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הצגה

4-7

₪  35 סיפור- שעת   |  ₪  50 - ילדים הצגת  כרטיס:  מחיר 

מרכז וייל לתרבות וקהילה, הנוטע 4, כפר שמריהו
www.weilcenter.org.il

לוח מופעים
כל האירועים מתקיימים בימי ראשון

  ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון
09-9569430

טיול בארץ הבלבול | תאטרון צחוקל'ה
מאוד,  ומשעשעת  קלילה  קומדיה 

מצחיקה מתחילתה ועד סופה.
הצגה עוסקת בחשיבות הצחוק וההומור 
של  ובהכרחיותה  הבלבולים(,  )עולם 

הרצינות )עולם הסדר וההגיון(.

הג'ירף שאהב לנצח | תאטרון בים בם בום
ג'רי הג'ירף אוהב לשחק עם חבריו... אך 

לעולם לא מוכן להפסיד!
וכשהוא  חברים.  ללא  ג'רי  נשאר  וכך 
סיפר להוריו על המקרה הם מלמדים 

אותו, שצריך לדעת להפסיד בכבוד.

עוץ לי גוץ לי | תאטרון בים בם בום
הצגת שני שחקים המבוססת על הסיפור 

הידוע "עוץ לי גוץ לי" .
לבת  עוזר  לי  גוץ  לי  עוץ  הקטן  הגמד 

הטוחן לטוות קש לזהב למלך.

"מה קרה לזחל" | תאטרון זוליק
סיפורו של זחל קטן מרגע בקיעתו 

מהביצה ועד להתבגרותו כפרפר צבעוני. 
חיה,  נגינה  המשלב  מוזיקלי  מפגש 

חפצים, שירים ותנועה בשיתוף הילדים

17:30 | 19.10.14 

17:30 | 28.12.14 

17:30 | 22.2.15 

17:30 | 26.4.15 



ההצגה מבוססת על ספרו של אורי אורלב, "סבתא סורגת".
זהו סיפור אודות סבתא שסרגה את כל עולמה מצמר – הבית, הגן, 
המיטה ואפילו התה והעוגה! – לבסוף גם את נכדיה... אולם העולם 
סביב מתקשה לקבל נכדים מצמר: "אין כאן מקום לילדים סרוגים!" 
יוצאת להילחם עבור נכדיה כשהיא  אומרים הכל. סבתא סורגת 
חמושה בזוג מסרגות ובפקעות צמר, ומלחמתה נוגעת ללב, קסומה 

ומצחיקה לא פחות...
 עיבוד, הפעלה ומשחק: ציפור פרומקין | מוסיקה: איתי רוזנבאום

 עיצוב בובת הסבתא: רויטל אריאלי | תאורה: אורי רובינשטיין
עיצוב במה ואביזרים: אריקה ספיר, נטליה רוזנטל 

הפעלה טכנית: מרים זלצברג 

ביום ההולדת מקבל החייט הקטן פתק מסתורי: "...נא לתפור מעיל 
בדיוק  בדיוק"  אינן משנות, העיקר שיתאים  עד חצות. המידות 
בחצות החייט משלים את המשימה, אבל אז... לאן ממהרת מכונת 
התפירה? למה המספריים לובשות חצאית? למה הופך האצבעון? 

למי באמת נועד המעיל הפלאי? הצטרפו למסע קסום של החייט.
 עיבוד, עיצוב, מוסיקה והפעלה: אורנן ברייר

 ליווי אמנותי: מרית בן ישראל | עיצוב תלבושות ובדים: ולי מינצי 
עיצוב בובות: שרון סילבר-מרת | עיצוב תאורה: שחר מרום 

מנגנונים: שאול מוגרבי-ברגר ואורנן ברייר

למיק היה חלום נפלא, היא סיפרה לי אותו ואני רוצה לספרו לכם."
כך מתחיל מסעה של מיק ביחד עם טינו הגמד ועם מילת הקסמים 
של אבא, אל גן הממתקים של ה"מכשפה-פייה", שרוצה למצוא חברה 
אך אינה יודעת איך. מסע התמודדות והתיידדות עם הפחד, המועלה 

בהצגה בצורה רכה ומצחיקה, ואף מגיע לפתרונו.
הילדים שותפים באופן פעיל בעזרת שיר, מוסיקה ו"מילת קסמים".

משחק והפעלה: נטליה רוזנטל וציפור פרומקין/ אפרת גונן 
 כתיבה ובימוי: רוני מוסנזון-נלקן | עיצוב: נטליה רוזנטל

מוסיקה: אבי בנימין

ְסִמי הוא פיראט שמשייט באוקיינוסים בתוך האמבטיה שלו, עם 
ברווזיו האהובים. יום אחד הוא מקבל שיחת טלפון מפתיעה מנציגת 
האגודה הבינלאומית לפיראטים. היא מודיעה לו שעליו לקבל תעודה 
של פיראט מוסמך, ולשם כך הוא חייב להתחיל להתנהג כמו פיראט. 

ְסִמי מנסה, אך מגלה שהדבר קשה הרבה יותר משחשב...
הצגה משעשעת על הרפתקאות פיראט יחיד ומיוחד

הצגה מאת ציפור פרומקין ומירים זלצברג
 בימוי: ציפור פרומקין | משחק, הפעלה ועיצוב: מירים זלצברג

תאורה: שחר מרום | תכנון ובניית קונסטרוקציה: מריו קייסמן 
 יעוץ אמנותי: מרית בן-ישראל | מוזיקה: אסף מתתיה

סבתא סורגת סיפורים | יום א' | 15.3.15 | 17:30
יואל אמר | יום א' | 9.11.14 | 17:30

הצגה בהשראת ספרו של יואל הופמן "בפברואר כדאי לקנות פילים"
ההצגה עוסקת בכוחם של ספרים להציל מבדידות ולחבר בין אנשים, 
ותוך כדי כך, בין צחוק לדמעה, נולדת לה גם חברות אמיתית. רונית 
וסיימון שרים ומנגנים בכלי נגינה רבים - קונטרבס, חצוצרה, חליל 
צד, יוקלילי, מפוחית וגם בסקסופון וקסילופון זעירים – שהם כלי 
נגינה תינוקות... דרך המוסיקה ומשחקי הדמיון הם חולקים רגעי 
ולבסוף...  ואומץ, בדידות ושותפות, ריבים, פיוסים, געגועים  פחד 
4 פרסים בפסטיבל חיפה  גרפה  גדולה בחברות. ההצגה  שמחה 

הבינלאומי להצגות ילדים 2014
משחק, שירה ונגינה: סיימון סטאר ורונית קנו | עיצוב תאורה: עומר שיזף

 כתיבה ולחנים: רונית קנו | עריכת טקסט ובימוי: מרית בן ישראל 
עיצוב תלבושות ואביזרים: תום קרסני  | ייעוץ: נעמי יואלי

מעיל הפלאים | יום א' | 25.1.15 | 17:30

פיראט באמבט | יום א' | 14.6.15 | 17:30

פיית המרציפן | יום א' | 17.5.15 | 17:30

הצגות
2014-2015


