
ב"ה אנחנו זוכות לפתוח את שנת הלימודים 
השניה בביה"ס למשחק, שלוחת דרום של 

תיאטרון לחישה. 
זכינו להרחיב את מספר המסלולים, 

ולהרחיב את צוות המרצות. 
ואת מוזמנת להצטרף אל משפחת לחישה!

להלן פירוט המסלולים לשנת התשפ"ב:

שלוחת דרום בבאר שבע

המסלולים הצעירים:
המסלולים כוללים לימוד יסודות 

המשחק, עמידה על במה, 
עבודת פרטנר, שפת גוף, ועוד. 

הלימודים מהווים מקום 
לשחרור, למידה מהנה, והעלאת 

הבטחון והדימוי העצמי. 

מסלול 
מכינה 
צעירה

נערות-
כיתה ח‘

ימי שלישי 
17:00-18:30

 30
מפגשים

עלות שנתית:
2250 ש“ח

כולל: מפגשי בימוי וימי 
חזרות נוספים 

*מופע גמר מסכם

מסלול 
צעירות 
מקצועי

נערות-
כתות ט-יב

ימי חמישי 
16:30-18:30

 30
מפגשים

עלות שנתית:
3100 ש“ח

*הצגות צפיה (בהשתתפות 
עצמית מסובסדת) 

*מפגשי בימוי 
וימי חזרות נוספים 
*מופע גמר מסכם
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מסלולי תיאטרון פלייבק:
מסלול ללימודי תיאטרון 

הפלייבק – עבודת אילתור 
ואימפרוביזציה, דינמיקה 

קבוצתית, וטכניקות שיקוף. 
תיאטרון הפלייבק מביא חיבור 

בין סיפורי הלב אל הבמה, דרך 
הגוף וכלי התיאטרון. 

פלייבק 
נשים– 
מתחילות

ימי שני- ערב
19:00-21:30

 20
מפגשים

עלות שנתית:
2650 ש“ח

כולל: 
הצגות צפיה (בהשתתפות 

עצמית מסובסדת)

תיאטרון נשים:
מסלול לנשים הרוצות להעמיק 

בלימודי משחק מקצועיים. 
המסלול כולל לימוד יסודות 
המשחק, עמידה על במה, 

עבודת פרטנר, אימפרוביזציה, 
עבודת  טקסטים, וחיבור בין 

הגוף והנפש דרך הבמה.

תיאטרון 
נשים- 

מתחילות
(לנשים 

ללא רקע 
מקדים 

בתיאטרון)

27
מפגשים

ימי שלישי
19:00-21:30

עלות שנתית:
3450 ש“ח

כולל: סדנאות אמן אורח 
*הצגות צפיה (בהשתתפות 

עצמית מסובסדת) 

דגשים חשובים:
- ערב היכרות ואודישנים יתקיים בבבית מוריה, באר שבע אי“ה ביום רביעי, י“ז אלול (25.8). 
להרשמה לערב היכרות ואודישנים יש להכנס ללינק המצורף למייל. מספר המקומות מוגבל. 

- קטע האודישן הינו מונולוג (דרמטי / קומי) לבמה באורך 2-3 דק', ניתן לקחת חומר ממחזה או ספר, 
או לכתוב חומר אישי. המעוניינות במסלולי פלייבק – לא נדרש אודישן, ויתקיים מפגש ניסיון להתרשמות 

מהפלייבק. לכל המשתתפות יתקיים ראיון אישי קצר. 
- דמי רישום לשנת הלימודים הינם ע"ס 150 ₪. מתעניינות שיירשמו ללימודים בתום ערב ההיכרות או 

בהרשמה המוקדמת עד תאריך כ"ה אלול (2/9), ינוכו דמי הרישום משכר הלימוד.
- כל מסלולי התיאטרון מזכים בשעות משחק מוכרות לפסיכודרמה ותרפיה בדרמה.

- אפשרות ללימודים מוכרים לשנת שבתון.
- פתיחת המסלולים מותנית במספר הנרשמות.

מחירון הנחות:
- לומדת ממשיכה (שלמדה שנה או יותר) זכאית ל-100 ₪ הנחה. 

-לומדת שנרשמת לשני מסלולים ויותר – תקבל 10% הנחה על המסלול הזול מביניהם.
-שתי בנות משפחה גרעינית (אמא ובת, או שתי אחיות הנרשמות ע"י הוריהן) זכאיות להנחה 10% הנחה 

על המסלול הזול מביניהם.

לשאלות ופרטים נוספים: -052-6071319 גתית לביא-גבאי

שני שח"ם, מנהלת ביה"ס למשחק לחישה
רחלי מושקוביץ, מנכ"לית תיאטרון לחישה

כרמית מזוז, מנהלת מרכז מוריה 

ט.ל.ח


