
 

 

 2017 ספטמבר הטבה להצגות חודש

 תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער

 

 שעה גילאים אולם שם ההצגה תאריך

 אלאדין ומנורת הקסמים 2.9שבת 
תיאטרון יהלום 

 11:30 9-5 ר"ג

 חברים על הגשר 9.9שבת 
ת"א מוזיאון 
 10:00 7-4 לאמנות

 טרופותי 9.9שבת 
מוזיאון ת"א 

 12:30 ,10:00 6-3 לאמנות

 אדיסון 9.9שבת 
מוזיאון ת"א 

 11:00 12-8 לאמנות

 11:00 ,10:00 9-4 תיאטרון גבעתיים מעט מאוד מעיל 16.9שבת 

 11:00 9-5 תיאטרון גבעתיים ליצן החצר 16.9שבת 

 11:30 12-8 גבעתיים תיאטרון הצמיד של אופירה 16.9שבת 

 הקסם של מוצארט 23.9שבת 
מוזיאון ת"א 

 11:30, 10:00 9-4 לאמנות

 מלך סיאם 23.9שבת 
מוזיאון ת"א 

 11:00 12-6 לאמנות

 אריות בירושלים 23.9שבת 
מוזיאון ת"א 

 11:30 12-8 לאמנות
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   9שלוחה: 03-5111444מוקדמת בטל:  כרטיסים ברכישה
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 ₪ , 90במקום ₪  65 –*הצגות אלאדין ומלך סיאם

 *צפייה מהנה

 

 

 



 

 

 בכורה -אריות בירושלים

מקורית מלאת הומור ומתח, הספוגה באווירתה של ירושלים, על דמויותיה  הרפתקה -על פי ספרו של שמואל הופרט 

 הססגוניות ושכונותיה המיוחדות

מרגלית  :שפה ודיבור נרקיס אלבה :אבזרים דן הופרט :מוזיקה דיתי אופק :עיצוב במה ותלבושות אייל נחמיאס :מחזה ובימוי

 רוית דור :עוזרת במאי גז

 מאירי, מתן גורןאלון גאווי, קרן  :משתתפים

שני חברים, יעל ויוסי, יוצאים לפענח כתב חידה ונקלעים להרפתקה מרתקת בירושלים. הם משוטטים בסמטאות העיר העתיקה, 

ומחפשים שני אריות מסתוריים. בדרכם הם פוגשים דמויות ירושלמיות ססגוניות: ר' אברהם  -נכנסים למרתפים ולבתי מלאכה 

ר הרהיטים הערבי משער האריות, בעל בית הקפה 'קפה אל אסד' )אסד בערבית פירושו 'אריה'(, סוח -סבו של יוסי, סאלח 

 ,מפקח משטרה -פקד אבני  עבריין צמרת וגנב ידוע,  -בעל נגריה לשיפוץ רהיטים עתיקים, סוני  -מושיקו 

י לפתרון כתב החידה, המצוי בין קפלי צנחן בין משחררי ירושלים העתיקה והכותל המערבי. כולם מובילים את יעל ויוס -ומוטה 

הפורש פרק חשוב בתולדות העיר  אשר ידיותיה מעוצבות כ.. שני אריות. כורסא, אשר גלום בה סיפור עתיק יומין כורסא עתיקה

 .ובתולדות משפחתו של יוסי

 8-12לגילאי 

 

 הצגה חדשה –טרופותי 

 מאת  הפרסים ספר עטורללונדון   Tall Storiesתיאטרון של יקליזהמו העיבוד את מציג פורת אורנה אטרוןית

 לרשפ ואקסל דונלדסון וליה'ג

 תלבושות:בתיה ומיכאל פיק ביצוע  ביצוע תפאורה: רבקה וולמן בימוי:דניאל אפרת  נוסח עברי: נור-רימונה די תרגום הספר:

ע'  נרקיס אלבה ביצוע אבזרים: מרגלית גז ודיבור:שפה  מתי מוריי ביצוע תאורה: נדב רובינשטיין ניהול מוזיקלי: מאיה פלג

 גל שלום כהן במאי:

 , אור ברכה וצר, אדי אלתרמן/ יוסי טולדואורי יניב משתתפים:

עכבר מתהלך לו ביער ומחפש אגוז לאכול. בדרך הוא פוגש, בזה אחר זה, שועל, ינשוף ונחש המבקשים לטרוף אותו, אך העכבר 

מלא התושייה מזהיר אותם שתיכף יגיע למקום חבר שלו, טרופותי, שהוא מפלצת גדולה ורעבה. החיות נבהלות ומניחות לעכבר 

 א נתקל לפתע ביציר דמיונו הרעב... בטרופותי עצמו! לנפשו. העכבר ממשיך בדרכו, ולתדהמתו הו

מה ייעשה העכבר? האם ייטרף? האם יינצל? זהו סיפור על התמודדות עם פחד, ועל גילויים של תושייה, אומץ ונועזות יוצאי דופן 

 .מאתנוהמסתתרים בכל אחד 

 3-6לגילאי 



 

 

 

 אדיסון

 יפורו של הילד הממציא תומס אדיסוןס

ייעוץ  אורי מורג :תאורה בגנו רן ה:מוסיק אביה בש ת:תלבושו זאב לוי ה:תפאור רועי שגב י:בימו הוברמןצביה  ה:מחז

 נרקיס אלבה :אביזרים ד"ר מולקולה –אורי וייל  :אפקטים

 יעל גולדברג :ע. במאי 

/אייל הלוי, עמית אפשטיין , ענת פדרשניידר, נדב לאור, הילה מצקר/גיל וסרמן, אמנון וולף/שרון צוראייל שכטר :משתתפים

 , אלעד אטראקצ'יקנטוב

תומס אדיסון גדל בעיירה קטנה בארצות הברית. הוא נחשב לילד מוזר שאינו מצליח לעמוד בדרישות המקובלות של החברה, 

המשפחה ובית הספר. הוא עסוק כל הזמן בשאלות על תופעות שאף אחד לא יודע להסביר, ועורך באובססיבית ניסויים מדעיים 

  .מים לאביו לכעוס עליו מאד בכל פעם שנאלץ לשלם עבור הנזקים שגרםמסוכנים, שכמעט גורמים לאסונות אמיתיים וגור

אך סקרנותו של אדיסון רק גדלה והוא עושה הכל כדי לממן את ניסוייו. הקונפליקט בינו לבין הסביבה מחריף עד שתומס מרגיש 

הבין את הכוח שבהמצאותיו: נרדף על ידי כולם. הוא אומלל מאד ומחליט לברוח מהבית אבל אז קורה משהו שגורם לכולם ל

  .חברתו הקרובה זקוקה לניתוח דחוף אך אין אפשרות לנתחה משום שהערב ירד, ואי אפשר לנתח לאור עששית

 .תומס מוצא פתרון בצורת המצאה חדשה. הוא מביא את האור לבית, ומביא את האור לעולם

                                                                                                                         8-12לגילאי 
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 קלאסיקה מוסיקלית מרגשת -מלך סיאם

רוני ברנדשטטר כוריאוגרפיה::אמיר לקנר ניהול מוסיקלי ועיבודיםמשה קפטן בימוי::ירון כפכפי מחזה, תמלילים ולחנים

, קלייר בן דוד, אור מאיר, מאיה /ניסו כאביהמיקי לאוןשחקנים:זיו וולושין, תאורה:יובל כספין תלבושות:סבטלנה ברגר תפאורה:

 י הלפרין, יהונתן מגון, דפי אלפרן, שמעון חאבאמדג'ר, רועי קקון/עידו וולפוביץ', נו

אנה, מורה מאנגליה, מוזמנת על ידי מלך סיאם להגיע לארמונו וללמד את ילדיו, בעקבות רצונו להפוך את סיאם לארץ מתקדמת 

פשר לגשר יותר. אנה ובנה לואיס מגיעים נרגשים לסיאם אך הפער בין שתי התרבויות השונות מתגלה כקשה עד שנדמה כי אי א

עליו. בעוד אנה ומלך סיאם מתקשים להסתדר האחד עם השנייה ונקלעים למשבר, לואיס נכבש בקסמי סיאם, בקסמי נסיכתה 

 ומנהגיה ובמקום שבו המבוגרים נכשלים מצליחים הילדים לקרב את הלבבות ולגשר על פער.

 6-12לגילאי 
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 אלאדין ומנורת הקסמים

                                      רוני ברנדשטטר כוריאוגרפיה:משה בן שושן ורענן פררה  מחזה ובימוי:

 תאורה:  שי אלון מוסיקה: ומאיה פלג עינת שלזינגר אביזרים:אלה קולסניק  תלבושות: פיק ומיכאל פיק-בתיה סגל תפאורה:

 רנייבסקי‘אינה מלקין ומישה צ

 רועי קקון / ציון חורי, עדי אייזנמן / דודי גזית, ורקדני להקת המחול ענבל משתתפים:

אפר הרשע בתוך מערת הזהב. במערה פוגש אלאדין שדון ‘אלאדין הוא ילד עני ומלא קסם, שנופל למלכודת העושר שמטמין לו ג

חביב הכלוא בתוך מנורת קסמים, שמבטיח להגשים לו שלוש משאלות. באחת, מבקש אלאדין להפוך לנסיך כדי שיוכל להגשים 

אפר שמנסה לשלח את אלאדין אל מצולות הים. ‘המנורה מתגלגלת לידיו של ג את אהבתו לנסיכה יסמין. אך הכול מסתבך כאשר

 סיפור הרפתקאות מסעיר, שבמהלכו מגלה אלאדין את אומץ ליבו ומבין שלהיות עשיר זה לא בהכרח להיות מאושר.

 פרס התלבושות ופרס הכוריאוגרפיה. - 2011פרסי הבמה לילדים לשנת  2זוכת 

 רון מחול, מרכז אתני רב תחומיתאט -ההצגה בשיתוף ענבל 

 5-9לגילאי: 
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 ליצן החצר

 הצגה ילדים על קסם התיאטרון

 

 ומישה מלקין אינה :תאורה ,פלס רןק מוסיקה: ,נחשון בן לילי :ותלבושות תפאורה ,גוריון ישראל :בימוי ,מחרז יאקי :מחזה

 רובינשטיין מירה  י:במא.וע כוריאוגרפיה ,שלזינגר עינת :ואביזרים מסכות ,רנייבסקי’צ

 צרנוביץ גיל , גוריון ישראל :משתתפים

 

 לחזור ומתכוון מוותר אינו קונץ אך .ומוכשר צעיר ,חדש ליצן המלך מחפש ובמקומו המלך ידי על מהארמון מגורש החצר ליצן קונץ

 קונץ לומד שבו למסע אותו שולח הקוסם אך .במשימה לו תסייע קסמים שמילת בתקווה הגדול הקוסם אל הולך הוא .לארמון

 את החושפת ומצחיקה צבעונית  ,מרגשת גת ילדיםהצ .פשוטה קסמים ממילת יותר בהרבה צורך יש מרתק אמן להיות שבכדי

 .התיאטרון לעולם הילדים

 

 .הבימוי ובפרס ביותר הטובה ההצגה בפרס 2006 לילדים הבמה פרס זוכת

 

 5-9לגילאי 
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  הצמיד של אופירה

 דרמה מרגשת על פי סיפור אמיתי מאת רבקה מגן

 וולושין זיו  :תאורה יעקב, בן שי :מוסיקה  ,פלג מאיה תלבושות: ,כרמל רוני ואביזרים: תפאורה ,צרנוביץ גיל  :ובימוי מחזה

 קורנר כפיר / איתן אבי ,דנון הגר גולדשטיין, מאיה בנאי, יואב,בלנקשטיין טל / אלקן תמר  ,גפן יפתח / אברשי ניר : משתתפים

בזה  .”הגנבת נירה” לה לקרוא מחליטים כולם זאת ולמרות , של נירה התיק לתוך אופירה של הצמיד הגיע איך יודע לא אחד אף

 .לרגשותיה היחיד והשותף החבר הוא האישי יומנה לבד בעולמה.  עצמה את מוצאת והיא חבריה כל נירה את נוטשים זה אחר

 על סיפור גם זהו מהם. אחד לנידוי מובילה נוראה שתקרית ,ומאושרת שמחה ילדים חבורת על סיפור הוא אופירה של הצמיד

 האם לסליחה? מקום יש האם ,שקרה מה ולמרות .עמדה במבחן שלא חברות ועל הקבוצה מול היחיד על ,בדידות חרם ועל

 ?שהיה כמו להיות יחזור והכל ההתחלה לנקודת תחזור החבורה

 לוינשטיין. יורם של התיאטרון מיסודו לאמנויות הסטודיו בשיתוף

 .ביותר הטובה ההצגה בפרס 2010 לילדים הבמה פרס זוכת

 8-12לגילאי 
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 חברים על הגשר

 הצגת ילדים על סיפור חברות משעשע ומרגש

 גיל צרנוביץ  בימוי: רטן-גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון מחזה:

 : מיכל נוימןבמאי .ע : נדב רובינשטייןמוסיקה אדם קלר תפאורה ותלבושות:

 פטילון ואיתי פלגאיציק כהן  :משתתפים

 .זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם. במשך היום הם עוזרים זה לזה בעבודה, ובערב שותים יחד כוס תה בחצר וצוחקים

יום אחד מתפתח ויכוח מאד גדול בגלל דבר מאד קטן, ושני החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר או אפילו 

לעולם. בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב וחכם ובזכותו הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי חשוב לראות זה את זה 

 .ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה, גדולה או קטנה

  4-7לגילאי 
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 הצגה אורחת -הקסם של מוצרט

 אגדה מוזיקלית על שיתוף פעולה

 תפאורה:חגי דוידוף,  ניהול מוזיקלי:מוצרט, באך,  מוזיקה:דפנה אנגל,  דרמטורגיה:אורי אומנותי,  במאי:שי להב,  מחזה:

 רועי מילוא תאורה:קלוד דדיה,  כוריאוגרפיה:מאור צבר,  תלבושות:בתיה ומיכאל פיק, 

 דני לשמן, יעקב )פלשקה( פישפלד, רודיה קוזלובסקי, רות רסיוק/ מורן רוזן, סיון ששון משתתפים:

וולפגנג אמדאוס מוצרט הוא ילד פלא מוזיקלי, אולם לכישרון הפנומנלי שלו יש מחיר, הוא גורם לו לאבד את ילדותו ולבלות רק 

ים, או הפסנתר, ומעמיד בצל כשורנו העצום את אחותו המבוגרת ממנו, גם היא מוזיקאית כשרונית. המתח בין בחברת מבוגר

 האחים מוליך למשבר גדול, שמאלץ את כל בני הבית לגלות אחד את השני מחדש, כדי ליהנות מהברכה שמביא אתו הכישרון. 

ש הטורקי, מוסיקת לילה זעירה, קונצרטו לקלרינט, קטע מהאופרה ההצגה מלווה ביצירותיו המופלאות של מוצרט, ביניהן: המאר

 וקטעים נבחרים ומוכרים מתוך אופרת הילדים "חליל הקסם". 40"דון ג'ובאני", סימפוניה 

 פרסים בפסטיבל חיפה הבינלאומי. 3זוכת 

 .תיאטרון הקיבוץ

 4-10לגילאי 

 

 הצגה אורחת –מעט מאוד מעיל 

 תיאטרון בובות וחפצים

יאנה  מעיל: שרה פלי בובה: רננא אונאעיצוב במה:  נדב ויקינסקי מוזיקה: אלית ובר בימוי: ענת גיגר שבתאי והפעלה: משחק
 מלישב

דודיק אוהב מאוד את הבית של סבתא, תמיד מוצאים שם חפצים ישנים ומעניינים. עד שפעם אחת הוא מוצא מעיל ישן, מעיל 
ככל שהמעיל נקרע מגלים סבתא ודודיק עוד ועוד הרפתקאות בין החפצים של פעם, הרפתקאות, שהולך ונקרע, הולך ומתבלה. 

 הקמים לתחייה.

 המופע הופק בתמיכת המרכז לתיאטרון בובות בחולון

 9-4לגילאי 

 https://www.youtube.com/watch?v=MYCtJ7THeu0 :קליפ

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYCtJ7THeu0

