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המסלול הנוסף המלצה -
שם המופע/מפגש :קריאון
תאריך הצפייה5.4.2018 :
מיקום הצפייה :תיאטרון ירושלים
המופע נצפה במלואו :כן
הצפייה התקיימה בפני תלמידים :כן
גיל התלמידים שצפו במופע18- 16 :
האם ישנה התאמה בין המופע לגיל התלמידים :כן
מאשר שהמופע/מפגש משתייך לתחום אמנות ספציפי :תיאטרון
המופע/מפגש מתאים לאירוע שיא  /פעילות הפגתית  /נושא לימודי (  :המופע יכול להתאים לסוגים
שונים של אירועים בית ספריים .כטריגר לפתיחת נושא או סיכום נושא .יום שיא עבור תלמידים
שונים .המיתוס שעובד להצגה נוגע בהרבה נושאים רלוונטים .מוגבלות העוצמה ,בדידות המנהיגים,
יחסיות המוסר ,משפחה ועוד .תלמידי היסטוריה ,תיאטרון ,אמנות וכמובן ספרות ימצאו עניין רב
בהצגה.
במופע/מפגש יכולים לצפות בו זמנית עד )תלוי בגודל האולם ( תלמידים- .
חווה דעתך על המופע/מפגש .השתמש בכל הכלים העומדים לרשותך ונמק:
ברמה הכי ראשונית ,ההצגה מחייה את הטקסטים הנלמדים במסגרת שיעורי ספרות ובמגמות
התאטרון .אבל מעבר לכך ,העיבוד העכשווי ,נטול הפאתוס ,מצליח לשאוב את הצופים אל הלבטים
האנושיים הנצחיים .למשל הקושי בבחירה מוסרית ,מנהיגות שהיא רחוקה מתפיסות רומנטיות
ילדותיות .המטוטלת בין מרדנות ובין שמרנות נעה בתזיזתיות לאורך המחזה כולו ומעוררת את
הצופה לחשוב ובעיקר להימנע משיפוטיות.
ההצגה מעוררת שיח משמעותי שאפשר לעבד אותו בשיעורים בכיתה .התלמידים שלי יצאו טעונים
במחשבות וברגשות .מעל להכל מדובר בעיניי בשפה תיאטרלית חדשה ומרתקת שהתלמידים לא
נשארים אדישים אליה.

פרטי הממליץ:
שם מלא_ :רויטמן אלכס תפקיד:רכז שכבה ,רכז מקצוע ,מדריך ארצי ומנחה סטודנטים.
תחומים :תאטרון ,תנ"ך ,ספרות.
תיכון נשר ,סמינר הקיבוצים ,משרד החינוך.
יישוב :נשר  טלפון 054-5489107:דוא"לTovtuv@gmail.com :
הצהרת ממליץ:
הנני מצהיר ומאשר כי:
 המלצתי ,לרבות פרטי האישיים ,יפורסמו באתר סל תרבות ארצי באמצעות העלאתם לאתרעל ידי האמן/מפיק ,מגיש הבקשה למסלול ההיצע הנוסף
 המלצתי תקפה ל 3 -שנים ממועד פרסומה באתר סל תרבות ארצי במהלך תקופה זו יהא רשאי כל גורם שימצא לנכון לוודא נכונות ואמיתות הכתוב בהמלצה ידוע לי כי להמלצתי זו משקל רב בביצוע בחירת הרפרטואר לתלמידי בתי הספר בארץ אין לי ולא היה לי כל קשר עם מפיק ההצגה ו/או עם כל בעל עניין אחר במופע/מפגש שלגביוניתנה המלצתי ,לרבות עובדי סל תרבות ארצי
 -האמור בהמלצתי זו אמת והינו מבוסס על ניסיוני המקצועי וידיעותי האישיות

_______________
חתימת הממליץ

