מאגרי מידע – תיאטרון
אתר מחזאי ישראלי
המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין מנגיש מידע אודות מחזות בארץ ובחו"ל .האתר מאפשר גישה
פתוחה למחזות בטקסט מלא .האתר מעלה את כול סוגי המחזות והחומרים בנושא מחזאות ישראלית.
באתר ניתן לחפש לפי שם המחזה או שמות המחזאים ,ובנוסף מקיים זירת דיון מרכזית לשאלות
שמעסיקות את המחזאים.

מדריך  100שנה לתאטרון העברי 1989-1889
המדריך מכיל אלפי ערכים ביוגרפים של אנשי במה בתיאטרון העברי ,לפי מפתח אלפבית ,קורותיהם של
אנשי במה ויוצרים ,מחזאים ,מתרגמים ,במאים ,שחקנים ועוד .בנוסף מכיל האתר את סיפוריהם של
מוסדות תיאטרון אומנותיים במשך כ 100-שנה.

שיקספיר ושות'
כתבים בטקסט מלא מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום של דורי פרנס.

שקספיר – מימין לשמאל
האתר הוקם על ידי דן אלמגור ,מכיל אוסף של רשימות ביבליוגרפיות שהתפרסמו בשפה העברית וכל מה
שהוצג בארץ ובחו"ל .הרשימות מכילות את כל המחזות ,מחקרים ,ספרי יעץ ,יצירות והפקות.

חנוך לוין  -טקסטים כל כתבי חנוך לוין
האתר מכיל את כל כתביו של חנוך לוין .מדובר על מאות יצירות ואוספי יצירות נגישים לפי סוגים ,זמנים,
ספרים ועוד...

ארכיון תיאטרון הבימה
האתר אוסף חומרים מתחילת הקמת "הבימה" ומביא את חשיבותו של התיאטרון כגורם מרכזי
בהתפתחות התרבות ,האמנות ,הספרות והשפה העברית משנת  1917באירופה דרך תקופת הישוב ,קום
המדינה ועד היום ,כולל פירוט מלא של כל הצגות התיאטרון משנת  . 1918בנוסף האתר מכיל תמונות,
כרזות ורישומים.

אתר התיאטרון הישראלי – אוניברסיטת תל-אביב
האתר מתעניין באומנות וצמיחת התרבות הישראלית ומאפשר גישה לקהל הרחב .באתר קיימים ערכים,
מחקרים ,מאמרים ,ביוגרפיות וזיכרונות מתולדות הקמת התיאטרון הישראלי מאז  1889ועד היום .בנוסף
יש ארכיון עשיר שמכיל אוסף מגוון.

מוזיאון און-ליין של התיאטרון היהודי
האתר מכיל את אוצרות התיאטרון היהודי שמטרתו לשמש גשר עתיק ולהפוך אותו לזמין לכל אחד.
מטרת האתר לחשוף ולהנגיש את הקלידוסקופ המרהיב של  500שנות תיאטרון יהודי על כל שלוחותיו
וענפיו עבור הדורות הבאים .האתר כולל אוספים ,מחזות ,יוצרים ,מאמרים וגלריית תמונות של
התיאטרון היהודי.

