
 
 
 

 

 

 

 

 סדרת סדנאות תיאטרון לנשים
 לצחוק, להשתחרר, ליהנות, לשבור את השגרה, 

 להכניס יצירה ושמחה לחיים.
 

 סדרת סדנאות תיאטרון לנשיםתכנית 

 להשתחרר מהביקורת העצמית. 

 מציאת הקול הייחודי ועמידה מול קהל. 

 הגברת הנוכחות ושימוש נכון בשפת הגוף. 

  הדימיוןלעוף על כנפי. 

 ליהנות ולשחק כמו הילדה שאת. 

 אין צורך בניסיון קודם. 

 

 * הסדנאות מתקיימות בימי שלישי וחמישי.

 * כל הסדנאות מתקיימות במרכז הטניס רמת השרון )מול הכפר הירוק(

 00:11-00:11 –שעות  3* משך כל סדנה 

 ;-* בהמשך יתקיימו עוד סדנאות רבות, מגוונות ומפתיעות )

 

 

 

 

 

 



  'לגלות את הכישרונות שלי' עם עינת סגל כהן

 .נחשוף את הכישרונות שלנו ונלמד להשתמש בהם על הבמה ומחוצה לה

 בסדנה מיוחדת במינה נשים את עצמנו במרכז ונלמד:

 .לגלות ולהשתמש בכישרונות המיוחדים שלנו 
  וכנות עם הסובבים אותנו. אמתיותלהסיר חסמים פנימיים ולהיות יותר 
  במה ל"אני" האמיתי שלנו כפי שהיינו רוצות.לתת 
 .להיות יותר חופשיות ומשוחררות בחברה 

 

 בסדנה זו נצחק, נשתחרר, נשחק ונגלה דברים מפתיעים על עצמינו. מומלץ מאוד!

 בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי.שחקנית, בימאית ויוצרת.  –עינת סגל כהן 

 

 

  עם קרן ברי שגיא'להעשיר את מעיין היצירה' 

 סדנה אקטיבית ומעשית לפיתוח היצירתיות וחיבור לעולם הדימויים הפנימי.

 בעזרת תרגילי תיאטרון מיוחדים:

  .נתחבר לעולם הדימויים האישי ונתרגל כיצד לשלוף אותו בכל רגע 
 .נלמד להפעיל את עולם הדמיון כך שישרת אותנו בכל יצירה בחיינו 
  לעצמנו ולסביבה ונגלה עולם של רעיונות נתאמן על ריכוז והקשבה   

 ואסוציאציות.               
  .נלמד להפוך כל רעיון, חוויה ואירוע ליצירה אישית מקורית 

 

 שחקנית, בימאית, מנחת קבוצות. בוגרת סטודיו למשחק ניסן נתיב. –קרן ברי שגיא 

 

 

 'סודות שפת גוף' עם מלי זנזורי

 את סודות השימוש בשפת הגוף: סדנא מעשית בה נלמד באמצעות תרגילי תיאטרון 

 כיצד להעביר מסרים בצורה אפקטיבית 
 איך לקרוא נכון את העומד מולך 
 כיצד להעביר כוונה בצורה בונה ומשכנעת 
 בשפת גוף בעמידה מול קהל, בתקשורת עם אנשים וכו' כיצד להשתמש 

  

 אחת. מומלץ!!סדנה חווייתית, משמעותית וחשובה המעניקה כלים פרקטיים יישומיים לכל 

 מנהלת מקצועית ואומנותית בהשתחוויה. שחקנית ובימאית ומנחת קבוצות. -מלי זנזורי  



 עם מיכל נדב  'לאלתר, להשתחרר, לצחוק'

  סדנה חווייתית בה תקבלו כלים כיצד להיות משוחררות, אמיצות וחיוביות. 

 בעזרת תרגילי תיאטרון שונים נלמד : 

  יותרלהיות יצירתיות ונועזות 
 לשחרר עכבות ולשבור מחסומים פנימיים 
 להיות מהירות החלטה ונחרצות 
 לחשוב ולהגיב במהירות 

  

 והכל, באמצעות תרגילי אימפרוביזציה מהנים ומפתיעים. לא להחמיץ!!

 מיכל נדב, בימאית, שחקנית ומאלתרת מנוסה. בוגרת סמינר הקיבוצים מסלול בימוי. 

 

 

 בעזרת תנועה' עם הד סולודר'לחזק את הביטחון העצמי 

 סדנה מיוחדת במינה בה נלמד להגביר את הנוכחות האישית שלנו בחברה:

 .ללמוד על איכות התנועה והשפעתה על הנוכחות הפיזית שלנו 
 .לשדר מסרים שיקדמו אותנו באמצעות התנועה הפיזית 
  להגביר את המודעות לתנועה הפיזית והשפעתה 
  ם שמשפיעים על הביטחון העצמי.ללמוד על התהליכים הגופניי 

 

 מורה לתיאטרון, בימאי ומאמן. מומחה לתיאטרון פיזי וטיפול בעזרת תיאטרון ותנועה. -הד סולודר

 

 

 'זו ילדותי השנייה' עם דנה פרץ תורג'מן

 בסדנה מקורית וכייפית נשחק, נשתטה, נשתחרר כדי:

 להתקרב לילדה הפנימית שבתוכנו 
  והחסמים שנבנו במהלך השניםלקלף את שכבות ההגנה 
 להכניס קלילות, שמחה ושובבות לחיינו 
 לחזור למשחק הבסיסי והראשוני ביותר 

 

 :-סדנה חווייתית, קלילה ומהנה מאוד. חוזרות הביתה עם חיוך )

יצירה והפקה  -מורה לתיאטרון וקולנוע, מנחת קבוצות. בוגרת החוג ללימודי תרבות  -דנה פרץ תורג'מן 

 ספיר.במכללת 



 לרגש ולהתרגש' עם לירון לוי אביטל, 'לשחק

 סדנת משחק שתתמקד בהבעה אישית וחיבור לרגש דרך דמויות ססגוניות.

 בעזרת תרגילי תיאטרון וטקסטים מתוך מחזות נלמד:

 .להתחבר לרגשות וליצור מתוכם 
 .לשחק בצורה אמינה, מרגשת ומשכנעת 
 וליצור דרכו. להכיר את העולם הפנימי האנושי האוניברסאלי 
 .לנתח דמויות, סיטואציות וקונפליקטים על הבמה ובחיים 

 

 כיצד נכנסים לדמות תוך התבוננות פנימה והחוצה. -בסדנה זו נטעם מעבודת השחקן 

 שחקנית, בימאית, יוצרת. בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי. –לירון לוי אביטל 

 

 

 'הכול על הקול' סדנה לדיבור ועמידה מול קהל 

 עם מיכל ברקוביץ סאסו

 סדנה שתעסוק בשימוש בייחוד שבקול שלי בדיבור ועמידה מול קהל:

 להשתמש בקול שלנו בצורה נכונה ואפקטיבית 
 ניסיון בדיבור שוטף ובטוח מול קהל לרכוש 
 באופן בהיר ומשכנע להציג את המסר שלנו 
  קהל השומעיםלהלהיב ולרתק את 
 לחזק את הביטחון העצמי מול קהל ובכלל 

 

 בוגרת סטודיו למשחק ניסן נתיב.שחקנית, בימאית ומורה לתיאטרון.  –מיכל ברקוביץ סאסו 

 

 

 'מאחורי המסיכה' עם מלי זנזורי

 לפריצת המחסומים האישיים תוך שימוש במסכות: סדנה כיפית ומשחררת

 הסתכלות חדשה ויצירתית וקבלת זווית – להשתחרר מביקורת עצמית מעכבת. 
 באמצעות מגוון מסכות והומור - ריכוך סיטואציות טעונות, הנאה ותחושת ביחד. 
 החלפת התגובה האוטומטית בתגובות מקדמות – ליצור דרכי תקשורת חדשות. 
  ומד מולנו, באמצעות גילום דמויות"להיכנס לנעליים" של מי שע -להכיר את האחר 

 שונות.        
 

 מנהלת מקצועית ואומנותית בהשתחוויה. שחקנית ובימאית ומנחת קבוצות. -זנזורי מלי 

 



 

 יולי יתפרסמו במהלך חודש מרס.-סדנאות יוני 
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 למנויות: רישום לסדנאות בקלות דרך האתר 

 או האפליקציה.

 בימאי/ת נושא סדנא יום ג' בימאי/ת נושא סדנא יום ה' חודש

 מרץ

לגלות את  8.3.18

 הכישרונות שלי

להעשיר את מעיין  13.3.18 עינת סגל כהן

 היצירה

 קרן ברי שגיא

לאלתר, להשתחרר,  27.3.18 זנזורימלי  סודות שפת הגוף 22.3.18

 לצחוק

 מיכל נדב

 אפריל

לחזק את הביטחון  10.4.18   

 העצמי בעזרת תנועה

 הד סולודר

דנה פרץ  זו ילדותי השנייה 24.4.18   

 תורג'מן

לשחק ולרגש  26.4.18

  ולהתרגש

לירון לוי 

 אביטל

   

 מאי

 מיכל ברקוביץ' הכול על הקול  8.5.18   3.5.18

לגלות את הכישרונות  22.5.18   

 שלי

 עינת סגל כהן

גילוי מעיין  31.5.18

 היצירה

    קרן ברי שגיא
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