייד
ומתקפל (סמסטר א')
21:15 – 18:00
גילי אולמר קוזין

29

תיאטרון בובות
בחינוך ובטיפול
20:15 – 17:00
אורה צימרמן

23

32

לספר את הסיפור
דרך הדימוי החזותי
קורס מתקדמים
21:15 – 18:00
ד"ר פרטיסיה אודונובן

תולדות אמנות
תיאטרון הבובות
18:30 – 17:00
מירי פארי

26

בימוי והפעלת תיאטרון בובות
ב  3אפשרויות
21:15 – 18:00
ד"ר פרטיסיה אודונובן
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הזכות לשינויים שמורה

התקשרו לתיאום
ביקור בבית הספר

רחוב בן ישי  4רמת אביב ,תל אביב`

טל

03-7419938

dvora@puppet-school.org
www.puppet-school.org

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

עיצוב ואיור :מיטל שושן  SoBettyצילום :דבורה צפריר ,נעמי זמירי-נפתלי איור :קיילי קלמנס

תיאטרון בובות זו
אמנות חוצת גבולות.
ימיה כימות האדם
היתה מאז ותשרוד לתמיד!

