נספח  - 1פעולה  - 2דפי עזר לצוותים
צוות כתיבה
חברי.ות הצוות _______________________________________________________
__________________________________________________________________
משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ כתיבת טקסט המחזה
❏ כתיבת תיאור הדמויות ,המיקום והזמן של המחזה
❏ חשיבה על מסר מאחורי כתיבת המחזה
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
שאלות מנחות -
 .1האם כתבתם.ן מספיק תפקידים בשביל כל החניכותים שירצו להשתתף במחזה?
 .2האם תוכן המחזה רלוונטי ואמין?
 .3האם תיארתם.ן את הדמויות ברמה חיצונית וברמת האופי?
 .4האם תיארתם.ן את הזמן והמקום שבו המחזה מתרחש?
 .5האם הטקסט לא ארוך מדי ולא קצר מדי?
 .6האם הטקסט כתוב בצורה ברורה ומסודרת?
 .7האם כל אדם חיצוני קבוצה יוכל להבין את המסר שמאחורי המחזה?
צוות תפאורה ותאורה
חברי.ות הצוות _______________________________________________________
__________________________________________________________________
משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ תכנון תפאורה
❏ הזמנת ציוד וחומרים
❏ הכנת תפאורה
❏ תליית תפאורה
❏ תכנון תאורה
❏ הכנת התאורה לפני הצגת המחזה
❏
❏

❏
❏
❏
❏
שאלות מנחות -
 .1האם התפאורה שתכננתם.ן מתאימה למחזה? לתקופה בה העלילה מתרחשת?
 .2האם התפאורה היא רק ברקע? האם יש עוד אביזרים על במת ההופעה?
 .3האם התפאורה היא סטטית כלומר נשארת במקום כל ההופעה או מתחלפת? כיצד מחליפים
אותה?

צוות במאים.ות
חברי.ות הצוות _______________________________________________________
__________________________________________________________________
משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ בימוי המחזה
❏ חלוקת תפקידי המחזה בין חברי הקבוצה
❏ העמדת השחקנים.ות על הבמה
❏ עריכת חזרות
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
שאלות מנחות -
 .1האם קראתם.ן את המחזה מראש? האם אתם מבינים.ות ומכירים.ות את העלילה היטב?
 .2האם חילקתם.ן את תפקידי המחזה בצורה שווה ומתאימה?
צוות תלבושות ואיפור
חברי.ות הצוות _______________________________________________________
__________________________________________________________________

משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ איפור כל השחקנים ביום המחזה
❏ הזמנת חומרי איפור
❏ תכנון תלבושות לכל השחקנים
❏ הכנת התלבושות
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
שאלות מנחות -
 .1האם התאמתם.ן את התלבושות לעלילת המחזה?
 .2האם התאמתם.ן את התלבושות לפי מידות החניכותים המשתתפים.ות?
צוות זמנים
חברי.ות הצוות _______________________________________________________
__________________________________________________________________
משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ להיות אחראים.ות להכין לוח זמנים גדול לתלות בכיתה
❏ להזכיר לכל צוות להגיש את דברים שצריך כמה ימים מראש
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
שאלות מנחות -
 .1האם יש לוח זמנים מסודר עם התאריכי הגשה של כל הדברים?
 .2איך תזכרו להזכיר לכל אחד מהצוותים מתי צריך להגיש מה?

צוות טיזרים והזמנות
חברי.ות הצוות _______________________________________________________
__________________________________________________________________
משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ הכנת טיזרים )פרסומת מקדימה למחזה(
❏ הכנת הזמנות
❏ חלוקת הזמנות
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
שאלות מנחות -
 .1האם הכנתם.ן מספיק הזמנות לחלק לכל הקהל שלכם.ן
 .2האם ההזמנות מקושטות בצורה שקשורה למחזה?
 .3האם ההזמנות מכילות את כל הפרטים של ערב ההצגה?
צוות פרזנטציה  -ערב הצגת תוצרים
שמות חברי הצוות ____________________________________________________
_________________________________________________________________
משימות אפשריות ,הוסיפו משימות משלכם.ן -
❏ לחשוב על רעיון איך מעבירים את הפרזנטציה
❏ הכנת הפרזנטציה
❏ הזמנת ציוד לערב המחזה )כיבוד ,תפאורה מתאימה וכו'(
❏ תכנון הערב הצגת המחזה במפורט
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
שאלות מנחות -
 .1מי הקהל שמגיע לערב המחזה?
 .2האם התוכן שאתם.ן מכינות.ים לערב זה מתאים לקהל היעד?
 .3מהי התפאורה לערב זה? האם הזמנתם.ן ציוד מראש? קבעתם.ן זמן להכין הכל?
 .4מה התכנון לערב זה?
 .5איך אתם הולכים להעביר את המסר שלכם.ן בערב זה?
 .6איך הקהל שמגיע לערב זה יכול לראות את התהליך שעברתם.ן עד להצגת המחזה?

נספח  - 2פעולה  - 7אימוג'ים וקלפי פוינט אוף יו

נספח  - 3פעולה  - 7דפי רפלקציה אישית
שאלה מספר
1

תשובתך לשאלה

2

3

4

5

6

7

כאן את.ה יכול לתאר בכל צורה רגשות נוספים שהרגשת במהלך התהליך

