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מיסודו של סמי לוי

"ילד לא שוכח את המפגש הראשון שלו עם התיאטרון, זה נשאר לו בזכרון שלו לכל החיים" - ליא קניג

פומי הטפיר שאיש לא מכיר

הניגון שבלב

מכתב לנעה



מחנכים, הורים וילדים יקרים!
תיאטרון ארצי לילדים ונוער פועל מזה 33 שנים מתוך חזון ליצור מגוון הצגות ויצירות מופת חינוכיות, תרבותיות 
ומשמעותיות. בעידן הנוכחי, בו מרבית חווית הצפייה מבוססת על מדיות דיגיטליות ומסכים, תפקידו של התיאטרון 
והאתגר החינוכי העומד בפנינו חשוב ביותר. אנו רואים בתיאטרון במה רלוונטית  להעברת תכנים, ערכים, מורשת 
וחוויה תרבותית איכותית ומעצבת לילדים הצעירים, לנוער ולכל המשפחה.כמדי שנה אנו שמחים להציג בפניכם 

את ההצגות החדשות שלנו.
השנה בחר התיאטרון להתמקד ביצירה ישראלית עכשווית ומקורית. 

"פומי הטפיר שאיש לא מכיר" – סיפור הרפתקאות משעשע, מסע אל האמת הפנימית והיחודיות של כל אחד ואחת. 
"הניגון שבלב"- דרמה מרגשת על קבלת השונה בחברה. 

"מכתב לנעה" – דרמה ישראלית על התמודדות עם השכול והמאבק לזכות לחיים והתחלות חדשות. 
"הרפתקה בדימיון" - הצגה מקורית על עולם הדימיון. 

"היי זקן ביי זקן" - דרמה חברתית ישראלית מקורית חוצה גבולות ופערי דורות. לצד ההפקות החדשות ממשיכות לרוץ בהצלחה ההצגות 
הנפלאות: צלילי המוסיקה, על ניסים ונפלאות, אל עצמי, צו פינוי ועוד רבות וטובות.

שלכם,

סמי לוי
מנכ"ל ומייסד התיאטרון

רפרטואר תש"פ 2019-20 
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בברכת שנת יצירה תרבותית פורייה ומשמעותית!
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מאושר ע"י סל תרבות ארצי

פומי הטפיר הסקרן אוהב לקרוא ולהקשיב לסיפורים שאימו מקריאה לו לפני השינה. לילה אחד, שואל פומי את אימו למה יש כל 
כך הרבה סיפורים על חיות אבל אין אף סיפור על טפיר? פומי מחליט לצאת למסע לעבר בית הסופר, לבקש ממנו לכתוב סיפור 

על טפיר. בדרך הוא פוגש עוד חיות שחוברות אליו למסע. 
הופק במסגרת פסטיבל הצגות הילדים בחיפה 2019. זוכת פרס המחזאי , פרס עיצוב התלבושות וציון לשבח לבמאית.

פומי-הטפיר שאיש לא מכיר 

מחזה מאת: יואב היימן ע"פ סיפור מאת רוני חפר |  בימוי: מרב שפר היימן  | מוסיקה: טל בלכרוביץ | תפאורה: נטשה טוכמן פוליאק 
תלבושות: ורוניקה שור | תאורה: רוני כהן | עוזרת במאי: קרן אדרעי | שחקנים: מושיקו ששון, כרמית מסילתי, הילה סורג'ון, הראל מוראד, 

גיא גורביץ, יואב היימן 

כיתות גן-ג'

קומדיה מוזיקלית מרגשת לילדים על חברות, התבגרות,
קבלת האחר ועל האומץ להיות מי שאתה

הצגה 
חדשה
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אלעזר מזר, איש מקסים אך מפוזר, מגיע באופן מפתיע לכפר אז“ר, 
כפר שקט ומסודר מאוד. ניסיונותיו להשתלב יוצרים רגעים משעשעים 
ומלאי הומור אך גם הופכים את הסדר בכפר על כנו וגורמים לבעיות 
אלעזר  את  התושבים  מגרשים  נסבל,  בלתי  נעשה  כשהמצב  רבות. 
המפוזר, והשקט חוזר אל הכפר, אך איתו חוזרים גם הריקנות והגעגוע... 
אז מתחיל מסע חיפושים אחר המפוזר. האם הוא יימצא? האם אלעזר 
החוקים  את  לשנות  יסכימו  הכפר  תושבי  האם  לחזור?  יסכים  הפגוע 

ולקבל אליהם מישהו קצת שונה?

פררה,  ניסים  רענן  בימוי:   | ישועה-שוורצברג  אורלי  ושירים:  מחזה 
יורם  רן כוריאוגרפיה:  דניאל  מוסיקלי:  וניהול  לחנים   | שושן  בן  משה 
כרמי | עיצוב תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק | עיצוב תלבושות: אלה 
קולסניק | עיצוב תאורה: אורי מורג | שחקנים: תומר הלדשטיין / דודי 
גזית, עינת סגל / דורית שלו / צליל חג'ג, אורית פלג / ענת סלונים, 

רענן ניסים פררה

מחזה מוסיקלי בחרוזים על פי ספרה של 
לאה גולדברג - קלסיקה ישראלית

כיתות גן-ג'

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

המפוזר מכפר אז"ר

גולדברג  לאה  והמשוררת  הסופרת  של  ביתה  בחצר  קיץ.  תל–אביב. 
להצטרף  מנסה  בשכונה,  חדש  ילד  נסים,  ארנון.  רחוב  ילדי  משחקים 
לאה  לאיבוד.  שהלך  קטן  קוף  נוסף,  אורח  מופיע  פתאום,  למשחק... 
מאמצת את הקוף המצחיק והשובב אל ביתה וקוראת לו נפלאות. נסים 
ונפלאות הופכים לחברים טובים, וביחד, למען מטרה חשובה, מקימים 
על  וקסם  הומור  מלאת  הצגה  זוהי  הפתעות.  ומלא  משעשע  קרקס 
חברות, על קבלת האחר, על שיתוף פעולה, על כוחה של היצירה לקרב 

לבבות ועל אישה אחת מיוחדת שהיטיבה להבין את ליבם של ילדים.

הצגה מחודשת בהשראת ספרה של לאה גולדברג
בשילוב שירי ילדים פרי עיטה - קלסיקה ישראלית

כיתות גן-ג'

על נסים ונפלאות

מחזה: שירילי דשא | בימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן | לחנים, 
עיבודים וניהול מוסיקלי: שי אלון | תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק 
אורן  קרקסנות:   | ישי  שחר  כוריאוגרפיה:   | קולסניק  אלה  תלבושות: 
גרעיני | תאורה:  אורי מורג | שחקנים: אורנה כץ / ענת סלונים, אהוד 
גרושקה,  טל   / עקיבא  גיא  קאיט,  הדס   / מקרוב  פיודור  הרמתי,  כהן 

שחר ישי/ נדב זילברמן, עדי רביד/ נטע בר רפאל

יהלי הוא ילד שאוהב להמציא המצאות, הראש שלו מלא רעיונות אך 
אין לו חברים... כשיהלי מגיע להתארח בקיבוץ אצל הדוד שלו, אליהו, 
אינם  שהם  מגלה  הוא  לצערו,  איתה.  ומתיידד  איילת  את  פוגש  הוא 
יכולים לשחק יחד בגלל ריב גדול בין הדוד אליהו לרותי, דודתה של 
במיוחד  משוכללת  המצאה  להמציא  מחליטים  ואיילת  יהלי  איילת. 
שחר,  את  לעזרתם  מגייסים  הם  שלהם.  הדודים  בין  שלום  שתשכין 
שיריו  שזורים  בהצגה  והשובב.  הקטן  אחיו  נימי  ואת  איילת,  של  חבר 
“שירי  לשלום”,  “נולדתי  שתדע”,  “רציתי  חיטמן:  עוזי  של  הנפלאים 

ילדות”, “תזמורת של ממש”, “שיר המגזימנים” ועוד...

הצגה מוסיקלית, מלאת הומור 
וקסם עם שיריו של עוזי חיטמן

כיתות גן-ג'

שולם לעולם

מחזה: שירילי דשא | ליווי אומנותי: גלעד קמחי | בימוי: עידו רוזנברג 
ומיכאל  סגל  בתיה  תפאורה:   | לקנר  אמיר  ועיבודים:  מוסיקלי  ניהול 
| תאורה:  | כוריאוגרפיה: אביחי חכם  | תלבושות: אלה קולסניק   פיק 
אורי מורג | שחקנים: מיכל ברנד, ארז וייס/גיל וסרמן, נוי הלפרין/דור 
אוחיון/ירדן מרחבי, גל כהן/שגיא הלפרין, גיא רוזן/גיא עקיבא, עמית 

רייס/עומר קרן

הוא  שם  בספרייה,  מבלה  הוא  זמנו  את  ספרים.  לקרוא  אוהב  איתי 
ממציא סיפורים לספרנית גלילה ולעוזר שלה, וסרמן.

הילדים במגרש הגרוטאות קוראים לאיתי "תולעת ספרים" ולא מוכנים 
לשחק איתו. יום אחד מגלה איתי, שהעירייה עומדת להרוס את מגרש 
הגרוטאות וגם את הספרייה האהובה שלו. איתי מבין שזוהי ההזדמנות 
שלו לעשות מעשה של גיבור אמיתי. הוא משכנע את הילדים להצטרף, 
יחד הם מגיעים עד לראש העיר ומצליחים לבטל את רוע הגזרה. בהצגה 
שזורים שיריו המקסימים של יהודה אטלס בלחנים חדשים ומפתיעים.

הצגה מוסיקלית בהשראת הקלאסיקה
מאת יהודה אטלס

כיתות גן-ג'

והילד הזה הוא אני

מוסיקה:   | קמחי  גלעד  וכוריאוגרפיה:  בימוי   | דשא  שירילי  מחזה: 
תלבושות:  עיצוב   | פרידמן  במבי  תפאורה:  עיצוב   | לקנר  אמיר 
תאורה:  עיצוב   | שלזינגר  עינת  אביזרים:  עיצוב   | גניאל  יפעה 
ארז   / וסרמן  גיל  כץ,  אורנה   / ברנד  מיכל  שחקנים:   | מורג  אורי 
רוזן  גיא  ויגדור,  לירון  ויגדור,  לירון   / פלקסמן  אלינור  וייס, 
קליך אבירם   / רז  שחר  גרושקה,  טל   / מדר  רביב  פלד,   בר   /
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מופע המביא את אחד מסיפורי התורה הסוחפים והמרתקים, סיפורו 
של משה רבנו ויציאת מצרים. באמצעות תנועה, תיאטרון ומיצגי וידאו 
משה,  של  הולדתו  עם  המתחילה  הסיפור  עלילת  לתוך  נשאבים  אנו 
ישראל  בני  בהוצאת  ומסתיימת  פרעה  בארמון  בהתבגרותו  ממשיכה 
ממצרים מעבדות לחירות. סיפור על מנהיגות, על שורשי העם היהודי 

ועל האמונה בכוחנו.

מופע תיאטרון, מחול ווידאו ארט
מרהיב וצבעוני 

כיתות גן-ג'

נסיך מצרים

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

רענן  ובימוי:  מחזה   | בריוס  ומריה  זקס  עופר  כוריאוגרפיה: 
במה:  עיצוב   | אלון  שי  מוסיקה:   | שושן  בן  משה  פררה,  ניסים 
עיצוב   | קולסניק  אלה  ואביזרים:  תלבושות   | אוטולנגי  טליה 
לירון  רקדנים:   | פיקסל  סטודיו  וידאו-ארט:   | מורג  אורי  תאורה: 
לוינגר,  נופר  טובי,  צפדיה/אתי  חכם  נטעלי  גיזלגיל,  ויטל  כהן, 

רחל-לי לביא, רועי ירושלמי, הראל גרז'וטיס | שחקנים: שחר ישי / 
אור משיח, רענן ניסים פררה/שרון צור

של  בספרד  מתרחש  הוא  חדש.  בעיבוד  לפניכם  מוצג  הידוע  הסיפור 
המאה ה-18, ספרד הססגונית, העממית ומלאת הקסם. המופע מעורר 
את קהל הצופים הצעיר ומעלה בפניהם שאלות בנוגע לחשיבותה של 
האמת אל מול כוחו ההרסני של שקר היוצא מכלל שליטה, וכן שאלת 
כוחה של המחשבה אל מול הכח הפיסי. כל אלה מוגשים לילדים ע"י 
של  הרך  בלבם  לנגוע  הבא  ואמנותי  מתוחכם  באופן  אמנויות  שילוב 
צופינו, לשעשע אותם לפרקים, לקרב אותם אל עולם המחול ולהשאיר 

להם חומר למחשבה.

כיתות גן-ג'

פררה,  ניסים  רענן  ובימוי:  כתיבה   | נתן  מיכל  כוריאוגרפיה: 
משה בן שושן | מוסיקה: חגי דוידוף | תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק

גזית,  דודי  שחקנים:   | ברום  עופר  תאורה:   | קולסניק  אלה  תלבושות: 
רועי קקון / דורון ישינסקי, ערן חגי | רקדני להקת המחול "קומפאס": 
שחר,  איילת  שיינפלד,  ליה  רון,  מורן  נסטל,  הדס  קאודרדו,  גראו 

מיכל נתן

מופע תיאטרון מחול ססגוני בהשראת "החתול במגפיים" 
בשיתוף להקת הפלמנקו הישראלית

החתול במגפי הקסם

האמת.  של  וכוחה  האהבה  של  כוחה  על  קסומה  מוסיקלית  הצגה 
האיטלקית,  דל'ארטה  הקומדיה  בהשראת  ססגוני  תיאטרלי  בעיבוד 
פינוקיו  בובות.  ותיאטרון  מסיכות  אקרובטיקה,  מוסיקה,  המשלב 
חולם להפוך לילד אמיתי, אבל קודם כל עליו לעמוד במבחן. במסעו 
נמכר פינוקיו לתיאטרון הבובות, הולך שולל אחר הבטחות על עץ של 
ומוצא  הכחולה  לפיה  משקר  הילדים,  לארץ  ובורח  מתפתה  מטבעות, 
את עצמו בתוך בבטן של דג. לבסוף מוכיח פינוקיו שהוא ילד אמיץ, 

נאמן ומתחשב.

בהשראת הקומדיה דל'ארטה "אין דבר העומד בפני הרצון" 
בהשראת ספרו של הנס כריסטיאן אנדרסן

כיתות גן-ג' כיתות גן-ג'

פינוקיו דל'ארטה חייל הבדיל האמיץ

בימוי   | קמחי  וגלעד  אפרת  דניאל  הספר:  ע"פ  מקורי  עיבוד 
וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי | מוסיקה: אמיר לקנר | תפאורה: ערן עצמון 
ולריה  פינוקיו:  ומסכת  צרצר  בובת  עיצוב   | שבצוב  אולה  תלבושות: 
גלוזמן | עיצוב פטנט אף: יובל רחבי ודני שרווין | תאורה: זיו וולושין

זלצמן,  אורי   / גזית  דודי  שחקנים:   | הורביץ  נינה  במאי:  עוזרת 
זילברמן,  נדב  אופנר,  תומר  כהן,  יפעת   / סלונים  ענת  שוקרון,  יקיר 

גיל וסרמן/בן רודשבסקי, קרן מרום / אביטל מטרי

כרמי  יורם  כוראוגרפיה:   | שושן  בן  משה  פררה,  ניסים  רענן  ובימוי:  מחזה 
ואביזרים:  תפאורה  עיצוב    | רונן  ליאור  מוסיקלית:  ועריכה  מקורית  מוסיקה 
עיצוב    | קולסניק  וולאדי  אלה  ובובות:  תלבושות  עיצוב    | אוטולנגי   טליה 
סטוניס  אייזנמן/יובל  עדי  חגי,  קקון/ערן  רועי  שחקנים:   | מילוא  רוני  תאורה: 

רקדני להקת המחול "פרסקו".

ממלכת  אל  המגיע  מעץ,  רגל  בעל  טהור  בדיל  עשוי  צעצוע  חייל  של  סיפורו 
רשע  גנרל  עליהם  שהשתלט  לאחר  והשמחה,  הצחוק  את  שאיבדו  צעצועים 
וחזק. החייל החדש שהגיע לממלכה מצליח מבלי להתכוון לגרום לנסיכת הנייר 
של  בליבם  תקווה  של  ניצוץ  מפיח  הוא  וכך  לחייך  הראשונה  בפעם  פאפלינה 
האכזר.   הגנרל  של  מידיו  אותם  שיציל  המושיע  את  בו  רואים  אשר  הצעצועים 
הוא  לו  הלב  אומץ  נמצא  היכן  הגנרל?  את  לנצח  ויוכל  במשימה  יצליח  האם 
מעמיד  המפותל  המסע  צפוי?  לא  הכי  במקום  דווקא  אותו  ימצא  אולי  זקוק? 
אומץ,  נאמנות,  על  אותם  ומלמד  קשים  במבחנים  הקופיף  וחברו  החייל  את 
תיאטרון,  המשלבת  מיוחדת  בגרסא  ססגוני  מופע  אמת.  וחברות  נחישות 
מרהיבות ותלבושות  קסומה  תפאורה  מרגשת,  קלאסית  מוסיקה  עם  מחול 

בביצוע להקת המחול פרסקו ושחקנים.
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רועי ילד שקט ומופנם ,מגמגם וסובל בשל כך מהצקות בבית הספר. הוא נוהג להתחבא בחדר המוסיקה ולהעביר שם את זמנו 
הפנוי.  לקראת התחרות השירה של יום המשפחה ארצי , מגיעה לבית הספר  יוכי, המורה החדשה למוסיקה, שאמורה להכין את 
להקת בית הספר לתחרות. יוכי  מבחינה בכישרונו המוסיקלי יוצא הדופן של רועי, ונלחמת מול כולם על ההזדמנות שמגיעה לו 

לקבל.
זהו סיפור על חשיבותו וערכו של כל אדם, ובעיקר על סובלנות וקבלת השונה.

כיתות ג'-ו'

הניגון שבלב
המחזה הניגון שבלב נכתב בהשראת סיפורו 

של הבעל שם טוב ״הצדיק הכפרי״

וייז שירה  תלבושות:   | מור  דניאלה  תפאורה:   | אבי   בן  אוהד  מוסיקה:   | רבן  נועה  בימוי:   | אהרליך  ועודד  קלדרון  הדס  מחזה: 
כוריאוגרפיה : קים גורדון | תאורה: אורי מורג | עוזרת במאי: קרן אדרעי | שחקנים: אלינור אהרון, ניסו כאביה, דני לשמן , בן אדם,  

לורין מוסרי, אבירם קליך

הצגה 
חדשה

סשה  תפאורה:   | שוורצמן  דניאל  מקהלה:  הדרכת    | גרויסמן  אלדר  כוריאוגרפיה:   | קורן  אבי  תרגום:   | קוגן  ארתור  בימוי: 
ליסיאנסקי | תאורה: אורי מורג | תלבושות: ויקטוריה סבריוקובה | שחקנים:  אניה בוקשטיין/עמית פרקש/הילה הויזמן, ניר שיבר, 

לימור שפירא, דינה דורון , ארז וייס, סיון כרשנר ועשרות שחקנים, זמרים ורקדנים.

כיתות ד'-ט'
המחזמר שכבש את העולם חוזר לבמה! בליווי נגנים.   

הנאציזם  עליית  בצל  אצולה,  לאיש  מתלמדת  נזירה  בין  אהבה  סיפור  מתאר  הזמנים,  כל  של  הפופולריים  הזמר  ממחזות  אחד 
באוסטריה בשנת 1938. שירי המחזמר הפכו לנכס צאן ברזל של אמנות המחזמר.

המחזמר עטור השבחים מושך קהל רב של מעריצים צעירים וותיקים כאחד.
הביקורות משבחות! אלפי אנשים כבר ראו ונהנו!

מאושר ע"י סל  תרבות ארצי ופמי פרימיום

צלילי המוזיקה
מחזמר לכל המשפחה מאת רוג'רס והמרשטיין
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בבית  להתגורר  ועובר  גדל  בה  מהשכונה  נתלש  אשר  נער  הוא  ציון 
הוא  הולם.  וחינוך  חם  בבית  לזכות  כדי  אחרת,  בעיר  אומנה  משפחת 
ילדותו  לשכונת  געגועיו  בין  ונקרע  החדשים  לחייו  להסתגל  מתקשה 
המוכרת לבין רצונו להרגיש שייך בשכונה החדשה. ציון ממציא שקרים 
וסיפורים על עצמו ומשפחתו כדי למצוא חן בעיני הילדים החדשים. 
עד לרגע בו האמת נחשפת. ציון מוצא עצמו נקלע לשרשרת אירועים 
חברות,  על  מוסריות  בדילמות  אותו  המעמידים  וסוערים  דרמתיים 
לומד  הבושה,  כבלי  את  מתיר  ציון  בסוף,  עצמית.  והגדרה  משפחה 
לחבק את עברו ומבין שלא משנה היכן נולד ומי הם הוריו, גורלו נמצא 

בידיו ובבחירות שהוא עושה. 

מחזה מרגש המבוסס על ספרה של הסופרת 
גלילה רון פדר-עמית - קלסיקה ישראלית

כיתות ג'-ח'

אל עצמי

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

מחזה:   | שושן   בן  משה  פררה,  ניסים  רענן  מחזה:  ופיתוח  בימוי 
ליאור  מקורית:   מוסיקה   | שוורצברג  יונתן  ישועה-שוורצברג,  אורלי 
פרץ דפנה  תלבושות:  עיצוב   | ליסיאנסקי  סשה  תפאורה:  עיצוב  רונן  
עיצוב תאורה: נדב ברנע | אביזרים: נצח אלמסי | עוזרת במאי: שירלי לב-
ורטהיימר | הדרכת כלי נגינה: פטר ורטהיימר | עיצוב תנועה: נופר לוינגר 

שחף   , סלונים  ענת   , גורן  שושה  סננס,  ביטון/אלעד  אימרי  שחקנים:   |
ברגר/אבירם קליך,  עודאל חיון/שגיא הלפרין,  יעלי רוזנבליט/שירלי לב-

ורטהיימר 

מופע תיאטרון-מחול מרהיב בהשראת האגדה "הגיבן 
מנוטרדאם" בשיתוף להקת הפלמנקו הישראלית

כיתות ג'-ז'

כוראוגרפיה:   | רוזנברג  עידו  בימוי:   | אידיסיס  סתיו  מחזה: 
מיכל נתן | עיצוב תפאורה: רועי וטורי | עיצוב תלבושות: אלה 
קולסניק | מוסיקה מקורית: ליאור רונן | עריכה מוסיקלית: ניר 
לוגסי | עיצוב תאורה: מתן פרמינגר | שחקנים: בל וענונו/ספיר 
 | מזרחי  דנינו/רז  טל    | מויאל  בן  אביטן/גל  אבירם  באוואלד, 
רקדנים:  מיכל נתן, אילת שחר, איבליסיה גונזלס, גראו קבררה 

קאודרדו, ליה שיינפלד \ מאיה שני פלנבאום

סיפורו של צ׳ארלי צ‘פלין, אחד האומנים הגדולים והמפורסמים של 
המאה העשרים, שבילדותו סבל מעוני מרוד ונאלץ להתמודד עם 
חרפת רעב, יתמות מאב ואם קשת יום שכורעת תחת נטל הפרנסה. 
אולם למרות כל אלו לא ויתר צ׳ארלי על חלומו והפך ברבות השנים 
דמות  המפורסמת,  דמותו  העשרים.  המאה  של  האומנים  לגדול 

הנווד, מוכרת לכל מבוגר וילד ברחבי העולם.
זהו סיפור מופלא על ילד שתמיד ראה את חצי הכוס המלאה גם 
בתנאים הקשים ביותר, או כפי שצ‘פלין עצמו אמר - ”יום ללא חיוך 

הוא יום מבוזבז“.

סיפור ימי ילדותו של גדול 
יוצרי הקולנוע צ'ארלי צ'פלין

כיתות ד'-ח'

צ'פלין הגיבן מנוטרדאם

מחזה: דפנה אנגל צביה הוברמן | בימוי: צביה הוברמן | תפאורה: 
תנועה:   | וישינסקי  נדב  מוזיקה:   | בש  אביה  תלבושות:   | טור  שני 
גנדי בביצקי | כוריאוגרפיה:  קארין מנדלסון | וידאו ארט: נמרוד 
קפון,  סקר/הלל  יולי  שחקנים:   | אלון  מאיר  תאורה:  עיצוב   | צין 
נדב לאור/נדב אילון, מאיה בוכובסקי, ארז וייס / אלחי לויט, ענת 

פדרשניידר, רני אלון/דור סרוגו, שוהם שיינר

כיתות ג'-ו'

המצחיקה עם העגילים
על פי ספרה של יעל רוזמן

השנה היא 1970  ומריאנה עולה לארץ עם אביה מברית המועצות  לאחר 
שנים שהיו מסורבי עליה. האם עלתה לארץ תשע שנים לפניהם ומאז 
נעלמו עקבותיה. הקומוניסטים לא אפשרו להם להיות בקשר כל השנים 
האם  את  למצוא  הוא  רצונם  כל  ארצה  מגיעים  כשהם  ועכשיו  האלה 
שלמה ובריאה. תקוותיה של מריאנה להתחלה חדשה מתנפצות כשהיא 
המוביל  החוט  קצה  כשאובד  מזה –  וגרוע  הקליטה  קשיי  מול  עומדת 
חיפושים  למסע  לצאת  מריאנה   מחליטה   , מיואשת  אמה.  למציאת 
בעצמה, בו היא עוברת הרפתקאות לצד תהפוכות נפש, ובדרך לגילוי 
חברות  עצמיותה,  כוחה,  את  מריאנה  מגלה  האם,  של  המצאה  מקום 
שאפשר  מריאנה  לומדת  בו  מרגש  התבגרות  מסע  זהו  ואהבה.  אמת 

לדעת את מה מחפשים אבל, לעולם לא, את מה מוצאים...
הפקה בשיתוף קבוצת תיאטרון "אורתו-דה".

אשר  קוואזימודו   הגיבן,  של  סיפורו  את  מספרת  ההצגה 
החיצוני.  מראהו  בשל  חברתית  ובודד  הפעמון  במגדל  נכלא 
בין  היחסים  ומערכת  אזמרלדה  לצוענייה  מתוודע  קוואזימודו 
החופש,  הצדק,  עקרונות  פי  על  לפעול  להם  מסייעת  השניים 

החברות וההתגברות על הפחדים והחומות שבנו סביבם.  
כמו כן נוגעת ההצגה באמרה: "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש 
בפנימיותו  נמדד  אדם  לפיו  חשוב  מסר  לצופים  ומעבירה  בו" 

ולא בצורתו החיצונית.

מסנר  יובל  מוסיקה:   | זנדני-צפריר  יפעת  ארנון,  שלומית  ובימוי:  מחזה 
עיצוב תפאורה: במבי פרידמן | עיצוב תלבושות: דלית ענבר עיצוב תאורה: 
אורי מורג | שחקנים: נועה הר-ציון/ענבל רז, חנן רוזן / אודי בן-דוד/אמיר 
ירושלמי, נדב לאור/נדב אילון, ליאת אזר/ליאת פישמן לני, טלי בן יוסף 

/ מור ענטר
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מחול תיאטרון מרגש ועוצר נשימה 
על גירוש ספרד בשיתוף להקת הפלמנקו הישראלית

כיתות ד'-ט'

הלילה האחרון בטולדו

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

בת  אסתר  של  עיניה  דרך  מסופר  ספרד,  יהודי  של  גירושם  סיפור 
דעתנית  ילדה  אסתר,  שבספרד.  טולדו  בעיר  שחיה  עשרה,  השתים 
בכל  להשתמש  האוסרים  האינקוויזציה  לחוקי  מתנגדת  ומרדנית, 
סממן יהודי ומחייבים את כל יהודי ספרד לוותר על יהדותם ולהפוך 
דוד.  מגן  לענוד  מתעקשת  היא  המפורש,  האיסור  למרות  לנוצרים. 
גילויו של הסמל היהודי שעל צווארה של אסתר, מעמיד אותה ואת 
משפחתה בסכנה ממשית. יום אחד נתקלת אסתר באלפונסו, בנו של 
עמוקה.   ידידות  נרקמת  השניים  ובין  העשיר,  הספרדי  הבדים  סוחר 
אלפונסו עוזר לאסתר במאבקה ויחד, הם יוצאים למסע הצלה מותח 
תפילות  לדינו,  מוסיקת  וירטואוזיים,  פלמנקו  ריקודי  במופע  ומסוכן. 

ופיוטים, וידאו-ארט מלא דמיון ועשרות תלבושות תקופתיות.

דפנה  דרמטורגיה:   | פררה  ניסים  רענן  שושן,  בן  משה  ובימוי:  מחזה 
אנגל | כוריאוגרפיה: מיכל נתן | תפאורה ואביזרים: טליה אוטולנגי | 
תלבושות: לימור הרשקו דרור | מוסיקה: רועי זו-ארץ | עיצוב תאורה: 
ישי  שחר   / וייס  גיל  שחקנים:   | פורת  ינון  ארט:  וידאו   | וולושין  זיו 
נתן,  מיכל  רקדנים:   | זוזובסקי  דר   / שילדקראוט  יעל  אלון,  יוסף   /
שיינפלד,  ליה  רון,  מורן  נסטל,  הדס   / שחר  אילת  גבאי,  איציק 

גראו קאודרדו, קובי משה

דוד בן ה-12 חולם להצטרף למחתרת. סבו האהוב, יוסף, נצור עם אלפי 
תושבי הרובע היהודי בעיר העתיקה, החשש לחייו מחמיר מיום ליום. 
דוד וחבריו מוצאים את עצמם מעורבים בפעילות מחתרתית להצלת 

הסב האהוב.
הצנחנים  חבריו  עם  שב  דוד  הימים,  ששת  במלחמת  שנה,   19 כעבור 
לעיר העתיקה. ירושלים מתאחדת שוב, והארץ כולה חוגגת, אבל לדוד 

נותרה עוד משימה אחת, משהו שהשאיר מאחוריו לפני 19 שנה...
סיפורה של משפחה ירושלמית ספרדית שורשית הנקרעת בעל כורחה 

ומתאחדת בסוף מרגש.

אמיר  מוסיקה:   | שמואל  נועם  בימוי:   | להב  שי  אנגל,  דפנה  מחזה: 
לקנר | תפאורה: ניב מנור | תלבושות: לימור דרור | תאורה: אורי מורג 
שגיא  קקון,  רועי  הרוש/  אלירן  וייס,   ארז   / כאביה  ניסו  שחקנים: 
אדי  קפון   הלל   / אמסלם   אליאור  כהן,  מיכל  לוסקי,  עידו  הלפרין/ 

אלתרמן/ יאיר פיש, אורלי טובלי / אורנה כץ

כיתות ד'-ט'

סיפורה של ירושלים בין שתי מלחמות

הלב של ירושלים

בביתה  הכלכלית  המצוקה  את  בסוד  שומרת  מתבגרת,  נערה  יעל, 
בבית  בודד  זקן  עם  לקיים  נאלצת  שהיא  פגישות  אביה.  פיטורי  עקב 
אבות, פותחות בפניה חלון להיכרות בלתי צפויה עם דמות היסטורית 

שעתידה לשנות את תפיסת עולמה. 
בסלובקיה  שצנחה  צנחנית  רייק,  חביבה  של  לדמותה  התוודעות  דרך 
הכבושה ע"י הנאצים כדי להציל יהודים, מתוודעת יעל לצדדים נוספים 

באישיותה.
המחזה מעלה את שאלת הבחירה האישית ומפגיש בין ערכים של עבר 
מול  שייכות  פנים,  העמדת  מול  אמת   ראוותנות,  מול  צניעות  והווה: 
אינדיווידואליזם ושולח את יעל, כמו את חביבה רייק, לפעול בהתאם 

לצו ליבה.

ערכים, מורשת ומחויבות אישית

כיתות ה'-י'

צו הלב

איסר  מוסיקה:   | זנדני-צפריר  ויפעת  ארנון  שלומית  ובימוי:  מחזה 
פלג  מאיה  ותלבושות:  עיצוב   | שכוי  אבי  תפאורה:  עיצוב   | שולמן 
יוספסברג/ יורם   / לב  בר  יואב  שחקנים:   | מורג  אורי  תאורה:  עיצוב 

איציק לילך, ענת פדרשניידר, אלה ארמוני/בל וענונו,  איתמר שרון / 
אורי זלצמן, בת שבע אוטולנגי, גיא הירש / חן גבעתי

הפקה בשיתוף תיאטרון אורתו-דה

ן

שם  מוגן,  בדיור  המתגורר  אלמן  הוא  איציק  הולדת.  יום  יש  לאיציק 
מארגנים לו שאר הדיירים מסיבה. 

גם בנו נמרוד והנכד עידו יגיעו לביקור, אבל איציק רוצה חגיגה אחרת. 
שפגש  נעוריו,  אהובת  אורנה,  עם  יחד  בים  להפלגה  לצאת  חולם  הוא 
בסיני בקרבות מלחמת השחרור. איציק נכנס לבית הספר הסמוך, כדי 
אל  להתחבר  ודרכם  לבו  במשאלת  אותם  לשתף  הילדים,  את  לפגוש 
הנעורים שעדיין תוססים בו. האם יצליח איציק לפגוש שוב את אורנה 

ולהפליג איתה במרחבי הים?
המחזה חושף את מגבלות הזיקנה, לרבות הפחדים על הסוף המתקרב, 
אבל הוא בעיקר שיר הלל לרוח הצעירה שמסרבת להיכנע למוסכמות 

ולגיל. איציק רוצה למצות את החיים עד תום.
"והכי מדהים זה שאפילו לא הרגשתי מתי בדיוק זה קרה. מ'ילד' ל'נער', 
ומ'נער' ל'בחור', ומ'בחור' ל'מבוגר' - ומשם שתי דקות הליכה עד ל'זקן'.  

יי זקן!" ַהיי זקן! בַּ

כיתות ד'-ו'

נויפלד  שמוליק  מוסיקה:   | הורוביץ  רועי  בימוי:   | סמל  נאוה  כתיבה: 
משחק: שלמה וישינסקי

מחזה ישראלי מקורי
על פי "אחת זקנה"

היי זקן, ביי זקן

הצגה 
חדשה
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מחזה: גורן אגמון | בימוי: נתן דטנר | עוזרת במאי: דנה לוי מלכה | מוסיקה: יוסי אלקה | תפאורה: אלכסנדרה נרדי | תלבושות: 
נועה דותן | תאורה: רותם אלרועי | שחקנים: מיכל ינאי, אוהד קנולר, דניאלה ילין, גל גולדשטיין, עמית ברנר 

נעה, אלמנת מלחמה בת 44 מגדלת לבד שני בנים: אורי המשרת בקורס טיס ויותם, נער בן 16. בעלה נהרג במלחמת לבנון ע"י 
כוחותינו לפני 15 שנה. נעה, פוגשת את אמנון, מדריך בחברה להגנת הטבע וחובב ציפורים ויוצאת איתו לטיול במדבר יהודה.  בין 
השניים נרקם סיפור אהבה. שני הבנים המבוהלים מהשינוי שחל באמם, מנהלים מלחמה נגד השינוי שנכפה עליהם. אורי הבכור 
מגייס את כל כוחותיו כדי לעצור כניסתו של גבר חדש לביתם. כשהם מאבדים את השליטה באמם, הם מחפשים בעברו של אמנון, 

מחפשים בעברו של אמנון ואז מתגלה הסוד הגדול נעה, שנקרעת בין אהבתה לילדיה ובין האהבה לאמנון, נקלעת למבוי סתום.
האם תצליח נעה לחבר את החלקים השבורים בחייה ולהתחיל מחדש? בשיתוף עם תיאטרון חיפה.

כיתות ט'-י"ב
נטע בת ה-16 מתנדבת מטעם פרוייקט ”מחוייבות אישית“, להיות חברה 
לאור, נער נכה המתגורר בשכונה המיועדת להריסה. על פינוי השכונה 
מופקד אביה של נטע, יזם ועו“ד במקצועו. נטע מתוודעת לברק, אחיו 
של אור ומתפתח ביניהם סיפור אהבה. המחזה עוקב אחר המפגש של 
הריסת  נגד  ברק  של  הקשה  המאבק  העיר“,  של  השני  ”הצד  עם  נטע 
כשמעורבותו  אביה,  עם  נטע  של  נמנע  הבלתי  והקונפליקט  השכונה 
בהריסת השכונה מתבררת לה. המחזה עוסק בפערים חברתיים, בעזרה 
לזולת ובאמון בעצמנו ובבני אדם. ההצגה שזורה ברגעי הומור וכאב, 

זה לצד זה, לכל אורכה.

ברח  אשר  צעיר  נער  נפגשים  הים,  מול  ספסל  על  אחד,  לילה 
ולהכניסו  ביתו  את  למכור  רוצים  שילדיו  קשיש  ואדם  מהבית 
עולמות  שני  בין  כביכול  אפשרי  הבלתי  המפגש  אבות.  לבית 
כל כך שונים מעורר בתחילה דעות קדומות, אי אמון, חיכוכים, 
לסיפור  הלילה  במהלך  ומתפתחים  שהופכים  וכאבים  חרדות 

נוגע ללב על הכרות, הקשבה, תובנה, מחילה וקבלה.
הצגה מרגשת שעוסקת ביחסי הורים וילדים, פער הדורות, מרד 
גיל הנעורים, התבגרות, משמעות המשפחה, מחויבות והקרבה, 

כבוד האדם, חסד ואהבה. 

כיתות ז'-י"בכיתות ז'-י"ב

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

מחזה ובימוי: אלי דור חיים | מוסיקה: יפתח פרת | תפאורה ותלבושות: 
ירון-מינקובסקי,  פזית  שחקנים:   | לוי  גולן  תאורה:   | נועם-רון  לירי 
ניסו כאביה/דדי זוהר, הדר דימנד/יעל לוין, אמנון קלור, גל גולדשטיין

מאת: ניצן כהן,  צביקה קורמן כרמון  | בימוי: צביקה קורמן כרמון  
עיצוב תפאורה, תלבושות ואביזרים: אריק כץ | מוסיקה מקורית: 
יוסי אלקה | עיצוב תאורה: יורם דמזר | שחקנים: רוברט הניג, 

אבי סרוסי | ייעוץ חיצוני: נאווה ביק

הצגה 
חדשה

מכתב לנעה
ערכים, מחויבות אישית ופערים חברתייםדרמה ישראלית מרגשת בבימויו של  נתן דטנר

עד בוא השחרצו פינוי

הצגה 
חדשה
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המסלול-גן,  כל  את  יחד  שעברו  ילדות  חברי  שלושה  ואריק,  יפתח  ג'וני, 
לצה"ל.  הגיוס  בחייהם-  עצום  שינוי  לפני  עומדים  ותיכון,  יסודי  בית-ספר 
מנסה  נודע  הלא  אל  והליכה  והבטוח  המוכר  התפרקות  של  בתקופה 
החבורה , כדברי השיר, לקחת עוד שאיפה מהזמן "להתמכר ללב המתפרע, 
לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע בעומק הכאב". סיפור המחזה מסופר דרך 
עיניו של ג'וני המגיש את סרט הביכורים שלו לתחרות סרטים ובוחר לתעד 
את חבריו האהובים בקיץ האחרון שבין סיום הלימודים לגיוס, הדילמות, 
כל  בחייהם  זו  רגישה  בתקופה  חבריו  שעוברים  והקונפליקטים  המשברים 
אלה מתועדים במצלמתו. הקיץ הזה, יחייב את כל בני החבורה בהחלטות 

שיקבעו את דימויים העצמי והחברתי ואת עתידם.

כיתות ט'-י"ב

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

מחזה: דפנה אנגל | וידאו ארט: יואב כהן | בימוי: משה קפטן | מוסיקה: חגי 
דוידוף | עיצוב תאורה: זיו וולושין | עיצוב תלבושות: אורן דר | כוריאוגרפיה: 
אביחי חכם | עיצוב תפאורה: שני טור | שחקנים: שחר ישי, אילנית גרשון / 
יעל קליך, שלומי טפיארו / דניאל סליצר, אורנה כץ/ליז רביאן, יולי סקר / 

גיא רוזן, דפי אלפרן / אדר סידליק  

כיתות ז'-י"ב

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

בני  שלושה  ה"צבר",  וארז  ה"אתיופי"  מנגיסטו  ה"רוסיה",  סשה 
עצמם  את  מוצאים  הישראלית,  החברה  של  חתך  המהווים  נוער 
נעולים במקלט נטוש בפנימייה שבה הם לומדים. בעוד הם מנסים 
למצוא דרך החוצה, מתעוררים ועולים קונפליקטים, דעות קדומות 
וגזענות, והמקלט הופך לסיר לחץ אשר עומד להתפוצץ בכל רגע...
שלנו  במהות  העוסקת  מחשבה  ומעוררת  כואבת  טעונה,  דרמה 
כחברה וכבודדים, במערכות היחסים בינינו, בכבוד הדדי, בקבלת 
אחת,  למקשה  להפוך  מהגרים  כחברת  שלנו  וביכולת  האחר 

הומוגנית ושוות זכויות.

כתיבה: ניצן כהן, צביקה קורמן | בימוי: עידו רוזנברג | מוזיקה: רמי 
תאורה:   | דנון   אלעד  תלבושות:   | פלג  מיה  תפאורה:   | אוסרווסר 
זיו פרנק | עוזרת במאי: מעין רחימה | שחקנים: שלומי טפיארו / 

שגיא הלפרין / דור ברנס, איימוס איינו, אלכסה לרנר

הסיפור מגולל את קורותיה של השואה מנקודת מבטו של הכלב כורש, 
מימי היותו גור חביב במשפחה יהודית, דרך עליית הנאצים, הגזירות 
ואילופו  תפיסתו  גרמנית,  משפחה  אצל  לאימוץ  מסירתו  הראשונות, 
ביחידת הכלבים של הגסטפו, הקשר המיוחד שנוצר בינו לבין המאלף 
המשפחה  בן  יהושע,  עם  בטרבלינקה  פגישתו  כך  ואחר  רולף,  שלו, 
הצלתם  הפרטיזנים,  אל  המשותפת  בריחתם  גדל,  שאצלה  היהודית 
על ידי אשה מקומית ועלייתם המשותפת לארץ ישראל וכלה בהקמת 
המדינה. מונודרמה מרגשת, עוצמתית ומטלטלת במהלכה שחקן יחיד 
מעצב כל אחת מהדמויות הרבות-ילדי המשפחה היהודית אצלה נולד, 
טרבלינקה.  מפקד  אס,  אס  חיילי  גרמניה,  בית  משק  עובדת  הוריהם, 
פרטיזנים ועוד ועוד ובעיקר דמותו של הכלב, כורש, כמספר, כגור או 
ככלב מאולף, ככלב שנשמת הבית היהודי נספגה לתוכו, וככלב הזקן 

שבאה שעתו האחרונה.

ההצגה עוסקת ביחסים של שתי נערות מתבגרות בצילה של מלחה"ע 
ה-2  ובהשרדות ע"י משחקי דמיון שממציאות השתיים. הצגה מרגשת 

ומלאת הומור. 
על  מבוסס  מכשולים.  לעבור  הכוח  ועל  דמיון  יחסים,  על  קטן,  סיפור 

סיפורה האמיתי של זיוה בורקו, סבתו של גור קורן.

כתיבה ובימוי: יונתן אסתרקין | תפאורה: מאיה פלג | תלבושות: נצח 
אלמסי | מוזיקה: יובל מסנר | תאורה: אורי רובינשטיין | שחקן: אורי 

זלצמן

מוסיקה  שטינלאוף  אפרת  בימוי:   | הורביץ  ונופר  קורן  גור  כתיבה: 
מקורית: יוסי אלקה | תפאורה: עידן זילצר | משתתפות: נופר הורביץ, 

דנה קיילה/ מאיה לוי

כיתות ז'-י"בכיתות ז'-י"ב

דרמה מוסיקלית המשלבת שירים ווידאו ארט
הקיץ שלי

דרמה ישראלית נוקבת
לשמור עלייךהכלב היהודיכן לא שחור לבן

מונודרמה מרגשת על פי ספר המופת 
מאת אשר קרביץ

מבוסס על סיפור אמיתי
הצגה מרגשת שעוסקת ביחסי הורים וילדים

הצגה 
חדשה
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עוז  כוראוגרפיה:   | פררה  נסים  רענן  שושן,  בן  משה  ובימוי:  כתיבה 
מורג מוזיקה: ליאור רונן | עיצוב תפאורה: שני טור | עיצוב תלבושות: 
סיון  שלם,  ניתאי  ארט:  וידאו   | אלבה  נרקיס  אביזרים:   | קלשון  טל 
רפאל  שחקנים:   | ג'ינו  אסף  מורג,  אורי  תאורה:  עיצוב   | פרסלר 
רותם  לוינגר,  נופר  רקדנים:  בוטון,  שילדקראוט/יעל  יעל  עבאס, 
בורדמן בריאן  רובינוב,  מירי  דגן,  נועה  גיזלגיל,  ויטל  יהודה, 

כתיבה ובימוי: שירילי דשא |  במאי שותף: עדי אייזנמן | כוריאוגרפיה: 
 | בראל  ירון  ואביזרים:  תפאורה   | דוידוף  חגי  מוזיקה:   | כרמי  יורם 
תלבושות: רוני וגנר | תאורה: אורי מורג | שחקנים: טלי בן יוסף / בל 

וענונו, עדי אייזנמן / אמיר שורוש | רקדני להקת המחול "פרסקו"

במוזיאון  בסיור  למדינה   70 ה  חגיגות  את  מציינים  כתתו  ובני  שלומי 
ההסטוריה. שלומי משועמם, מפריע ומתפרץ לדברי המדריכה והיא, בלית 
ספק  ער  ספק  לבד...  נותר  שלומי  מהסיור.  אותו  להרחיק  נאלצת  ברירה, 
מרגשת  מטלטלת,  סוחפת,  להרפתקה  זמן,  כבמנהרת  נשאב,  הוא  חולם... 
ולעיתים מסוכנת... במהלכה הוא פוגש בנערה בת גילו מיוחדת ומסקרנת. 
הם מופתעים לגלות שבאורח פלא תמונות ומיצגים במוזיאון מתעוררים 
לחיים ומספרים להם במחול, במוזיקה, בוידאו-ארט ובתיאטרון את סיפורה 
המלחמות  החלומות,  השיא,  רגעי   והיום,  אז  והווה,  עבר   - מדינתנו  של 
והתקוות של כולנו.... עכשיו שלומי מבין שללא עבר אין לנו עתיד ושבכל 

רגע ורגע אנחנו כותבים את סיפור חיינו ואת ההסטוריה.... 
זוכת פרס הצגת השנה פסטיבל הצגות הילדים בחיפה 2018

כשמר ברוש, המורה לריקוד של היער, נותן לכל החיות משימה להכין 
ריקוד מיוחד משלהם, הדרקונית מיואשת. איך היא תכין ריקוד מיוחד 
כשהיא בקושי מצליחה לרקוד? והיא כל כך רוצה...  הארנב, ידידה הטוב, 
מציע לה שיקוי קסם, שיכול להפוך אותה לכל חיה שתבחר.  הדרקונית 
היא  אם  שלה.  לבעיה  המושלם  הפתרון  שזהו  בטוחה  היא  מאושרת. 
להיות?  חיה  איזו  אבל  לרקוד.   תצליח  בוודאי  היא  אחרת,  חיה  תהיה 
שרוקדת  חיה  למצוא  במטרה  בעולם  למסע  הארנב  עם  יוצאת  היא 
מקומות  מכירה  בצרה,  לחיות  עוזרת  היא  בדרך  במינו.  מיוחד  ריקוד 
נפלאים, לומדת תנועות ריקוד חדשות, ומגלה שאולי לא צריך להיות 

מישהו אחר כדי להיות מיוחד באמת.

כיתות ד'-ט'

תמונה של מדינה
תיאטרון מחול קצבי, סוחף ומרגש

70 שנה למדינה

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיוםמאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

כיתות גן-ג'

רק רוצה לרקוד
מופע תיאטרון מחול קצבי, ססגוני ומרתק 

בשיתוף להקת המחול "פרסקו"

מופע מחול מיוחד ומרהיב ביופיו, המשלב תיאטרון ייחודי. הוא מפגיש 
את עולמנו כיום עם העולם כפי שהיה לפני כ-150 שנה - מפגש היוצר 
את  ומוצא  בזמן  חוזר  מתבגר,  נער  ספי,  ומשעשעים.  מרגשים  רגעים 
עצמו בשנת 1872, כמשרתו של האדון הבריטי, פיליאס פוג. פיליאס 
פוג וספי יוצאים יחד למסע בניסיון להוכיח לעולם כולו שניתן להפוך 
קסמו  את  מגלים  הם  המסע  במהלך  לאפשרי.  אפשרי  הבלתי  את 
המיוחד של העולם שבו אנו חיים ונחשפים לתרבויות חדשות, לצבעים 
אותנו  שלוקחת  מרהיבה  אנימציה  משולבת  במופע  שונים.  ולטעמים 

למסע מסביב לעולם.

כיתות ג'-ח'

משה  פררה,  ניסים  רענן  ובימוי:  כתיבה   | כרמי  יורם  כוריאוגרפיה: 
אוטולנגי  טליה  תפאורה:  עיצוב   | לגזיאל  יוסי  ארט:  וידאו   | שושן  בן 
עיצוב תלבושות: אלה קולסניק | תמליל, עיבודים ועריכה מוסיקאלית: 
שי אלון | עיצוב תאורה: צחי כרמל | שחקנים: עופר רגירר/רועי קקון/

אור משיח, עמית רייס | רקדנים להקת המחול "פרסקו": נופר לוינגר, 
רחל-לי בר דוד, נטלי חכם צפדיה, לירון כהן, עומרי וינקור, קובי משה, 

עומר ירדני

מופע תיאטרון מחול ססגוני - בהשראת ספרו של 
ז'ול וורן ”סביב העולם ב-80 יום“

מסביב לעולם

סיפורה של חבורת ילדים המגיעים לגן שלהם כשהוא סגור, לחפש את 
דניאל, חברם הטוב, שנעלם. זהו מסע התבגרות שבו מגלים הילדים את 

ערכן המופלא של חברות וקבלת האחר. 
המעניקה  עשר“  הששה  ”הכבש  המצליח,  המחזמר  של  סוחפת  הפקה 
”גן  כגון:  הנפלאים  ומהלחנים  מהשירים  ולהתרגש  ליהנות  הזדמנות 
סגור“, ”הילדה הכי יפה בגן“, ”אני אוהב“, ”לילה טוב“, ”איך שיר נולד“ 
ורבים אחרים. לילדים הנחשפים לראשונה צפויה חוויה קסומה ומהנה, 

שבוודאי תלווה אותם אל בגרותם.

מחזמר מרגש על פי שיריו וסיפוריו 
האהובים של יהונתן גפן - קלסיקה ישראלית

כיתות גן-ג'

הכבש הששה עשר

בימוי: משה קפטן | לחנים מקוריים: יוני רכטר | מחזה: מיכאל גורביץ' | 
עיבודים וניהול מוסיקלי: טל בלכרוביץ' | כוריאוגרפיה: עוז מורג | עיצוב 
תפאורה: במבי פרידמן | עיצוב תלבושות: מאור צבר | עיצוב תאורה: 
שחקנים:   | גפן  אורית  במאי:  עוזרת   | מרן  דנה  אביזרים:   | מורג  אורי 
שגיא הלפרין /דור סרוגו, גיא עקיבא / ישראל גולדרט, לביא זיטנר 
קליך,  אבירם  שילדקראוט,  יעל   / כהן  שביט,תימור  מתן   / ברק  ניר   /
הילה שלו / עדי רביד, רוני מרחבי / פולי סלונים / טלי אגרונוב | הפקה 

בשיתוף:
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בממלכת האבירים כולם מצפים מהנסיך הנרי להיות אביר אך הנרי מעדיף להעיף עפיפונים 
ולשחק. אביו המלך מחליט לשלוח אותו להילחם בדרקון האיום על מנת לפתח בו רוח לחימה. 
באופן מפתיע כאשר הנרי הנסיך פוגש באויב עמו הוא אמור להלחם הוא מתגלה כשונה ממה 

שחשב. במקום אויב נגלית אליו דרקונית נחמדה שהופכת להיות לו ידידה.
ההצגה זכתה בהצטיינות מטעם סל תרבות ! 

כיתות גן-ג'

סנדרוביץ' עינת  בובות:    | דגן  עומרי  מקורית:  מוסיקה   | נהור  רשף  יערה  ובימוי:  מחזה 
גורן/תומר  מתן  אברמובסקי,  רוחקינד/נועה  יעל  שחקנים:   | דרור  הרשקו  לימור  תפאורה: 

הלדשטיין 

הצגה מקורית על חברות, אומץ לב וחשיבה יצירתית

דרקון עפיפון

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

הנערכות  הסיפור"  "חג  בחגיגות  לראשונה  תשתתף  היום  במיוחד,  נרגשת  הקטנה,  היער  גמדית  פרח, 
היא  שלה,  רק  שהוא  סיפור  למצוא  פרח  על  המאורע.  לכבוד  חגיגית  שכמייה  לה  תפרה  אמה  ביער. 
בטוחה שתפגוש בדרך מישהו שמכיר סיפור כזה. אך חיות היער שהיא פוגשת לא מכירות שום סיפור 
שמתאים לפרח וחוץ מזה, יש להן בעיות משלהן. פרח קורעת פיסות מהשכמייה היפה שלה ועוזרת 

לחיות שפגשה בבעיותיהם. לבסוף, היא נשארת רק עם כפתור, בלי שכמייה ובלי סיפור.
כיצד תשתתף בחגיגות "חג הסיפור"? פרח הקטנה כמעט מחליטה לוותר ולחזור, אך לפתע מגיחות 

חיות היער, זו אחר זו הן מושיטות לפרח מתנות תודה, וממלאות אותה אומץ ושמחה.

קסם הנתינה

כיתות גן-ב'

כפתור ופרח

מוזיקה:   | דרור  הרשקו  לימור  ובובות:  אביזרים  תלבושות,  תפאורה,   | נהור  רשף  יערה   : ובימוי  מחזה 
אריאל קשת | שחקנית: גילי בית הלחמי / הגר שחר / יעל רוחקינד

הרפתקאה בדמיון - אריאל אוהבת לראות טלוויזיה ולשחק במחשב, היא מתעוררת בבוקר יום 
מאוד  משועממת  עצמה  את  מוצאת  אריאל  עובדים.  לא  והמחשב  שהטלוויזיה  ומגלה  חופש 
ומתחילה לברוא עולם דמיוני - ביחד עם קשת הכלבה וילדי הגן, היא יוצאת להרפתקה בדמיון.

כתיבה ובימוי: סתיו אידיסיס |  שחקנית: טל אידיסיס 

הרפתקה בדמיון
כיתות גן-ג'

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרימיום

מחזה מקורי בביצוע שני שחקנים המפגיש בין זוג ילדים צעירים לשתי דמויות דמיוניות (קולות הזה"ב 
הקשורים  למצבים  ותשובות  פתרונות  למצוא  להם  ומסייעות  הפנימי  עולמם  את  המשקפות  שלהם) 
לנושא "זהירות בדרכים". הילדים לומדים לפעול לפי חוקי הבטיחות, לקחת אחריות, לחזק את תחושת 

הערך העצמי ולהתגבר על מצבים יומיומיים אליהם הם נקלעים בגן \ בכיתה ובחיים בכלל.

עינת  ותלבושות:  אביזרים  תפאורה,  עיצוב   | לב  גל  מקורית:  מוסיקה   | נהור  רשף  יערה  ובימוי:  מחזה 
סנדרוביץ' | איור מסך: דאנה זמיר | שחקנים: דותן עמרני, טל סגל

כיתות גן-ג'

כיתות גן-ב'

קול הזה"ב שלי

מאושר ע"י פמי פרמיום

מגלה  בכפר  מביקוריו  באחד  דולצ'ה..  דודה  כמו  בדיוק  קוסם  להיות  חולם  ושובב,  סקרן  ילד  אנטוניו, 
אנטוניו שלדודה דולצ'ה יש סיר מכושף המכין ספגטי מעצמו.  אנטוניו מבקש לנסות את הקסם, אך 
דודה דולצ'ה מזהירה אותו שסיר הספגטי עלול להיות מסוכן. נחוש בדעתו לנסות את הקסם, בוקר אחד 
בשעה שדודה דולצ'ה יצאה מהבית, אנטוניו מפעיל את סיר הספגטי המכושף עם פפרוני ומרגריטה 
חבריו הטובים. אך אבוי, אנטוניו לא יודע כיצד להפסיק את הכישוף. הספגטי גולש מהסיר אל הרצפה, 
מתכסה  כולו  שהכפר  לפני  בדיוק  והבתים.  העצים  השיחים,  השבילים,  את  מכסה  לדלת,  מבעד  זורם 

בהררי ספגטי, מגיעה דודה דולצ'ה ומצילה את המצב.

בהשראת אגדה איטלקית

הצגה חכמה ויצירתית על זהירות בדרכים

הר של ספגטי

כתיבה ובימוי: יערה רשף נהור | מוזיקה: אריאל קשת | תפאורה, תלבושות ואביזרים: עינת סנדרוביץ 
שולזינגר | שחקנים: טלי ביק / אלינור פוגל שפירא, גל כהן / תומר הלדשטיין / מתן גורן

אולגה  ובובות:  אביזרים  תלבושות,  תפאורה   | הרטמן  נועם  מוסיקה:   | נהור  רשף  יערה  ובימוי:  מחזה 
סיבירצב | שחקנים: טלי ביק / אילנה באואר/נגה ניר, אלעד מזרחי/אריאל קוזלובסקי/עופר פיפר

נלי נמלה חרוצה וחסכונית וקפיץ, צרצר עצלן ועליז, גרים בשכנות. נלי, אוגרת מזון, מתכוננת לחורף 
המתקרב וחולמת לזכות בתחרות "הגינה היפה". היא מנסה ללמד את קפיץ להפריד אשפה, לחסוך, 
שהשניים  אף  ולנגן.  לשיר  לבלות,  רוצה  הוא  להקשיב.  מעוניין  אינו  הוא  אך  לחורף,  ולהתכונן  למחזר 
דווקא  אבל  מזה.  זה  ליהנות  לומדים  והם  יפה,  חברות  ביניהם  נרקמת  אט-אט  להסתדר,  מתקשים 
כשנדמה שהכול טוב, נלי מגלה שקפיץ בזבז את כל המזון שאגרה לחורף הקר. היא כעוסה ופגועה. 
קפיץ, מלא רגשות אשם, אורז את חפציו ועוזב... האם יצליח קפיץ לשרוד את החורף? איך ייראו חייה 

של נלי ללא קפיץ המצחיק?

הצרצר והנמלה
כיתות גן-ג'

המשל המוכר, איכות הסביבה ושכנות טובה בהצגה קטנה ומקסימה הצגה מקורית על כוחו של הדמיון

הרפתק
חופש
ומתחי

הצגה 
חדשה
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כיתות גן-ב'

כיתות גן-ג'

תיבת האופרה

הצגה מוסיקלית לשני שחקנים העוסקת בחברות, קבלת האחר, סובלנות ודעות קדומות. מפגש בין שני 
עולמות נפרדים מקבל תפנית חדה בזכות פתיחות, הרמוניה וקבלה הדדית. הצגה מלאת חן ותמימות 
שליט  גלעד  של  ספרו  בהשראת  ההצגה  המים.  יצורי  של  הקסום  לעולם  הצעיר  הקהל  את  הסוחפת 

"כשהכריש והדג נפגשו לראשונה".

מיה לומדת מזה זמן רב לשיר אופרה, ועומדת להופיע בקונצרט הראשון שלה! לכבוד המאורע המרגש 
סבא שלה שהיה זמר אופרה מפורסם, מעניק לה את תיבת האופרה שליוותה אותו בכל האופרות בהן 
שר במשך 40 שנה. מיה פותחת את התיבה הקסומה, ומגלה בה שלל אוצרות שכולם שייכים לעולם 
הילדים  ואת  מיה  את  ולוקחים  הגדולים,  האופרה  סודות  מתגלים  התיבה  מתוך  והאופרה.  המוזיקה 
למסע מוזיקלי חווייתי. במסע הם מגלים את עולם האופרה המופלא, פוגשים דמויות מתוך אופרות 

ידועות כמו סינדרלה וחליל הקסם ואף מתנסים בעצמם בשירת אופרה!

פנטזיה מוסיקלית

הצגה קסומה על חברות וקבלת האחר

בלב הים הגדול

מקורית:  מוסיקה   | יפרח  רונן  פן,  איריס  ובימוי:  משחק   | אומנותי  אורי  יפרח,  רונן  פן,  איריס  מחזה: 
יוסי בן נון | עיצוב בובות: רונן יפרח

מחזה: קרן דוידוף | בימוי: אורי אומנותי | יעוץ: יערה רשף-נהור | אביזרים ותלבושות: לימור הרשקו 
דרור, נצח אלמסי | שחקנית: קרן דוידוף/רינת גולדמן

מאושר ע"י פמי פרמיום

מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרמיום



”נולדתי לחלום“
שחקן השנה 2008 

זיו מאיר
כוריאוגרף השנה 2008

גלעד קמחי

פרסי התיאטרון

”על נסים ונפלאות“
מחזה השנה 2012
שירילי דשא
שחקן מצטיין 

נדב ילון

"ג'ירפה עפה"
ההצגה הטובה ביותר פסטיבל חיפה 2015

הבמאי הטוב ביותר
לביא זיטנר

השחקנים הטובים ביותר
מורן קל, אלעד אטרקצ'י

"יחיד במינו"
הצגת השנה 2006 

מחזאי 2006
יוסי וואסה ושי בן עטר

”אורי“
הצגת השנה 2008

”צו הלב“
מעצב תאורה 2009

אורי מורג

”ססגוניה“
הצגת השנה 2007

”אורה הכפולה“
הצגת השנה 2011

תמונה של מדינה
 פרס ההצגה הטובה ביותר 2018 

כוריאוגרפיה 
עוז מורג
וידאו ארט

ניתאי שלם, סיון פרסלר
”צו פינוי“

שחקנית משנה לשנת 2010
פזית ירון מינקובסקי

”פומי - הטפיר שאיש לא מכיר“
פסטיבל הצגות לילדים חיפה 2019

פרס המחזאי
יואב היימן

פרס התלבושות
ורוניקה שור
ציון לשבח בימוי

מרב שפר – היימן 

”גטו“
שחקנית השנה 2006

דינה בליי
כוריאוגרפיות השנה 2006

זויה אלטמרק ואפי אשכנזי

נשיאת כבוד של 
תיאטרון ארצי לילדים ולנוער 

ליא קניג 
כלת פרס ישראל ו"הגברת הראשונה" 

של התיאטרון הישראלי

הנהלת התיאטרון
נשיאת כבוד: ליא קניג
מנכ“ל ומייסד: סמי לוי

סמנכ"ל שיווק: יוסי אלקה
ניהול משרד: דנה סימון

כספים: אוקסנה קיסלוף
מנהלת הפקות: מירב יצחקי

ע. הפקות: דנה לוי מלכה
מנהל מחלקת מחקר: פרופ' רז איתמר

נציגת הנוער בתיאטרון: רחל בת אבי רז 
ועד העמותה:  ד“ר אלון אלמולי - משפטן ויו"ר 

רוברט הניג, ד"ר יעקב ראסייר, עינב סוויסה, איילת ריפס, 
עו"ד מורן נביא גז

תרומה לקהילה ותאטרוסופיה: איקה זוהר
רו“ח: אודי עוזרי

פיתוח עסקי: תותי פורת
מנהל מועדון ה-100 ועורך לשוני: פרופ' דניאל סיון

דרישות טכניות לכלל ההצגות:
חשמל תלת פאזי 32A / 63A, החשכה.  

גודל במה בהתאם להצגה, 
בתיאום עם צוות התיאטרון.
תיאטרון חבר באגודת א.ל.ה

אגודה לתיאטראות ולאומנויות 
הבמה לילדים ולנוער 

התיאטרון חבר באיגוד אסיטז'

הזמנות וייעוץ חינוכי
0 3 - 6 4 9 7 7 6 0

054-7911115

054-2147654

052-5527243

 0 8 - 9 4 3 2 6 5 4
052-2514228

054-7911266

050-5417764

053-3391211

050-5335091

משרד ראשי:

מוטי כהן:
סמנכ"ל ומנהל איזור צפון

שרה כהן:

מימי אושרוב:

יוסי אלקה:
סמנכ"ל  שיווק
סימי מאירסון:

מחלקת שיווק אזורי:

אורית בונופיל:      

יונית לייזרוביץ:  

דרורה גורודיסקי:
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www.youtheater.co.il
רח' ארלוזורוב 145 ת"א

להזמנת הצגות:  רב קווי: 03-6497760 | פקס: 03-6497790

ע"ר

מיסודו של סמי לוי

משרד התרבות והספורטחפשו אותנו בפייסבוק: "תיאטרון ארצי לילדים ולנוער"
מינהל התרבות

המחלקה לתיאטרון

KI
SH

KU
SH

צלילי המוזיקה

הגיבן מנוטרדאם

אל עצמי

שולם לעולם

על ניסים ונפלאות


