
    

 

 

, תלמה ילין2202במחול,  הקיץשמחים לפתוח את ההרשמה עבור קורס   

 

 זמנים:

 

)לא כולל שישי(. 25/8-16החל מה קורס הקיץ ייתקיים במהלך חודש אוגוסט :   

.כמפורט במערכת שלושה שיעורים יתקיימובכל מפגש   

להירשם לחלק מהשיעורים(.  לא ניתןהנרשמים חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים )  

 

 למי מיועד:

יב'( לפי הייעוד -)עולים לכיתה ט' 18-14הקורס מתאים לתלמידי מחול בעלי רקע במחול מקצועי בגילאי 

 הבא:.

לתלמידי מחול אשר התקבלו למגמת המחול תלמה ילין לכיתה ט' וי' . ראשית. 1  

     .השנה המשךלהכשרתם בהכנה ובסיס הקורס הוא     

תלמה ילין, לחיזוק העשרה והכנה לשנת הלימודים המתוכננת. ', יא'לתלמידי מחול כיתות י. 2  

)תלמידי הכיתות הגבוהות, יורשו, בהכוונת המורה, לעשות את שיעורי הבלט על נעלי אצבעות(.       

  )יידרשו לעבור מבדק . למחול, בעלי הרמה הנדרשתמקצועי ספר  מכל בית  ',יב-'. לתלמידי מחול כיתות ט3

וידע על  , העשרהושכלול הגוף חיזוק. קורס זה יהווה עבורם אום עם מנהלת הקורס(ירמה בת      

. ת להלןהקורס המפורט תכנית, חוויה ולמידה אישית, בהתאם לטכניקות נוספות      

 

  



 ייחודיות הקורס:

 

 קורס זה נותן דגש מיוחד לטכניקה המחולית, להבנת חשיבותה ולאופן הפנמתה. עבור כך, מוקדש בכל 

נלמדת. המתעסק אך ורק בטכניקה: הסבר, התנסות, עבודה אישית והפנמה של השיטה ה או תוכן , שיעוריום  

גופו.כל תלמיד ועל בנוסף, כל מורי הקורס מתודרכים למתן מענה וכלים ליישום הטכניקה   

     למה זה חשוב:                                                                                                                 

התשתית של  - בסיסההיא  הטכניקה היא שיטת עבודה שיש בה הגיון ודרכה נבנית יכולת הביצוע. הטכניקה

לא זאת בלבד  הגיון השיטה,יסודות הלימוד, של  שלעמוקה אין הבנה . כשתנועתיתהבניה וההתפתחות ה

של  אישית לתת כלים להפנמהלמטרה ורס זה שם ק לפציעות.קור מ גם עלולה להוותשאין התקדמות, אלא 

.כל תלמיד/האצל  ות השונותהטכניק  

 

:בוגרי תלמהמקצועיים רקדנים הזדמנות לפגוש   

בפני התלמידים עם הכנסם למגמת המחול  ותהנפרשאפשרויות העתידיות הכמקור להשראה ושיח על 

לקורס שלושה רקדני להקות מובילות, שהם בוגרי בית הספר תלמה ילין, ללמד חלק זמנו ובתלמה ילין, ה

משעורי הרפרטואר והעכשווי. )בהרחבה על מורי הקורס(. התלמידים מוזמנים לשאול אותם על הדרך שעשו, 

עולמם כרקדנים בסצנת המחול העכשווית.  ההתנסות המעשית, מתוך ולקבל טעימה דרך   

 

 

  

 

 מורי הקורס 

 

, רקדה בבלט לאומי קנדה, להקת בת דור,   National Ballet School בוגרת -לנה רוזנברג              

        .יליןמורה לבלט בתלמה .  לשעבר סולנית הבלט הישראלי

                                                              

גודר.היוצרת יסמין  אצלרקדנית  , “Flying Low” רקדנית ומורה למחול עכשווי, מתמחה  -דור פרנק 

           בטכניקת 

 

רקדה בלהקת אנסמבל בת שבע, וקבוצת המחול של נועה צוק  .בוגרת בית הספר תלמה ילין - אורי קרול

 ואוהד בישוף. כיום מורה לגאגא ומחול עכשווי. 

 

בוגר בית הספר תלמה ילין. רקד בלהקת ענבל, כיום רקדן בלהקת אבשלום פולק ויוצר עצמאי. – שחר חנין  

 

ארמשטאדט בגרמניה, בבלט להקת התיאטרון הלאומי בד. רקד בבוגר בית הספר תלמה ילין -אוהד כספי 

 לינץ באוסטריה ובתיאטרון הלאומי של אוסנברוק בגרמניה. כיום רוקד בלהקה של 

.Marguerute Donlon 

 

מנהלת אמנותית, כוריאוגרפית ומנחה במחול, מלמדת קומפוזיציה בתלמה ילין.- אודליה קופרברג  

 



 

 

 תכנית הקורס

 

 

 
14:45-13:15  

 
12:45-11:15  

 
11:00-9:30  

 שיעור קלאסי

 

 אודליה קופרברג
 
 

 כלים לאימפרוביזציה

 דור פרנק
 

 טכניקת
 flying low  
 

16/8יום ג  לנה רוזנברג  

 אודליה קופרברג

 
 

כלים מתוך טכניקת קונטקט, 
 עבודת זוגות

 דור פרנק

 
 טכניקת 

Flying low 

 לנה רוזנברג

 
17/8יום ד   

 אוהד כספי
 
 

רפרטואר מאת  לילאנה 
  בארוס

רוזנברגלנה   
 

 אצבעות
 

  

18/8יום ה  לנה רוזנברג  

 אוהד כספי
 
 

רפרטואר מאת  לילאנה 
 בארוס

 אוהד כספי
 
 

רפרטואר מאת לילאנה 
 בארוס

21/8יום א  לנה רוזנברג  

 אורי קרול
 
 
 

רפרטואר + עכשווי  

 אודליה קופרברג
 
 

וחיזוק סנטר  

22/8יום ב  לנה רוזנברג  

 אורי קרול
 

 
 

רפרטואר + עכשווי  
 

 לנה רוזנברג
 

 
 

 רפרטואר קלאסי
 

23/8יום ג  לנה רוזנברג  

 שחר חנין
 
 

 עכשווי + רפרטואר

 לנה רוזנברג

 
 

 רפרטואר קלאסי
 

24/8יום ד  לנה רוזנברג  

 אודליה קופרברג
 
 

 קומפוזיציה
 
 

 שחר חנין
 
 

רפרטואר + עכשווי  
 

25/8יום ה  לנה רוזנברג  

 



 

 פרטי הרשמה:

 

15/7רשם מבעוד מועד. תאריך אחרון לרישום: ילמתעניינים יש להמספר המקומות מוגבל,   

:מזכירות בית הספר, יעל 5753777-30בלבד: להרשמה   

     0:031-07:30וביום ו' בין השעות   15:00-07:30' בין השעות  ג, ה-בימים א'

 

אודליה קופרברג 6784478-050 לפרטים ומענה לשאלות:  

 

 תשלום: 

 

₪: 1,400עלות הקורס   

 

  673473-640-12המחאה לפקודת "תלמה ילין"/ מזומן/ בהעברה בנקאית לחשבון דרך מתבצע  אופן השלום

.(15/8)צ'ק ומזומן ביום פתיחת הקורס, העברה בנקאית עד   

 

 כללי לבוש, אישור השתתפות בקורס, יועברו פרטים נוספים כמו אופן ההגעה לאחר ההרשמה, וקבלת

                                                                                                                                                  . וכדומה

            

  

               
                                                          

 

ופרברגאודליה ק מנהלת הקורס:  

Odelya.k@gmail.com 

 

 

 


