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 1958אביב,  יליד תל

 השכלה

  ריז.פ ,'אק לקוקזתנועה של ללתיאטרון ו ת הספרבוגר בי – 1984-86

בתיאטרון, תיאטרון  בתיאטרון הפיזי, הליצן אמנות הסיפורכות, משחק עם מס תמחות: תיאטרון פיזי,ה

 חפצים, קברט.

 באוניברסיטת תליעוץ חינוכי) י(לחינוך  ת הספרובי (תיאטרון קהילתי) בוגר החוג לתיאטרון – 1980-84

 אביב.

 לימודי המשך:  

 לונדון.  ,תנועה במרכז לאבאןחקר הל "באןשיטת לא" – 1998-99

 אביב. למורים בשיטת אלכסנדר של שייקה הרמלין, תל ת הספר"טכניקת אלכסנדר" בבי – 1994-96

 

 השתלמויות:

-עם רם נהרי, יונתן גורפינקל, רוני ניניו, עידן הובל, הגר בן משחק מול מצלמה ."סדנת מאצ'ינג" – 2013

 אשר, נועה אהרוני, נדב לפיד.

 .London International Mime Festival ,סדנת ליצנות עם אנג'לה דה קסטרו – 2010

 ץ.יפייר בילאן, שוויסדנה עם  .י"טהליצן הדרמ" – 1997

 .אביב , תלדייכס קורס עם רות ."משחק מול מצלמה" – 1995-96

 ריז.אטרון השמש, פיעם אריאן מנושקין, תסדנה  ."משחק עם מסכות" – 1993

 אביב. , תלנה ירושלמי, אנסמבל עיתיםחק עם רסדנת מש ."מונולוגים של שייקספיר" – 1992

 

  בבתי ספר למשחק תיאטרון פיזי, אמנות הסיפור והוראת משחק

 

 גרמניה. אקדמיה לאמנויות הבמה. פרופסוראסן, , Arts of the Folkwang University –ואילך  1999

 אופרה. שחקנים, במאים, רקדנים וזמריומביים . מלמד 'אק לקוקזשיטת  ל פיע לתיאטרון פיזי

 

לקוק. יוזם, מנהל 'אק זשיטת  ל פיפיזי עובמה לתיאטרון  ת ספראביב. בי , תלתיאטרון הגוף – 2002-10
  .מורה בכירו

פסטיבל האישה בחולון, פסטיבל אביב,  בתיאטרון "צוותא" בתלחונך פרויקטים של בוגרים שהועלו 
חולון, פסטיבל עכו ב בובותהרון , פסטיבל תיאטאביב בתל קליפה תיאטרון ,אביב בתל תיאטרונטו

 לתיאטרון אחר.
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 ,"פוריאטרון פיזי ואמנות הסית"ב קורסים .אביב , תלהסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין – 1995-02

 ת גמר.הפקו מויבי

00-1997 – )GSA( Guildford School of Acting, אטרון פיזי ואמנות י, תותכמשחק עם מס .אנגליה

 . Musical theatre-חק ופור לתלמידי משיהס

00-1997 – The Courtyardאטרון פיזי ואמנות הסיפורית"למשחק.  ת ספר, לונדון. תיאטרון ובי". 

99-1998 – Laban Centreאטרון פיזי לרקדניםית .חול מודרנילמ ת ספר, לונדון. בי. 

 סיפור".-ים ב"תיאטרוןאוניברסיטת תל אביב, מגמת תיאטרון קהילתי. קורסבהחוג לתיאטרון  – 1997-99

 ."אמנות הסיפור"קורס ב .גן , רמתבית צבי – 1996-97

 ."אמנות הסיפור בתיאטרון פיזי" .ברסיטת חיפהאוניב החוג לתיאטרון – 1994-96

 תיאטרון פיזי. לתיאטרון חזותי, ירושלים. ת ספרבי – 1994-95

 

 סדנאות משחק בתיאטרון פיזי ואמנות הסיפורהנחיית 

 

5201-2010 – Humour of International Schoolהשתלמויות לליצנים רפואיים ., אוסטריה, וינה. 

5201-2009 – Chava Shelhav - Feldenkraiszentrumתיאטרון פיזי ואמנות "בסדנאות  ., גרמניה

 למורים לפלדנקרייז. "הסיפור

 ורים.למספרי סיפ ת ספרבי .אביב יה העירונית בית אריאלה, תליהספר – 2004-15

כות, "המספר משחק עם מס –דנאות תיאטרון פיזי מגמות תיאטרון בבתי ספר תיכוניים. ס – 2000-15

 , ליצנות.בתיאטרון הפיזי"

 סדנה "המספר בתיאטרון הפיזי". שבע. למשחק בנגב, באר ת ספרגודמן, בי – 2013

2012 – NRWTheater -Akademie Offי"."המספר בתיאטרון הפיז ה. סדנ, גרמניה 

 "המספר בתיאטרון הפיזי". סדנה .תל אביב ,סדנאות הבמה – 2010-11

 סדנת תיאטרון פיזי. עיוורים, יפו.-במה לחירשים ,"נא לגעת"תיאטרון  – 2010

08-2006 – Akademie Remscheid, מורים ללרקדנים ו "תיאטרון פיזיב"אמנות הסיפור ות או. סדנגרמניה

 למחול.

 .סדנה ב"אמנות הסיפור" ישראל. מכללה לטיפול באמנויות.לסלי קולג',  – 2003-06

03-2001 – )IFS( International Filmschool Cologne, .סדנה ב"אמנות הסיפור"  קולון, גרמניה

 עריכה.ללסטודנטים לבימוי ו

1999 – Academy for Physical Theatre :Scuola Teatro Dimitri ,סדנה "המספר בתיאטרון  ץ.ישווי

 זי".הפי

 .סדנה ב"אמנות הסיפור" לתיאטרון בובות, חולון, ישראל. ת ספרבי – 1998-00

9-1998 – Actors Centre לשחקנים מקצועיים."המספר בתיאטרון הפיזי" , לונדון. סדנאות 

1998 – R.A.D.A. .סדנת אורח ב"אמנות הסיפור". , לונדון 

1997 – NYU."ניו יורק. סדנת אורח ב"אמנות הסיפור ,  



 קורסים בתיאטרון פיזי. .ל אביבלאמנויות בת בית הספר – 1985-87

 

 בתיאטרון עבודות בימוי

פי "אמור ופסיכה" של ל ע מקוריתקבוצתית יצירה (בגרמנית) ". אמור ופסיכהגעגועים ל" – 2013

נג "פינה באוש", אוניברסיטת פולקוו תיאטרון המחלקה לזמרי אופרה.יץ של פרויקט הק. אפוליאוס

 לאמנויות, אסן, גרמניה. 

נג לאמנויות, הפקה של אוניברסיטת פולקוו(בגרמנית) ילד. מאת: אוסקר וי"הנסיך המאושר".  – 2011

 תיאטרון קאמפנאגל, המבורג, גרמניה. אסן, גרמניה. 

 אביב. ובמה לתיאטרון פיזי, תל ת ספר"תיאטרון הגוף", ביבבימוי הצגות סיום  – 2002-2010

 . יצירה מקורית של נבט יצחק, גיא שרף, שי בן עטר. rtAerformance P –ש" "פליט – 2004

 הזירה הבינתחומית, ירושלים. 

 הפקה של הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין, תל ליאם שייקספיר.יו :מאת ."עמל אהבה לשווא" – 2001

ספר למשחק,  . פסטיבל שייקספיר בינלאומי של בתיRuhrfestspiele Recklinghausen אביב.

 רקלינגהאוזן, גרמניה. 

1999 – "Long Ago ,Long". פי סיפורי מיתולוגיה של בריאת העולם. במאי שותף עם ל יצירה מקורית ע

 , לונדון. Courtyard Theatre אילן רייכל.

 הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין, תל סיגל אבין. יצירה קבוצתית מקורית. :מאת ."חומר טוב" – 1998

 אביב.

1998 – "Perfect Future". וגרפית אנה סנשז יארעם הכוומבצע מחול. במאי שותף -אטרוןייצירת ת

 ברלין."תכלס", פסטיבל מחול ב. , לונדוןקולברג

הסטודיו למשחק  ה שלהפק של גי. דה מופסאן, צ'כוב. פורים קצריםיס. פורים של אוהבים"י"ס – 1997

 אביב. פסטיבל "תיאטרון קצר", תיאטרון "צוותא" תל אביב. של יורם לוינשטיין, תל

רדלמסר, יוסי לוי, שי לוין, -גל אוחובסקי, תמיר להבסיפורים של:  על פי. "יש לו מילים משלו" – 1994-97

, Drill Hallאביב. פסטיבל אדינבורו, סקוטלנד.  תיאטרון "צוותא", תלתמיר גרינברג. עורך: יאיר קדר. 

 יורק וסן פרנסיסקו.  ניו NYU Theatreיטון. לונדון. פסטיבל ברי

מאת ובביצוע שי שוורץ. "פסטיבל תיאטרונטו" להצגות יחיד, מרכז סוזן  ."צא החוצה ילד רע" – 1993

 אביב. דלל, תל

 אביב. , תל"הסמטה"מאת: מתי רגב. פסטיבל מחזאות מקורית, תיאטרון  ."טעות מחשב" – 1990

 

  בתיאטרוןמשחק 

אז"ר, -הצגה של שחקן יחיד ומוזיקאית. עיבוד ובימוי: נועם בן כתיבה וביצוע. .בשלום""א – 2012-13

ת יחיד, פרס קיפוד הזהב להצגות ודקל. מועמדת לפרס על ביצוע בהצג : ורדמקורית ופסנתר מוזיקה

 אביב. תיאטרון "תמונע", תלפרינג'. 



01-1999 – "Meeting Point".  (בשפות שונות) .פייר בילאן י:ומיברה מקורית קבוצתית. יצימופע שוטים, 

 ,Theater Bellevue Amsterdam .ץישווי ,Svizzera Verscio ,Teatro Dimitri. תיאטרון דימיטרי, ץישווי

 הולנד.

1998 – "Perfect Future" .וגרפית אנה סנשז יארעם הכומחול. במאי שותף ומבצע -אטרוןייצירת ת

 ברלין.תכלס", "קולברג, לונדון. פסטיבל מחול ב

-גל אוחובסקי, תמיר להבעל פי סיפורים של: (בעברית ובאנגלית) "יש לו מילים משלו".  – 1996-97

אביב. פסטיבל אדינבורו,  תיאטרון "צוותא", תלרדלמסר, יוסי לוי, שי לוין, תמיר גרינברג. עורך: יאיר קדר. 

סן  New Conservatory Theatre, יורק ניו reNYU Theat, לונדון. פסטיבל ברייטון. Drill Hallסקוטלנד. 

 פרנסיסקו. 

 גלריה עמליה ארבל, תל. עם שי שוורץיחד  םיפורים אוטוביוגרפיימופע ס ן"."מסביב לשולח – 1995

 אביב.

בימוי: דניאלה מיכאלי. הצגת יחיד. "עיין ערך אהבה" מאת דויד גרוסמן.  ל פיע ."מומיק" – 1994

  אביב. גות יחיד, מרכז סוזן דלל, תל"פסטיבל תיאטרונטו" להצ

 פסטיבל עכו לתיאטרון אחר. בימוי: פרידה רפאל. "נשי טרויה". מאת: ניסים אלוני.  – 1993

ירון. -בימוי: ריבי פלדמסראבן. -קברט מאת: גייל הר יצירה קבוצתית. ."המופע של רפונזל" – 1992-93

 אביב. יאטרון "צוותא", תלתמוזיקאי, קלידן: גל פרידמן. ביצוע: נעם מאירי. 

 פסטיבל עכו לתיאטרון אחר. בימוי: ראובן קלינסקי. ייטס. מאת: בטלר  ."החתול והירח" – 1992

 אביב. . בימוי: מרטין פרידמן. בהפקת המכון הצרפתי, תלמופע מסכות עם נלי עמר – 1990-92

. ירון-יכהופר, ריבי פלדמסרמאת: נעם מאירי, ולטר אנ  יצירה קבוצתית ."נשים בפארק" – 1987-89

אטרון יפסטיבל עכו לתמוזיקה: צביה שרת.  ירון.-בימוי: ריבי פלדמסר. לטר אניכהופרוביצוע: נעם מאירי, 

  זלצבורג, אוסטריה., קומיתיאטרון אחר. פסטיבל 

 לתיאטרון אחר. פסטיבל עכו .אורי פסטרכתיבה ובימוי:  ."בראשית" – 1981

 

 לילדים:הצגות ומופעי סיפורים 

מופע יחיד של סיפורים ומעשיות עם. פסטיבלים, תיאטרוני ילדים, . "נעם מאירי מציג" –ואילך  1989

 .בישראלואירועי חוצות  , בתי ספרספריות

-רקדנית: אליס דורמשחק: נעם מאירי.  כספי.-בימוי: אבישי גרינפלדו כתיבה ."פרוקופייב" – 1996-97

 פסטיבל קול המוזיקה, גליל עליון.  : שמעון אבלוביץ.כהן. פסנתר: זהבה סימון, כינור

כספי. -בימוי: אבישי גרינפלדמאת: לאה גולדברג. (בעברית ובאנגלית) . "דירה להשכיר" – 1994-97

פסטיבל קול המוזיקה, גליל עליון, מרכז פסנתר: זהבה סימון, כינור: שמעון אבלוביץ. משחק: נעם מאירי. 

ן פרנסיסקו, ארה"ב עם הרקדנית רבעא אנגלית בפסטיבל הצגות ילדים, ס הרסאביב. ג סוזן דלל, תל

 מורקוס.

 אביב. מוזיאון תלמשחק: נעם מאירי. פי האחים גרים. ל ע ."נסיכות וחמורים" – 1993



בביצוע נעם  מופע סיפוריםאביב.  סין, תליהמרתף העליון, בית ל ."האחים גרים מספרים" – 1990-91

 ידנים: צביה שרת, גל פרידמן. קל-. מוזיקאיםמאירי

 

 

 סרטים:משחק ב

-"טרשים". תסריט ובימוי: גלעד לוסטיג. סרט גמר במסגרת החוג לקולנוע באוניברסיטת תל – 2014

 אביב.

 פרס ליפר לתסריט הטוב ביותר, .י: יגאל בורשטייןומיבתסריט ו ."אושר ללא גבול" – 1995
סרט הישראלי הטוב לפרס המבקרים , 1996תסריט הטוב ביותר לשנת ל האקדמיה הישראלית פרס

 הסרטים של חיפה. פסטיבלביותר של השנה ב
 בית הספרפקת תסריט ובימוי: איילת אופרים. סרט גמר קצר בה ."דלתות סוגרים בשקט" – 1993

 ם שפיגל, ירושלים.טלוויזיה סלו לקולנוע

 במאי: משה צימרמן.תסריט: משה צימרמן, משה זונדר. "ערב בלי נעמה".  – 1992

, ת: נירית ירוןובמאיתסריט: נירית ירון, איילת מנחמי, שמי זרחין, שחר סגל. אביב".  "סיפורי תל – 1992

 איילת מנחמי. זכה בארבעה פרסי אופיר. 

 

 פרסומים:

מבט  –בספר "המשחק" תפקיד המשחק בהכשרת שחקן  –השחקן כילד נצחי  ,נעם מאירי
 .2004מהפסיכואנליזה וממקום אחר. עורכת: אמיליה פרוני. הוצאת ידיעות אחרונות, 

 

 :באנגלית

Noam Meiri, The Actor as Eternal Child – The Role of Play in the Training of Actors 

in Emilia Perroni, Ed. Play: Psychoanalytic Perspectives, Survival and Human 

Development. Routledge, 2013. 
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