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תיאטרון הילדים בקרית אתא
הסדרה  מרהיבה.  ותפאורה  תנועה  במוסיקה,  ועשירות  איכותיות  הצגות   8
זה  כל  אתא.  קרית  העירוני  באודיטוריום   ,17:30 בשעה  ב-ג,  בימים  מתקיימת 
במחירים האטרקטיביים ביותר, באולם אינטימי, ממוזג ומשופץ, שפע של חנייה, 

והכי חשוב, יחס אישי וחם. סדרת התיאטרון מתאימה לילדים בגילאי 3-7. 

ההצגות 
הנבחרות



עיבוד חדש לאחד מספרי הילדים האהובים בכל הזמנים–ספר הג'ונגל.
הצטרפו אלינו להרפתקה סוחפת  במעמקי הג'ונגל בה נפגוש את מוגלי ואת הדמויות המוכרות: בלו הדב, בגירה 

הנמר השחור, חבורת הקופים המשוגעים ואפילו את שירחאן הטיגריס.
מחזמר חדש לכל המשפחה, מצחיק, סוחף וחוצה דורות עם שירים מקוריים, רקדנים, בובות, בובנאים וסיפור 

שאינו נגמר לעולם! ספר הג׳ונגל!
כתיבה ובימוי: אודי גוטשלק,  תפאורה: בתיה ומיכאל פיק,  תלבושות: אלה קולסניק,  אביזרים: עינת בנדרוביץ'

מוסיקה: זיו רהב,  כוריאוגרפיה: עומר זימרי

משתתפים: ענבלי בא-לי, מרטין אומנסקי, רביב מדר, רן ורדי, אורטל מנגולי, דותן אלעד

11/12.09.2017 על פי ספרו של רודיארדקיפלינג 

”ספר הגונגל“
מחזמר חדש ורב 

משתתפים

בימי שני ושלישי,  שעה 17:30    אודיטורים עירוני הפלמ“ח 11   להרשמה: 073-3236837 



”פרח לב הזהב“
עיבוד מקורי למחזה 

ע“פ אפרים סידון

"פרח לב זהב" ע"פ סיפורו המוכר של הנס כריסטיאן אנדרסן, סיפור הילדים התמים ומלא החן הופך באמצעות 
כתיבתו המופלאה של אפרים סידון  להצגה מלאת קסם רצופת הומור והרפתקאות, מוסיקה ושירים, המדברת 

אל ליבם של כל ילד  ושל כל אם... (טוב גם אבות).

זוהי הצגה על ילד קטן הנחוש להציל את אימו החולה, על מסירות ללא קץ ועל נכונות לטול סיכונים ולצאת 
נחשפות  ו"ידידו" החתול,  הנאמן  כלבו  יחד עם  הילד,  אותו עושה  נודע. במהלך המסע  למסע ארוך אל הלא 

מערכות יחסים של חברות, אומץ, פחד ותככים.

המחזה הוא בעצם מסע התבגרות והכרה עצמית של גיבורו הצעיר, המעמיד את הילד וגם את קהל הצופים 
הצעיר מול התלבטויות ואתגרים, מול הרמת ידיים וייאוש ומנגד דבקות במטרה.

ההצגה מוכיחה  כי גם ילדים קטנים יכולים בתוקף הנסיבות להפוך לגיבורים. אמנם נמוכים יותר אך אמיצים לא 
פחות...

בימוי: דניאלה מיכאלי
מוסיקה: איתמר בורוכוב                                                   שחקנים:        

עיצוב תפאורה: זאב לוי                                                עדי אייזנמן
תלבושות: אביה בש                                                      אתי וקנין        

עיצוב תאורה: חני ורדי                                               שלומי טפיארו  
אנימציה: אסיה לוקין                                                   הראל מורד

יצור אביזרים: עינת סנדרוביץ  שחר רז
תפירה: גלינה גולדמן                                               יובל שלומוביץ

23/24.10.2017
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”אמת או חובה“

27/28.11.2018  - הצגת ילדים מוזיקאלית חדשה לכל המשפחה 

מולחן ע“י קובי אושרת

סיפורה של חבורת זמר של ילדים מוכשרים ושאפתניים המתכוננים להופעה. אל החבורה מגיעה ילדה חדשה (גלי) 
ומנסה להשתלב ביניהם.

הופעתה של גלי משנה את מערכת היחסים ומעמידה את החבורה כולה בפני שאלות שונות. בדרך להכנת ההופעה, 
הם לומדים שהצלחה ופרסום אינם באים במקום חברות ונאמנות.

שחקנים: מעיין ויינשטוק, חן בר, ספיר דרמון, 
עמרי רוטברד, אורן כהן, אריאל קוזלובסקי.

מחזה: גליה בארי
בימוי: עופר שפריר

שירים: קובי אושרת
עיבודים: גדי גולדמן

כוריאוגרפיה: קלוד דדיה
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טרופותי

תיאטרון אורנה פורת מציג את העיבוד המוזיקלי 
עטור  לספר  לונדון   Tall Stories תיאטרון  של 

הפרסים מאת ג'וליה דונלדסון ואקסל שפלר
עכבר מתהלך לו ביער ומחפש אגוז לאכול. בדרך 
ונחש  ינשוף  שועל,  זה,  אחר  בזה  פוגש,  הוא 
המבקשים לטרוף אותו, אך העכבר מלא התושייה 
שלו,  חבר  למקום  יגיע  שתיכף  אותם  מזהיר 

טרופותי, שהוא מפלצת גדולה ורעבה.
העכבר  לנפשו.  לעכבר  ומניחות  נבהלות  החיות 
ממשיך בדרכו, ולתדהמתו הוא נתקל לפתע ביציר 
ייעשה  מה  עצמו!  בטרופותי  הרעב...  דמיונו 
סיפור על  זהו  יינצל?  ייטרף? האם  העכבר? האם 
התמודדות עם פחד, ועל גילויים של תושייה, אומץ 

ונועזות יוצאי דופן המסתתרים בכל אחד מאתנו.
דניאל  עברי:  נוסח  די-נור  רימונה  הספר:  תרגום 
בתיה  תפאורה:  ביצוע  וולמן  רבקה  בימוי:  אפרת 
פלגניהול  מאיה  תלבושות:  ביצוע  פיק  ומיכאל 
מוזיקלי: נדב רובינשטיין ביצוע תאורה: מתי מוריי 
נרקיס  אבזרים:  ביצוע  גז  מרגלית  ודיבור:  שפה 
אורי  משתתפים:  כהן   שלום  גל  במאי:  ע'  אלבה 

יניב, אור ברכה וצר, אדי אלתרמן

22/23.01.2018

תיאטרון אורנה פורת
לגילאי 3-6
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”הברווזון 
המכוער“

אמא ברווזה דגרה על ביציה באהבה ובציפייה. כאשר בקעו הביצים, כל ברווזון קטן זכה מיד לשם חיבה: פזיזון, 
ברווזמרת, ו... מכוערצ'יק. מכוערצ'יק הברווזון חש שהוא שונה, מיותר, כמו עוף מוזר. 

אחרי לבטים ועלבונות שספג מחבריו, החליט לפרוש ויצא למסע, בו גילה כמה אמיץ הוא, חכם, נבון ומקסים.
הצגה מוזיקלית, מרגשת ומעשירה, המציעה כלים להערכה ולהעצמה עצמית. לגילאי 3-9

מחזה ובימוי: רונן גולדפרב
לחנים וניהול מוזיקלי: ליאת פרלוב מאירי

עיצוב תלבושות: אלה קולסניק
עיב??דים והפקה מוזיקלית: אלדד ירון

תפאורה: שי אלקיים, "סט-אפ"
עיצוב תפאורה: נועה נווה

כוריאוגרפיה: שחר ישי
עוזר במאי: עידו שנון

משתתפים: אורן כהן, אמיר הלל / רועי ניגרי, דורית טל שלו, יעל יקל / הללי ננר, מיכל אטלס, תומר אופנר

19/20.02.2018 - עיבוד מקסים לאגדה האהובה מאת הנס כריסטיאן אנדרסן.

תיאטרון עברי
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"דלת הקסמים" מזמינה אתכם להיכנס לתוך עולם מוסיקלי קסום ומלהיב, המשלב את מיטב הלהיטים שהלחינה 
נורית הירש לילדים.

הילדה מיכל מנסה להשיג מתנה מקורית ומיוחדת ליום ההולדת של אמה, ויוצאת למסע לממלכת הצלילים בעזרת 
חבריה – דמויות משיריה של נורית הירש, אותם היא פוגשת בדרך.

בממלכה הקסומה היא פוגשת את המלכה הרמוניה ובעזרתה נכתב שיר המתנה ליום ההולדת.
בהצגה שזורים השירים היפים והמוכרים שעליהם גדלו ההורים, והשירים המושרים כבר שנים על ידי הילדים:

"מקהלה עליזה", "בוקר של זהב", "ברבאבא", "הבית של פיסטוק", "דלת הקסמים", "אבניבי, מחרוזת "דיג דיג דוג", 
מחרוזת "פים פם פה", "אדון פוז", "הבצל", "המשפחה שלי", "אל הדרך", "בשנה הבאה" ועוד............

כתיבה ובימוי-עופר שפריר
שחקנים: הדר שחף, מתן קליגר/ דורון בן דוד, אייל פרידמן, 

שירי סיטון/שרון בורשטיין ,  בליווי שתי רקדניות

דלת הקסמים

19/20.03.2018  -  הדלת לעולם של מוסיקה

מוסיקה מקורית של 
נורית הירש
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”עוץ לי גוץ לי“

טוחן עני המשתוקק להשיא את בתו למלך, מספר לו שהיא מסוגלת להפוך קש לזהב כיוון שקופת הממלכה 
ריקה, קופץ המלך על המציאה. המלך כולא את בת הטוחן בחדש ומבקש ממנה להפוך קש לחוטי זהב 

בת הטוחן ידעה שאין באפשרותה לעשות זאת ובכתה.. עד שפתאום הופיע גמדון קטן והבטיח לעזור בתמורה 
למשהו קטן... וכך היה!

מבקש  הוא  לגמדון,  לתת  מה  הטוחן  לבת  נישאר  כשלא  אך 
בתמורה את בנה הבכור, לכשיוולד לאחר תחנונים והפצרות הוא 

נאות לוותר, בתנאי שהמלכה הצעירה תדע לנחש את שמו.

גילי גבל, טוויגי, אורטל טימנובה, רן זרבי, אושר בת  שחקנים: 
הלחמי 

תפאורה: במבי פרידמן 
בימוי וכתיבה: ענבל לוי אזואלוס 

כוריאוגרפיה: גילי גבל 
עיצוב תאורה: יניב סעתי 
מוסיקה מקורית: זיו רהב

הפקה: אסי סתיו
תלבושות: אלה וולדי קולסניק

23/24.04.2018 - הצגת ילדים חדשה ומפתיעה
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”פיטר פן“

פיטר-פן ילד שלא גדל לעולם, מלמד אותנו לעוף וסוחף אותנו על מסע קסום בכוחן של מחשבות טובות הוא 
בו הלב  עולם  והלא-אבודים אל  הילדים האבודים  כל  ומנהיג את  ושובבות  הוק המרושע בתחכום  מנצח את 
מכתבי את מעשינו הילד הנצחי, שסיפורו שובה הלב הפך לקלאסיקה חוזר השנה את הבמה בגרסה חדשה, 
של  אי  אל  המבוגרים,  והילדים  הצעירים  הילדים  את  פיות  אבק  מעט  בעזרת  שתישא  ומעודכנת  קצבית 
הרפתקאות, גיבורים, שודדי ים, אינדיאנים ובנות ים. בעזרת קסם התיאטרון, בתפאורה ובתלבושות מרהיבות, 

במוסיקה מקורית ומכשפת נצא מהמציאות הגשומה של לונדון אל ארץ "לעולם לא""
 

מחזה: ירון כפכפי, נועה ברנר
בימוי: ירון כפכפי

תפאורה: בתיה ומיכאל פיק
תלבושות: אלה קולסניק

מוסיקה: ירון כפכפי
משתתפים: מתן שביט, נעה גורן, מתן קליגר, ליאור כהן, 

אור משיח ועוד שחקנים....

28/29.05.2018  -  הצגה קלאסית לעולם של קסם.

תיאטרון מופע
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להתראות 
בהצגות


