
 
 

 
 

 טליה פריד   שם המרצה:
 0035026מספר הקורס: 

 עיצוב ומחול  שם הקורס: 
 Design & Dance  שם הקורס באנגלית:

 
אימפרוביזציה  -מפגשים חווייתיים עם סטודנטיות למחולפרוייקט והרצאות,  )1(אופן הוראה: 

 וכוריאוגרפיה .
  )2(שעות שבועיות: 

 נקודות זכות: 
 סטודנטים מכל מחלקות העיצוב  דרישות קדם:

 
 משפטי הסבר בשפה העברית ובשפה האנגלית) 2-3מטרת הקורס: (

 . עיצוב ומחול: מתן כלים ליצירת שפה אישית ואותנטית בעיצוב1
. שיתוף פעולה בין מוסדי: סטודנטים/יות  מהפקולטה לעיצוב, המכון הטכנולוגי חולון, יעבדו בשיתוף פעולה 2

ים/יות נטת לאימפרוביזציה וכוריאוגרפיה , האקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים ועם סטודעם סטודנטים/יו
 ביה"ס לאמנויות המחול. -ממכללת סמינר הקיבוצים

 . תכנון, עיצוב וייצור בדיאלוג עם כוריאוגרף:3
 דיגיטאלית ד. עיצוב חלל.  א. וידיאו דאנס ב.תלבושת או אביזר גוף  ג. תפאורה

 בימתי משותף.. הפקת אירוע 4
 

Design&Dance: 
1. Providing tools to create a personal and authentic language in design 
2. Institutional collaboration: Design students, Faculty of Design, Holon Institute of 
    Technology will work in collaboration with Dance students from Jerusalem Academy of  
    Dance and Music and with dance students from Hakibutzim College - School of the Arts 
3. Design and production in a dialogue with the choreographer:A. Video Dance B. Costume 
    Or body accessory C. Digital set D. Space design. 
4.  Production of a common stage event. 

 
  

 )3( תכנים:
 

 מטלות: (עומס עבודה צפוי) 
  – פירוט מפגשים

 פגישה משותפת של הסטודנטים לעיצוב עם הסטודנטים לאימפרוביזציה -מפגש היכרות... 1מפגש 
 .......וכוריאוגרפיה                

 בניית צוותי עבודה: סטודנט לעיצוב מצוות עם סטודנט למחול/רקדן . הסטודנטים למחול ,בסמסטר ....2מפגש 
 ...א', ייצרו עבודות ראשוניות קצרוטת בכוריאוגרפיה, שאותן יוכלו להראות לסטודנטים לעיצוב.               

 וכו' יחסית לכוריאוגרפיה הנבחרת. בחירת נושא לפרוייקט: תלבושת/אביזר, עיצוב חלל, וידיאו דאנס  . 3מפגש 
 כלים בסיסיים לעיצוב בדיאלוג עם יוצר מחול.    4מפגש 
 הרצאת אורח עם מעצב תלבושות  -עיצוב תלבושות    5מפגש 
 עיצוב תלבושות     6מפגש 
  שלבי ביניים דרך  –דיאלוג שוטף במשך כל הסמסטר בין הכוריאוגרף למעצב והצגת שלבי עבודה     7מפגש 

 מדיה או בסטודיו.                
 כוריאוגרפיה בדיאלוג עם מעצב: הרצאת אורח של כוריאוגרף מוביל ובעל נסיון.    8מפגש 
 כוריאוגרפיה     9מפגש 
 מבוא לעיצוב במה   10מפגש 
 וידיאודאנס  11מפגש 



 
 

 
 

 ....................מוצגים ברצף .תכנון ויצירת אירוע בימתי שבו התוצרים השונים .. 12מפגש 
 ...דקות עם תוצרי העיצוב  5הגשה סופית של מיני הפקה: כוריאוגרפיה של עד ...13מפגש 

 
 שונות

 מרצים אורחים. 2
 

   מרצה אורח
 

 .סיור לימודי מחוץ למכון
 

 מפגשים עם הסטודנטים למחול מחוץ למכון.
 

 מרכיבי הציון באחוזים:
 30%נוכחות 

 70%משותף  פרוייקט  -תרגילים  
 מבחן סופי 

 
 (חובה)נוכחות: 

 והשראה  )5),(4(ביבליוגרפיה: 

 1991העם, תל אביב,  -, הוצאת אורהחלל הריק * ברוק, פיטר,
 – PINA , a film by WIM WENDERSפינה באוש * 
 אדון-בחר וכתב דורון בר  ויליאם קנטרידג' וכוחו של הביטוי האישי הרב תחומי* 
 

, דוד 2007קנטרידג', חליל ויליאם  • Krut  הוצאה לאור, המתעד את שיתוף פעולת אופרת חליל קסם ואת הקופסה השחורה.  
ISBN 978 0 9584975 6  5 William Kentridge : Five Themes (2009, Mixed Media / Book, Other) 

• ISBN-10: 0300150482 | ISBN-13: 9780300150483 
• William Kentridge : Repeat-from the Beginning by William Kentridge (2009, Paperback) 
• William Kentridge | ISBN-10: 8881587106 | ISBN-13: 9788881587100 

tamidance.blogspot.com/-http://nimrodfreedTami Dance Company/Nimrod Freed, PeepDance  
  

http://eikoandkoma.org/videos     
http://www.emanuelgatdance.com/  
http://www.yasmeengodder.com/  
http://www.nivoren.com/index.php?dir=site&page=work&op=item&cs

=3034  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4AY-HZLWIk0  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Choreography  
 

 חומר עזר: (יכול להיות אתר אינטרנט, כתב עת לא אקדמי וכו)

 

 

 

 

http://nimrodfreed-tamidance.blogspot.com/
http://eikoandkoma.org/videos
http://www.emanuelgatdance.com/
http://www.yasmeengodder.com/
http://www.nivoren.com/index.php?dir=site&page=work&op=item&cs=3034
http://www.nivoren.com/index.php?dir=site&page=work&op=item&cs=3034
https://www.youtube.com/watch?v=4AY-HZLWIk0
https://en.wikipedia.org/wiki/Choreography


 
 

 
 

 

 

 הערות

 

 

 

 

 

 

 
 (שו"ת), מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט)  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל 1(
נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'  1)  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות (שעת שיעור = 2(

 נ"ז) 0.5= 
 )  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט אחת.3(
 ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.)  בביבליוגרפיה יש להפריד בין 4(
) הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר (שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם פרטי), 5(

 שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ההוצאה.
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