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אנו ממליצי� לקרוא בפני התלמידי� תיאור קצר של העלילה
וטוני. ג'ני  חבריו,  ע�  זמנו  את  ומבלה  באנגליה,  פונדק  בעלת  של  בנה  הוא  ג'י� 

יו� אחד מגיע לפונדק ימאי מוזר שקורא לעצמו "הקפט�", רטייה על עינו ותיבת ברזל 
נעולה בידו. כשהאורח המפחיד מת בפתאומיות, מגלי� ג'י� וחבריו שבתיבה חבויה מפה 
מ�תורית המרמזת על מיקומו של אוצר. החברי�, שמביני� שהאוצר הוא ההזדמנות 
לעזור לאמו החולה של ג'י�, ולחל� את עצמ� מחיי העוני, מחליטי� למצוא אותו. ג'י� 
פונה לרופא המשפחה ההגו� ד"ר ליב�י, ועד מהרה ה� מארגני� �פינה וצוות מלחי� 
ג'ו� �ילבר בעל רגל  שיפליגו אל אי המטמו�. א� אחד לא מעלה בדעתו שרב החובל, 

הע�, הוא בעצ� שודד י� ערמומי ומ�וכ� שמתכנ� לגנוב את האוצר מתחת לאפ�. 
ומכשולי�, אשר  רצופת �כנות  הופ� להרפתקה מ�מרת שיער,  לאי המטמו�  המ�ע 
ומעל הנכ��,  באוצר  זוכי�  ויצירתיות,  תושייה  לב,  אומ�  וחבריו  ג'י�  מגלי�  ב�ופה 

לכל – מגלי� מחדש את החברות. 

משרדי תיאטרו� אורנה פורת לילדי� ולנוער (ע”ר): רחוב בלפור 30, תל אביב, מיקוד: 6521202, טל': 03-5111444, פק�: 03-5106928
מוזמני� לבקר באתר האינטרנט שלנו: www.porat-theater.co.il ולהיות חברי� שלנו בפיי�בוק

צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון מאחל לכם צפייה מהנה!

חוזרים הביתה 
בופו של דבר מצליחי� ג'י� וג'ני להציל את חבר� טוני, 

השלישייה מצליחה לגבור על חבורת הפיראטי�, למצוא 
את האוצר ולהחזיר את כול� בשלו� חזרה לאנגליה. 
טוני מבי� שחלומו לעוק באטרונומיה עשוי באמת 
להתגש�, ג'ני שמחה על כ� שמשפחתה לא תדע יותר 
עוני ורעב, וג'י� שמח על כ� שאמו תזכה מהיו� והלאה 
 ,�לטיפול הרפואי הטוב ביותר שיש, ושחייה ינצלו. בנו
הבדידות  מחיי  גא�  ב�  את  הצילה  הצעירה  החבורה 
באי, ולבו� – חבורת הפיראטי� השודדי� תקבל את 
עונשה כשיגיעו לאנגליה. את כל אלה שלישיית החברי� 
הצליחה להשיג בזכות אומ� לב, נחישות, תושייה רבה, 
ובעיקר בעזרת שיתו� פעולה שמקורו בחברות אמיצה. 
שווה  שלנו  "החברות  ההצגה:  בו�  אומר  שטוני  כמו 

יותר מכל אוצר".

התפאורה בהצגה
עוג� הר�

על הבמה ניצב אלמנט גדול עשוי ברזלי� וחלקי וע�, אשר לו חלקי� שוני� שנפתחי�, 
נ�גרי�, נעלמי� ונגלי�. האלמנט משתנה ומשנה את פניו לאור	 ההצעה.  

בתחילת ההצגה אנו רואי� את הפונדק. לאחר מכ� הפונדק הופ	 להיות אנייה גדולה. 
האנייה יכולה לה�תובב לכל הכיווני� וא� לבצע �יבוב �ביב עצמה, כמו שרואי� בקטע 
שבו יש �ערה בי�. בחלק השלישי של ההצגה האנייה ״מתפרקת״ ויחד ע� מ�	 גדול 

של צמחייה פראית שמופיע על הבמה, אנו רואי� את האי, אי המטמו�. 
אל כל אלה נו�פו חביות בגדלי� שוני� אשר שימשו בפונדק ככי�אות ושולחנות. לאחר 

מכ� באנייה ה� שימשו את חביות התפוחי� שעל ה�יפו�.

כמו ב�רט 
>  הא� את� זוכרי� את הקרנות הווידאו הגדולות שהופיעו על הבמה? 

כיצד ה� השלימו לנו את מקומות ההתרחשות השוני�?

 בפונדק יכולנו לראות ברקע את הנמל ואת האניות שעוגנות בו.

 הי� והגלי� נתנו התחושה שהאנייה מפליגה בי�

 המערבולת הגדולה והגש� נתנו לנו תחושה של �ערה אמיתית שמתחוללת.

 האי שהופיע מאחור הראה לנו שהאנייה הגיעה לאי.

 הירח הגדול שעלה מאחור העניק לנו את תחושת הלילה שירד.

 היער, הצמחייה והקופי� נתנו לנו תחושת האי הבודד.

לקראת הצפייה בהצגה
על ההצגה

טובי�,  הכי  החברי�  ג�  שה�  ונערה,  נערי�  שני  על  מ�פרת   המטמו אי  ההצגה 
שנ�חפי� להרפתקה מותחת בלב י�, בדרכ� למצוא אוצר אבוד באי בודד.

מספר להצגה
אי המטמו� הוא �פר הרפתקאות מפור�� אשר נכתב על ידי ה�ופר ה�קוטי רוברט 
לואי� �טיבנ�ו�. ב�פר מתואר הנער ג'י� הוקינ�, המוצא מפת מטמו� ויוצא יחד ע� 

ימאי� למציאת המטמו� בדר� רצופת �כנות ומכשולי�. 
אי המטמו� פור�� תחילה כ�יפור בהמשכי� בשבועו� לנוער ב�קוטלנד. כעבור שנה 
לתיאטרו�,  והצגות  �רטי�  נעשו  ה�פר  בעקבות  אדירה.  להצלחה  וזכה  כ�פר  הופיע 

והוא תורג� לעשרות שפות בעול� כולו.

הקלאסי של רוברט לואיס סטיבנסון
בעקבות ספרו 

מחזה: אפרי� �ידו�

בימוי: משה ב� שוש�, רענ� ני�י� פררה

אנימציה: גיל קדוש
הדרכת טק�ט: מרגלית גז

תאורה: מאיר אלו�

שרו� צור דוקטור ליב�יתו� חודורוב טוניהילה שלו/עדי רביד ג'ני ב� רביד ג'י� משתתפי�:

דויד בילנקה/ב� פרי/יובל �טוני� "הקפט�"/ב� גא�רוית יעקב כה�/ענת �לוני� ג'ורג'ינה המכונה "תוכי"
אמיר שורוש ג'ושוע המכונה "כלב שחור" ני�ו כאביה ג'ו� �ילבר

מוזיקה מקורית: ליאור רונ�

תפאורה: �שה לי�יאנ�קי

וידאו: נמרוד צי�

תלבושות: לימור הרשקו

כוריאוגרפיה: עומר זימרי

אבזרי�: נרקי� אלבה
ע' במאי: כינר דר

המצפן שלי - בנו בעצמכם מצפן
לבניית המצפ� דרושי�: עיגול קט� משע� בקוטר של כ- 2 �"מ, חוט תיל או מחט 

באור� של כ- 6 �"מ, מגנט, וחתיכה קטנה של נייר דבק.

בניית המצפ�: לגזור מפי�ת שע� דק עיגול בקוטר של כ- 2 �"מ.

ְלָמְגֵנט את חוט התיל או המחט – לשפש� ע� המגנט על אחד הקצוות של החוט או 
המחט. בתחילה לשפש� כמה פעמי� לאותו כיוו�, ואחר כ� אפשר הלו� חזור, במש� 

10 שניות. 

להדביק ע� נייר דבק את חוט התיל או המחט לעיגול השע�, במרכז העיגול.  

להניח את עיגול השע� המוכ� בתו� קערה או כו� ע� מי�. החלק הממוגנט יראה 
תמיד על כיו� צפו�. 
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להדביק ע� נייר דבק את חוט התיל או המחט לעיגול השע�, במרכז העיגול.  

להניח את עיגול השע� המוכ� בתו� קערה או כו� ע� מי�. החלק הממוגנט יראה 
תמיד על כיו� צפו�. 



סיפורי הרפתקאות
כאשר  מתרחשת  הרפתקה  נודעת.  ולא  מרתקת  מרגשת,  חוויה  היא  הרפתקה 

הגיבור או הגיבורי נקלעי להתרחשויות שאינ� ידועות מראש.
ב	יפור הרפתקאות הדמות הראשית עוברת מ	ע רצו� בעיות ואתגרי, כדי לפתור 

בעיה גדולה, או להגיע ליעד 	ופי או להשיג מטרה מ	וימת.

ה	יפור אי המטמו� הוא 	יפור הרפתקאות. 

?  מה מוש� ומרגש אותנו בהרפתקאות?

?  אילו �יפורי או �רטי הרפתקאות את� מכירי�? �פרו עליה�.

?  הא� את� מכירי� עוד �יפורי� שיש בה� שודדי י�? �פרו עליה�.

?  הא� נקלעת� פע� להרפתקה? �פרו עליה.

מושגים ורעיונות
אנו ממליצי� להתעכב ע� הילדי� על המושגי� העולי� מ� 

ה�יפור

אי בודד / פונדק / שודד יד (פיראט) / מלח / מפת אוצר / מצפ� / רו� /  דגל שודדי י�

לאחר הצפייה בהצגה
שוחחו ע� הילדי� בעקבות הצפייה בהצגה

חברּות
שוחחו על ער� החברות

 חברות ונאמנות               חברות בתנאי מתח וחשש 

 חברות במשבר                 אי אמו� ובגידה

 עזרה לחבר במצוקה        ההכרה בטעות והצור לבקש עליה �ליחה

?  מה זה חבר?

?  מה את� אוהבי� לעשות יחד ע� החברי� שלכ�?

?  מה קורה כשחבר מרגיז אתכ�? או מעליב אתכ�? אי� את� מרגישי�?

?  הא� קרה לכ� שרבת� ע� חבר או חברה ואחר כ� השלמת�? אי� השלמת�?
מה קורה כשחבר בגד בכ�? כלומר הבטיח לכ� משהו ואחר כ� לא עמד 
קיי� את ההבטחה שלו? או שהבטיח לכ� שיעזור לכ� ואחר כ� לא עזר?

שוטי שוטי ספינתי
במאה ה-19, השיט בי� היה אמצעי התחבורה היחיד עבור נו�עי�, �חורות וצבאות 

לעבור בי� יבשות ולחצות את הימי� והאוקינו�י�.  

�לנווט בי
צור�  יש  שרוצי�,  לא�  להגיע  וכיצד  נמצאי�  היכ�  לדעת  ורוצי�  בי�  כששטי� 

להשתמש במכשירי ניווט. קיימי� שני עזרי ניווט חשובי�: המצפ�, והמפה הימית.

מכשירי הניווט עזרו ל�פני� (אנשי� שמשיטי� את האניות) לעקוב אחרי מ�לול 
ההפלגה: הכיוו�, מהירות ההפלגה, המרחק והזמ� שעבר. 

מצפ� מגנטי 
המצפ� היה המכשיר הראשו� שהומצא כדי לעזור למנווט בי� וביבשה. המצפ� בנוי 
ממחט מגנטית המתיישרת תמיד על הציר צפו�-דרו� בהשפעת השדה המגנטי של 

כדור האר�. כ� מצביעה המחט על כיוו� הצפו�.

כדור  של  המגנטי  השדה  קיו�  ועל  מגנטי�  שני  בי�  המשיכה  על  מבו��  המצפ� 
כמו לכל מגנט. אחד מהקטבי�  כדור האר� שני קטבי�  האר�. לשדה מגנטי של 
�מו� לקוטב הצפוני ומכונה "הקוטב המגנטי הצפוני", והאחר �מו� לקוטב הדרומי, 
כל  כמו  האר�,  כדור  של  המגנטי  השדה  קוטבי  הדרומי".  המגנטי  "הקוטב  ומכונה 

קוטב מגנטי, דוחי� קטבי� מגנטי� דומי� לה� ומושכי� קטבי� שוני� מה�.

כאשר שמי� מחט מגנטית דקה על ציר (או על מי�) יימש� אחד הקטבי� שלה אל 
הקוטב המגנטי הצפוני, והאחר אל הקוטב המגנטי הדרומי, כ� שהמחט תצביע על 

כיוו	 השדה המגנטי. מחט כזו הנה למעשה מצפ	. 

ניווט על פי הכוכבי� 
כוכב הצפו	 (הידוע בש� "�טלה פולרי�") הוא הכוכב היחידי הנראה לנו בכל לילה 
באותו המקו� בשמי�, וזאת משו� שהוא נמצא כמעט בדיוק מעל לציר ה�יבוב 
קבוע  לנו  נראה  הצפו	  כוכב  מ�תובבי�,  שאנחנו  א�  על  וכ�,  כדור-האר�.  של 

במקומו, בעוד שאר כוכבי השמי� נראי� לנו זזי� במש� הלילה.
בגלל בהירותו של כוכב הצפו	 יח�ית ל�ביבתו ובזכות היותו תמיד מעל האופק, 

עזר כוכב הצפו	 ל�פני�, לנווטי� ולמגלי ארצות לנווט את דרכ�. 
כבר בימי קד�, לפני המצאת המצפ	, נעזרו בו אנשי� להתמצאות בכיוונ	 של ארבע 
הכיווני�  שלושת  את  ידעו  ולפיו  הצפו	  אל  מכוו	  שהוא  ידעו  ה�  השמי�.  רוחות 

האחרי�: דרו�, מזרח ומערב.

?  אי� מוצאי� את כוכב הצפו�?
בדר�-כלל,  הקטנה".  "הדובה  הנקראת  כוכבי�  מקבוצת  חלק  הוא  הצפו�  כוכב 
כוכבי  קבוצת  ובעזרת  הגדולה"  "הדובה  כוכבי  קבוצת  בעזרת  אותו  למצוא  קל 
ה"ק�יופאה". הוא ג� בולט יח�ית ל�ביבתו, כי הוא נמצא באזור בשמי�, שבו אי� 

הרבה כוכבי� בולטי�.

?  הא� שטת� פע� באוניה? �פרו על החוויה.
בזמ� שיט, ישנ� על האנייה אנשי מקצוע שלה� תפקידי� מוגדרי�, כמו רב חובל, 
של  שוטפות  תחזוקה  במטלות  מוע�קי�  הפשוטי�  המלחי�  ורופא.  נווט,  הגאי, 

האנייה.

?  הא� את� זוכרי� אילו מטלות ג'י� וחבריו מילאו באנייה בזמ� השיט?
ניקיו�, קרצו� ה�יפו�, בישול, תצפית, העמ�ת חביות ומטע�.

מי הם שודדי הים (הפיראטים)?
שודדי י� (או פיראטי�) ה� פושעי� המבצעי� את הפשעי� שלה� בלב הי�. שודד 
י� הוא אד� התוק� כלי שיט בי� הפתוח, בוזז וגונב את תכולת כלי השיט האחר, 
ולעיתי� ג� לוקח את צוות כלי השיט בשבי. הפיראטי� חיו ב�פינה בה היה קפט� 
ששימש כמפקד ה�פינה. הקפט� נבחר והוחל� על פי הצבעה דמוקרטית ב�פינה. 
לרוב, הקפט� היה דמות שעוררה פחד והערצה בקרב שאר המלחי� וה� האמינו כי 
הוא יוביל אות� לטוב ולעושר. רוב הפיראטי� היו עניי� והגיעו מהשכבות החלשות 

בחברה.  

רוברט לואיס סטיבנסון
נולד בעיר אדינבורו ב�קוטלנד ב- 13 בחודש 
נובמבר שנת 1850, ונפטר בהיותו ב� 44 בלבד. 
קראו  שלו  ולאבא  מרגרט  קראו  שלו  לאמא 
תומ�. רוברט היה חולה במחלת ריאות והרגיש 
חולה  שהיה  בגלל  קבוע.  כמעט  באופ�  רע 
רב  זמ�  לשכב  להישאר  נאל	  הוא  הזמ�,  רוב 
�יפורי�  המציא  הוא  הזה  ובזמ�  שלו,  במיטה 
נ�ע  הבריאותי,  מצבו  את  לשפר  כדי  בדמיונו. 
בעול�,  אחרות  לארצות  רבות  פעמי�  רוברט 
שיש בה� מזג אוויר שהקל עליו. החוויות שצבר 

במ�עותיו אלו שימשו אותו בכתיבת �פריו.

כיוו� שההצגה מבו��ת על �פר, כדאי לעמוד על ההבדלי� בי� ה�פר להצגה, 
ובעיקר על אי� "מתרגמי�" �פר לשפת הבמה.

הצגה�פרנושא
תיאור מקו� נעשה בצורה מילולית על מקו�

ידי ה�ופר, וג� בעזרת איורי�. 
בהצגה יש תפאורה והקרנות וידאו המציגות 

את מקומות ההתרחשות ב�יפור. 

ב�פר ישנ� שלל דמויות, ראשיות דמויות
ומשניות.

בהצגה מופיעות בעיקר הדמויות הראשיות 
של ה�יפור. במקרי� מ�וימי�, חלק 

מהשחקני� משחקי� ג� דמויות משניות.

המו�יקה בהצגה עוזרת ליצור אוירה ב�פר אי� מו�יקה.מו�יקה
ב�צנות כמו מתח, עצבות, פחד, עליזות, 

וכו‘. כמו כ� בהצגה ישנ� שירי�, שהדמויות 
שרות.

ב�פר מתוארי� הבגדי� והתלבושות תלבושות
באמצעות הטק�ט והאיורי�, וכ� נית� 

לדמיי� אי� הדמויות מתלבשות.

על הבמה התלבושות מוצגות באופ� מוחשי 
לקהל. התלבושות בהצגה מותאמות 

לעי�וק של הדמויות ולמעמד שלה�. (בגדי� 
פשוטי�, רופא, רב חובל, מלח, שודד י�, 

מישהו שחי על אי בודד)

התאורה משלימה את עיצוב מקומות ב�פר אי� תאורה.תאורה
ההתרחשות בהצגה, מפרידה בי� יו� ללילה, 
בי� פני� לחו�, ותורמת ליצירת אוירה שונה 

(מתח, שמחה, מ�תורי�, וכדומה)  

מחשבות 
הדמויות

הקורא מתוודע למחשבות ולתחושות 
של הדמויות במהל� קריאת ה�פר. 

בהצגה לא נית� לשמוע את מחשבות 
הדמויות, אבל נית� להבי� אות� דר� דבריה� 

ומעשיה�.



סיפורי הרפתקאות
כאשר  מתרחשת  הרפתקה  נודעת.  ולא  מרתקת  מרגשת,  חוויה  היא  הרפתקה 

הגיבור או הגיבורי נקלעי להתרחשויות שאינ� ידועות מראש.
ב	יפור הרפתקאות הדמות הראשית עוברת מ	ע רצו� בעיות ואתגרי, כדי לפתור 

בעיה גדולה, או להגיע ליעד 	ופי או להשיג מטרה מ	וימת.

ה	יפור אי המטמו� הוא 	יפור הרפתקאות. 

?  מה מוש� ומרגש אותנו בהרפתקאות?

?  אילו �יפורי או �רטי הרפתקאות את� מכירי�? �פרו עליה�.

?  הא� את� מכירי� עוד �יפורי� שיש בה� שודדי י�? �פרו עליה�.

?  הא� נקלעת� פע� להרפתקה? �פרו עליה.

מושגים ורעיונות
אנו ממליצי� להתעכב ע� הילדי� על המושגי� העולי� מ� 

ה�יפור

אי בודד / פונדק / שודד יד (פיראט) / מלח / מפת אוצר / מצפ� / רו� /  דגל שודדי י�

לאחר הצפייה בהצגה
שוחחו ע� הילדי� בעקבות הצפייה בהצגה

חברּות
שוחחו על ער� החברות

 חברות ונאמנות               חברות בתנאי מתח וחשש 

 חברות במשבר                 אי אמו� ובגידה

 עזרה לחבר במצוקה        ההכרה בטעות והצור לבקש עליה �ליחה

?  מה זה חבר?

?  מה את� אוהבי� לעשות יחד ע� החברי� שלכ�?

?  מה קורה כשחבר מרגיז אתכ�? או מעליב אתכ�? אי� את� מרגישי�?

?  הא� קרה לכ� שרבת� ע� חבר או חברה ואחר כ� השלמת�? אי� השלמת�?
מה קורה כשחבר בגד בכ�? כלומר הבטיח לכ� משהו ואחר כ� לא עמד 
קיי� את ההבטחה שלו? או שהבטיח לכ� שיעזור לכ� ואחר כ� לא עזר?

שוטי שוטי ספינתי
במאה ה-19, השיט בי� היה אמצעי התחבורה היחיד עבור נו�עי�, �חורות וצבאות 

לעבור בי� יבשות ולחצות את הימי� והאוקינו�י�.  

�לנווט בי
צור�  יש  שרוצי�,  לא�  להגיע  וכיצד  נמצאי�  היכ�  לדעת  ורוצי�  בי�  כששטי� 

להשתמש במכשירי ניווט. קיימי� שני עזרי ניווט חשובי�: המצפ�, והמפה הימית.

מכשירי הניווט עזרו ל�פני� (אנשי� שמשיטי� את האניות) לעקוב אחרי מ�לול 
ההפלגה: הכיוו�, מהירות ההפלגה, המרחק והזמ� שעבר. 

מצפ� מגנטי 
המצפ� היה המכשיר הראשו� שהומצא כדי לעזור למנווט בי� וביבשה. המצפ� בנוי 
ממחט מגנטית המתיישרת תמיד על הציר צפו�-דרו� בהשפעת השדה המגנטי של 

כדור האר�. כ� מצביעה המחט על כיוו� הצפו�.

כדור  של  המגנטי  השדה  קיו�  ועל  מגנטי�  שני  בי�  המשיכה  על  מבו��  המצפ� 
כמו לכל מגנט. אחד מהקטבי�  כדור האר� שני קטבי�  האר�. לשדה מגנטי של 
�מו� לקוטב הצפוני ומכונה "הקוטב המגנטי הצפוני", והאחר �מו� לקוטב הדרומי, 
כל  כמו  האר�,  כדור  של  המגנטי  השדה  קוטבי  הדרומי".  המגנטי  "הקוטב  ומכונה 

קוטב מגנטי, דוחי� קטבי� מגנטי� דומי� לה� ומושכי� קטבי� שוני� מה�.

כאשר שמי� מחט מגנטית דקה על ציר (או על מי�) יימש� אחד הקטבי� שלה אל 
הקוטב המגנטי הצפוני, והאחר אל הקוטב המגנטי הדרומי, כ� שהמחט תצביע על 

כיוו	 השדה המגנטי. מחט כזו הנה למעשה מצפ	. 

ניווט על פי הכוכבי� 
כוכב הצפו	 (הידוע בש� "�טלה פולרי�") הוא הכוכב היחידי הנראה לנו בכל לילה 
באותו המקו� בשמי�, וזאת משו� שהוא נמצא כמעט בדיוק מעל לציר ה�יבוב 
קבוע  לנו  נראה  הצפו	  כוכב  מ�תובבי�,  שאנחנו  א�  על  וכ�,  כדור-האר�.  של 

במקומו, בעוד שאר כוכבי השמי� נראי� לנו זזי� במש� הלילה.
בגלל בהירותו של כוכב הצפו	 יח�ית ל�ביבתו ובזכות היותו תמיד מעל האופק, 

עזר כוכב הצפו	 ל�פני�, לנווטי� ולמגלי ארצות לנווט את דרכ�. 
כבר בימי קד�, לפני המצאת המצפ	, נעזרו בו אנשי� להתמצאות בכיוונ	 של ארבע 
הכיווני�  שלושת  את  ידעו  ולפיו  הצפו	  אל  מכוו	  שהוא  ידעו  ה�  השמי�.  רוחות 

האחרי�: דרו�, מזרח ומערב.

?  אי� מוצאי� את כוכב הצפו�?
בדר�-כלל,  הקטנה".  "הדובה  הנקראת  כוכבי�  מקבוצת  חלק  הוא  הצפו�  כוכב 
כוכבי  קבוצת  ובעזרת  הגדולה"  "הדובה  כוכבי  קבוצת  בעזרת  אותו  למצוא  קל 
ה"ק�יופאה". הוא ג� בולט יח�ית ל�ביבתו, כי הוא נמצא באזור בשמי�, שבו אי� 

הרבה כוכבי� בולטי�.

?  הא� שטת� פע� באוניה? �פרו על החוויה.
בזמ� שיט, ישנ� על האנייה אנשי מקצוע שלה� תפקידי� מוגדרי�, כמו רב חובל, 
של  שוטפות  תחזוקה  במטלות  מוע�קי�  הפשוטי�  המלחי�  ורופא.  נווט,  הגאי, 

האנייה.

?  הא� את� זוכרי� אילו מטלות ג'י� וחבריו מילאו באנייה בזמ� השיט?
ניקיו�, קרצו� ה�יפו�, בישול, תצפית, העמ�ת חביות ומטע�.

מי הם שודדי הים (הפיראטים)?
שודדי י� (או פיראטי�) ה� פושעי� המבצעי� את הפשעי� שלה� בלב הי�. שודד 
י� הוא אד� התוק� כלי שיט בי� הפתוח, בוזז וגונב את תכולת כלי השיט האחר, 
ולעיתי� ג� לוקח את צוות כלי השיט בשבי. הפיראטי� חיו ב�פינה בה היה קפט� 
ששימש כמפקד ה�פינה. הקפט� נבחר והוחל� על פי הצבעה דמוקרטית ב�פינה. 
לרוב, הקפט� היה דמות שעוררה פחד והערצה בקרב שאר המלחי� וה� האמינו כי 
הוא יוביל אות� לטוב ולעושר. רוב הפיראטי� היו עניי� והגיעו מהשכבות החלשות 

בחברה.  

רוברט לואיס סטיבנסון
נולד בעיר אדינבורו ב�קוטלנד ב- 13 בחודש 
נובמבר שנת 1850, ונפטר בהיותו ב� 44 בלבד. 
קראו  שלו  ולאבא  מרגרט  קראו  שלו  לאמא 
תומ�. רוברט היה חולה במחלת ריאות והרגיש 
חולה  שהיה  בגלל  קבוע.  כמעט  באופ�  רע 
רב  זמ�  לשכב  להישאר  נאל	  הוא  הזמ�,  רוב 
�יפורי�  המציא  הוא  הזה  ובזמ�  שלו,  במיטה 
נ�ע  הבריאותי,  מצבו  את  לשפר  כדי  בדמיונו. 
בעול�,  אחרות  לארצות  רבות  פעמי�  רוברט 
שיש בה� מזג אוויר שהקל עליו. החוויות שצבר 

במ�עותיו אלו שימשו אותו בכתיבת �פריו.

כיוו� שההצגה מבו��ת על �פר, כדאי לעמוד על ההבדלי� בי� ה�פר להצגה, 
ובעיקר על אי� "מתרגמי�" �פר לשפת הבמה.

הצגה�פרנושא
תיאור מקו� נעשה בצורה מילולית על מקו�

ידי ה�ופר, וג� בעזרת איורי�. 
בהצגה יש תפאורה והקרנות וידאו המציגות 

את מקומות ההתרחשות ב�יפור. 

ב�פר ישנ� שלל דמויות, ראשיות דמויות
ומשניות.

בהצגה מופיעות בעיקר הדמויות הראשיות 
של ה�יפור. במקרי� מ�וימי�, חלק 

מהשחקני� משחקי� ג� דמויות משניות.

המו�יקה בהצגה עוזרת ליצור אוירה ב�פר אי� מו�יקה.מו�יקה
ב�צנות כמו מתח, עצבות, פחד, עליזות, 

וכו‘. כמו כ� בהצגה ישנ� שירי�, שהדמויות 
שרות.

ב�פר מתוארי� הבגדי� והתלבושות תלבושות
באמצעות הטק�ט והאיורי�, וכ� נית� 

לדמיי� אי� הדמויות מתלבשות.

על הבמה התלבושות מוצגות באופ� מוחשי 
לקהל. התלבושות בהצגה מותאמות 

לעי�וק של הדמויות ולמעמד שלה�. (בגדי� 
פשוטי�, רופא, רב חובל, מלח, שודד י�, 

מישהו שחי על אי בודד)

התאורה משלימה את עיצוב מקומות ב�פר אי� תאורה.תאורה
ההתרחשות בהצגה, מפרידה בי� יו� ללילה, 
בי� פני� לחו�, ותורמת ליצירת אוירה שונה 

(מתח, שמחה, מ�תורי�, וכדומה)  

מחשבות 
הדמויות

הקורא מתוודע למחשבות ולתחושות 
של הדמויות במהל� קריאת ה�פר. 

בהצגה לא נית� לשמוע את מחשבות 
הדמויות, אבל נית� להבי� אות� דר� דבריה� 

ומעשיה�.



סיפורי הרפתקאות
כאשר  מתרחשת  הרפתקה  נודעת.  ולא  מרתקת  מרגשת,  חוויה  היא  הרפתקה 

הגיבור או הגיבורי נקלעי להתרחשויות שאינ� ידועות מראש.
ב	יפור הרפתקאות הדמות הראשית עוברת מ	ע רצו� בעיות ואתגרי, כדי לפתור 

בעיה גדולה, או להגיע ליעד 	ופי או להשיג מטרה מ	וימת.

ה	יפור אי המטמו� הוא 	יפור הרפתקאות. 

?  מה מוש� ומרגש אותנו בהרפתקאות?

?  אילו �יפורי או �רטי הרפתקאות את� מכירי�? �פרו עליה�.

?  הא� את� מכירי� עוד �יפורי� שיש בה� שודדי י�? �פרו עליה�.

?  הא� נקלעת� פע� להרפתקה? �פרו עליה.

מושגים ורעיונות
אנו ממליצי� להתעכב ע� הילדי� על המושגי� העולי� מ� 

ה�יפור

אי בודד / פונדק / שודד יד (פיראט) / מלח / מפת אוצר / מצפ� / רו� /  דגל שודדי י�

לאחר הצפייה בהצגה
שוחחו ע� הילדי� בעקבות הצפייה בהצגה

חברּות
שוחחו על ער� החברות

 חברות ונאמנות               חברות בתנאי מתח וחשש 

 חברות במשבר                 אי אמו� ובגידה

 עזרה לחבר במצוקה        ההכרה בטעות והצור לבקש עליה �ליחה

?  מה זה חבר?

?  מה את� אוהבי� לעשות יחד ע� החברי� שלכ�?

?  מה קורה כשחבר מרגיז אתכ�? או מעליב אתכ�? אי� את� מרגישי�?

?  הא� קרה לכ� שרבת� ע� חבר או חברה ואחר כ� השלמת�? אי� השלמת�?
מה קורה כשחבר בגד בכ�? כלומר הבטיח לכ� משהו ואחר כ� לא עמד 
קיי� את ההבטחה שלו? או שהבטיח לכ� שיעזור לכ� ואחר כ� לא עזר?

שוטי שוטי ספינתי
במאה ה-19, השיט בי� היה אמצעי התחבורה היחיד עבור נו�עי�, �חורות וצבאות 

לעבור בי� יבשות ולחצות את הימי� והאוקינו�י�.  

�לנווט בי
צור�  יש  שרוצי�,  לא�  להגיע  וכיצד  נמצאי�  היכ�  לדעת  ורוצי�  בי�  כששטי� 

להשתמש במכשירי ניווט. קיימי� שני עזרי ניווט חשובי�: המצפ�, והמפה הימית.

מכשירי הניווט עזרו ל�פני� (אנשי� שמשיטי� את האניות) לעקוב אחרי מ�לול 
ההפלגה: הכיוו�, מהירות ההפלגה, המרחק והזמ� שעבר. 

מצפ� מגנטי 
המצפ� היה המכשיר הראשו� שהומצא כדי לעזור למנווט בי� וביבשה. המצפ� בנוי 
ממחט מגנטית המתיישרת תמיד על הציר צפו�-דרו� בהשפעת השדה המגנטי של 

כדור האר�. כ� מצביעה המחט על כיוו� הצפו�.

כדור  של  המגנטי  השדה  קיו�  ועל  מגנטי�  שני  בי�  המשיכה  על  מבו��  המצפ� 
כמו לכל מגנט. אחד מהקטבי�  כדור האר� שני קטבי�  האר�. לשדה מגנטי של 
�מו� לקוטב הצפוני ומכונה "הקוטב המגנטי הצפוני", והאחר �מו� לקוטב הדרומי, 
כל  כמו  האר�,  כדור  של  המגנטי  השדה  קוטבי  הדרומי".  המגנטי  "הקוטב  ומכונה 

קוטב מגנטי, דוחי� קטבי� מגנטי� דומי� לה� ומושכי� קטבי� שוני� מה�.

כאשר שמי� מחט מגנטית דקה על ציר (או על מי�) יימש� אחד הקטבי� שלה אל 
הקוטב המגנטי הצפוני, והאחר אל הקוטב המגנטי הדרומי, כ� שהמחט תצביע על 

כיוו	 השדה המגנטי. מחט כזו הנה למעשה מצפ	. 

ניווט על פי הכוכבי� 
כוכב הצפו	 (הידוע בש� "�טלה פולרי�") הוא הכוכב היחידי הנראה לנו בכל לילה 
באותו המקו� בשמי�, וזאת משו� שהוא נמצא כמעט בדיוק מעל לציר ה�יבוב 
קבוע  לנו  נראה  הצפו	  כוכב  מ�תובבי�,  שאנחנו  א�  על  וכ�,  כדור-האר�.  של 

במקומו, בעוד שאר כוכבי השמי� נראי� לנו זזי� במש� הלילה.
בגלל בהירותו של כוכב הצפו	 יח�ית ל�ביבתו ובזכות היותו תמיד מעל האופק, 

עזר כוכב הצפו	 ל�פני�, לנווטי� ולמגלי ארצות לנווט את דרכ�. 
כבר בימי קד�, לפני המצאת המצפ	, נעזרו בו אנשי� להתמצאות בכיוונ	 של ארבע 
הכיווני�  שלושת  את  ידעו  ולפיו  הצפו	  אל  מכוו	  שהוא  ידעו  ה�  השמי�.  רוחות 

האחרי�: דרו�, מזרח ומערב.

?  אי� מוצאי� את כוכב הצפו�?
בדר�-כלל,  הקטנה".  "הדובה  הנקראת  כוכבי�  מקבוצת  חלק  הוא  הצפו�  כוכב 
כוכבי  קבוצת  ובעזרת  הגדולה"  "הדובה  כוכבי  קבוצת  בעזרת  אותו  למצוא  קל 
ה"ק�יופאה". הוא ג� בולט יח�ית ל�ביבתו, כי הוא נמצא באזור בשמי�, שבו אי� 

הרבה כוכבי� בולטי�.

?  הא� שטת� פע� באוניה? �פרו על החוויה.
בזמ� שיט, ישנ� על האנייה אנשי מקצוע שלה� תפקידי� מוגדרי�, כמו רב חובל, 
של  שוטפות  תחזוקה  במטלות  מוע�קי�  הפשוטי�  המלחי�  ורופא.  נווט,  הגאי, 

האנייה.

?  הא� את� זוכרי� אילו מטלות ג'י� וחבריו מילאו באנייה בזמ� השיט?
ניקיו�, קרצו� ה�יפו�, בישול, תצפית, העמ�ת חביות ומטע�.

מי הם שודדי הים (הפיראטים)?
שודדי י� (או פיראטי�) ה� פושעי� המבצעי� את הפשעי� שלה� בלב הי�. שודד 
י� הוא אד� התוק� כלי שיט בי� הפתוח, בוזז וגונב את תכולת כלי השיט האחר, 
ולעיתי� ג� לוקח את צוות כלי השיט בשבי. הפיראטי� חיו ב�פינה בה היה קפט� 
ששימש כמפקד ה�פינה. הקפט� נבחר והוחל� על פי הצבעה דמוקרטית ב�פינה. 
לרוב, הקפט� היה דמות שעוררה פחד והערצה בקרב שאר המלחי� וה� האמינו כי 
הוא יוביל אות� לטוב ולעושר. רוב הפיראטי� היו עניי� והגיעו מהשכבות החלשות 

בחברה.  

רוברט לואיס סטיבנסון
נולד בעיר אדינבורו ב�קוטלנד ב- 13 בחודש 
נובמבר שנת 1850, ונפטר בהיותו ב� 44 בלבד. 
קראו  שלו  ולאבא  מרגרט  קראו  שלו  לאמא 
תומ�. רוברט היה חולה במחלת ריאות והרגיש 
חולה  שהיה  בגלל  קבוע.  כמעט  באופ�  רע 
רב  זמ�  לשכב  להישאר  נאל	  הוא  הזמ�,  רוב 
�יפורי�  המציא  הוא  הזה  ובזמ�  שלו,  במיטה 
נ�ע  הבריאותי,  מצבו  את  לשפר  כדי  בדמיונו. 
בעול�,  אחרות  לארצות  רבות  פעמי�  רוברט 
שיש בה� מזג אוויר שהקל עליו. החוויות שצבר 

במ�עותיו אלו שימשו אותו בכתיבת �פריו.

כיוו� שההצגה מבו��ת על �פר, כדאי לעמוד על ההבדלי� בי� ה�פר להצגה, 
ובעיקר על אי� "מתרגמי�" �פר לשפת הבמה.

הצגה�פרנושא
תיאור מקו� נעשה בצורה מילולית על מקו�

ידי ה�ופר, וג� בעזרת איורי�. 
בהצגה יש תפאורה והקרנות וידאו המציגות 

את מקומות ההתרחשות ב�יפור. 

ב�פר ישנ� שלל דמויות, ראשיות דמויות
ומשניות.

בהצגה מופיעות בעיקר הדמויות הראשיות 
של ה�יפור. במקרי� מ�וימי�, חלק 

מהשחקני� משחקי� ג� דמויות משניות.

המו�יקה בהצגה עוזרת ליצור אוירה ב�פר אי� מו�יקה.מו�יקה
ב�צנות כמו מתח, עצבות, פחד, עליזות, 

וכו‘. כמו כ� בהצגה ישנ� שירי�, שהדמויות 
שרות.

ב�פר מתוארי� הבגדי� והתלבושות תלבושות
באמצעות הטק�ט והאיורי�, וכ� נית� 

לדמיי� אי� הדמויות מתלבשות.

על הבמה התלבושות מוצגות באופ� מוחשי 
לקהל. התלבושות בהצגה מותאמות 

לעי�וק של הדמויות ולמעמד שלה�. (בגדי� 
פשוטי�, רופא, רב חובל, מלח, שודד י�, 

מישהו שחי על אי בודד)

התאורה משלימה את עיצוב מקומות ב�פר אי� תאורה.תאורה
ההתרחשות בהצגה, מפרידה בי� יו� ללילה, 
בי� פני� לחו�, ותורמת ליצירת אוירה שונה 

(מתח, שמחה, מ�תורי�, וכדומה)  

מחשבות 
הדמויות

הקורא מתוודע למחשבות ולתחושות 
של הדמויות במהל� קריאת ה�פר. 

בהצגה לא נית� לשמוע את מחשבות 
הדמויות, אבל נית� להבי� אות� דר� דבריה� 

ומעשיה�.



סיפורי הרפתקאות
כאשר  מתרחשת  הרפתקה  נודעת.  ולא  מרתקת  מרגשת,  חוויה  היא  הרפתקה 

הגיבור או הגיבורי נקלעי להתרחשויות שאינ� ידועות מראש.
ב	יפור הרפתקאות הדמות הראשית עוברת מ	ע רצו� בעיות ואתגרי, כדי לפתור 

בעיה גדולה, או להגיע ליעד 	ופי או להשיג מטרה מ	וימת.

ה	יפור אי המטמו� הוא 	יפור הרפתקאות. 

?  מה מוש� ומרגש אותנו בהרפתקאות?

?  אילו �יפורי או �רטי הרפתקאות את� מכירי�? �פרו עליה�.

?  הא� את� מכירי� עוד �יפורי� שיש בה� שודדי י�? �פרו עליה�.

?  הא� נקלעת� פע� להרפתקה? �פרו עליה.

מושגים ורעיונות
אנו ממליצי� להתעכב ע� הילדי� על המושגי� העולי� מ� 

ה�יפור

אי בודד / פונדק / שודד יד (פיראט) / מלח / מפת אוצר / מצפ� / רו� /  דגל שודדי י�

לאחר הצפייה בהצגה
שוחחו ע� הילדי� בעקבות הצפייה בהצגה

חברּות
שוחחו על ער� החברות

 חברות ונאמנות               חברות בתנאי מתח וחשש 

 חברות במשבר                 אי אמו� ובגידה

 עזרה לחבר במצוקה        ההכרה בטעות והצור לבקש עליה �ליחה

?  מה זה חבר?

?  מה את� אוהבי� לעשות יחד ע� החברי� שלכ�?

?  מה קורה כשחבר מרגיז אתכ�? או מעליב אתכ�? אי� את� מרגישי�?

?  הא� קרה לכ� שרבת� ע� חבר או חברה ואחר כ� השלמת�? אי� השלמת�?
מה קורה כשחבר בגד בכ�? כלומר הבטיח לכ� משהו ואחר כ� לא עמד 
קיי� את ההבטחה שלו? או שהבטיח לכ� שיעזור לכ� ואחר כ� לא עזר?

שוטי שוטי ספינתי
במאה ה-19, השיט בי� היה אמצעי התחבורה היחיד עבור נו�עי�, �חורות וצבאות 

לעבור בי� יבשות ולחצות את הימי� והאוקינו�י�.  

�לנווט בי
צור�  יש  שרוצי�,  לא�  להגיע  וכיצד  נמצאי�  היכ�  לדעת  ורוצי�  בי�  כששטי� 

להשתמש במכשירי ניווט. קיימי� שני עזרי ניווט חשובי�: המצפ�, והמפה הימית.

מכשירי הניווט עזרו ל�פני� (אנשי� שמשיטי� את האניות) לעקוב אחרי מ�לול 
ההפלגה: הכיוו�, מהירות ההפלגה, המרחק והזמ� שעבר. 

מצפ� מגנטי 
המצפ� היה המכשיר הראשו� שהומצא כדי לעזור למנווט בי� וביבשה. המצפ� בנוי 
ממחט מגנטית המתיישרת תמיד על הציר צפו�-דרו� בהשפעת השדה המגנטי של 

כדור האר�. כ� מצביעה המחט על כיוו� הצפו�.

כדור  של  המגנטי  השדה  קיו�  ועל  מגנטי�  שני  בי�  המשיכה  על  מבו��  המצפ� 
כמו לכל מגנט. אחד מהקטבי�  כדור האר� שני קטבי�  האר�. לשדה מגנטי של 
�מו� לקוטב הצפוני ומכונה "הקוטב המגנטי הצפוני", והאחר �מו� לקוטב הדרומי, 
כל  כמו  האר�,  כדור  של  המגנטי  השדה  קוטבי  הדרומי".  המגנטי  "הקוטב  ומכונה 

קוטב מגנטי, דוחי� קטבי� מגנטי� דומי� לה� ומושכי� קטבי� שוני� מה�.

כאשר שמי� מחט מגנטית דקה על ציר (או על מי�) יימש� אחד הקטבי� שלה אל 
הקוטב המגנטי הצפוני, והאחר אל הקוטב המגנטי הדרומי, כ� שהמחט תצביע על 

כיוו	 השדה המגנטי. מחט כזו הנה למעשה מצפ	. 

ניווט על פי הכוכבי� 
כוכב הצפו	 (הידוע בש� "�טלה פולרי�") הוא הכוכב היחידי הנראה לנו בכל לילה 
באותו המקו� בשמי�, וזאת משו� שהוא נמצא כמעט בדיוק מעל לציר ה�יבוב 
קבוע  לנו  נראה  הצפו	  כוכב  מ�תובבי�,  שאנחנו  א�  על  וכ�,  כדור-האר�.  של 

במקומו, בעוד שאר כוכבי השמי� נראי� לנו זזי� במש� הלילה.
בגלל בהירותו של כוכב הצפו	 יח�ית ל�ביבתו ובזכות היותו תמיד מעל האופק, 

עזר כוכב הצפו	 ל�פני�, לנווטי� ולמגלי ארצות לנווט את דרכ�. 
כבר בימי קד�, לפני המצאת המצפ	, נעזרו בו אנשי� להתמצאות בכיוונ	 של ארבע 
הכיווני�  שלושת  את  ידעו  ולפיו  הצפו	  אל  מכוו	  שהוא  ידעו  ה�  השמי�.  רוחות 

האחרי�: דרו�, מזרח ומערב.

?  אי� מוצאי� את כוכב הצפו�?
בדר�-כלל,  הקטנה".  "הדובה  הנקראת  כוכבי�  מקבוצת  חלק  הוא  הצפו�  כוכב 
כוכבי  קבוצת  ובעזרת  הגדולה"  "הדובה  כוכבי  קבוצת  בעזרת  אותו  למצוא  קל 
ה"ק�יופאה". הוא ג� בולט יח�ית ל�ביבתו, כי הוא נמצא באזור בשמי�, שבו אי� 

הרבה כוכבי� בולטי�.

?  הא� שטת� פע� באוניה? �פרו על החוויה.
בזמ� שיט, ישנ� על האנייה אנשי מקצוע שלה� תפקידי� מוגדרי�, כמו רב חובל, 
של  שוטפות  תחזוקה  במטלות  מוע�קי�  הפשוטי�  המלחי�  ורופא.  נווט,  הגאי, 

האנייה.

?  הא� את� זוכרי� אילו מטלות ג'י� וחבריו מילאו באנייה בזמ� השיט?
ניקיו�, קרצו� ה�יפו�, בישול, תצפית, העמ�ת חביות ומטע�.

מי הם שודדי הים (הפיראטים)?
שודדי י� (או פיראטי�) ה� פושעי� המבצעי� את הפשעי� שלה� בלב הי�. שודד 
י� הוא אד� התוק� כלי שיט בי� הפתוח, בוזז וגונב את תכולת כלי השיט האחר, 
ולעיתי� ג� לוקח את צוות כלי השיט בשבי. הפיראטי� חיו ב�פינה בה היה קפט� 
ששימש כמפקד ה�פינה. הקפט� נבחר והוחל� על פי הצבעה דמוקרטית ב�פינה. 
לרוב, הקפט� היה דמות שעוררה פחד והערצה בקרב שאר המלחי� וה� האמינו כי 
הוא יוביל אות� לטוב ולעושר. רוב הפיראטי� היו עניי� והגיעו מהשכבות החלשות 

בחברה.  

רוברט לואיס סטיבנסון
נולד בעיר אדינבורו ב�קוטלנד ב- 13 בחודש 
נובמבר שנת 1850, ונפטר בהיותו ב� 44 בלבד. 
קראו  שלו  ולאבא  מרגרט  קראו  שלו  לאמא 
תומ�. רוברט היה חולה במחלת ריאות והרגיש 
חולה  שהיה  בגלל  קבוע.  כמעט  באופ�  רע 
רב  זמ�  לשכב  להישאר  נאל	  הוא  הזמ�,  רוב 
�יפורי�  המציא  הוא  הזה  ובזמ�  שלו,  במיטה 
נ�ע  הבריאותי,  מצבו  את  לשפר  כדי  בדמיונו. 
בעול�,  אחרות  לארצות  רבות  פעמי�  רוברט 
שיש בה� מזג אוויר שהקל עליו. החוויות שצבר 

במ�עותיו אלו שימשו אותו בכתיבת �פריו.

כיוו� שההצגה מבו��ת על �פר, כדאי לעמוד על ההבדלי� בי� ה�פר להצגה, 
ובעיקר על אי� "מתרגמי�" �פר לשפת הבמה.

הצגה�פרנושא
תיאור מקו� נעשה בצורה מילולית על מקו�

ידי ה�ופר, וג� בעזרת איורי�. 
בהצגה יש תפאורה והקרנות וידאו המציגות 

את מקומות ההתרחשות ב�יפור. 

ב�פר ישנ� שלל דמויות, ראשיות דמויות
ומשניות.

בהצגה מופיעות בעיקר הדמויות הראשיות 
של ה�יפור. במקרי� מ�וימי�, חלק 

מהשחקני� משחקי� ג� דמויות משניות.

המו�יקה בהצגה עוזרת ליצור אוירה ב�פר אי� מו�יקה.מו�יקה
ב�צנות כמו מתח, עצבות, פחד, עליזות, 

וכו‘. כמו כ� בהצגה ישנ� שירי�, שהדמויות 
שרות.

ב�פר מתוארי� הבגדי� והתלבושות תלבושות
באמצעות הטק�ט והאיורי�, וכ� נית� 

לדמיי� אי� הדמויות מתלבשות.

על הבמה התלבושות מוצגות באופ� מוחשי 
לקהל. התלבושות בהצגה מותאמות 

לעי�וק של הדמויות ולמעמד שלה�. (בגדי� 
פשוטי�, רופא, רב חובל, מלח, שודד י�, 

מישהו שחי על אי בודד)

התאורה משלימה את עיצוב מקומות ב�פר אי� תאורה.תאורה
ההתרחשות בהצגה, מפרידה בי� יו� ללילה, 
בי� פני� לחו�, ותורמת ליצירת אוירה שונה 

(מתח, שמחה, מ�תורי�, וכדומה)  

מחשבות 
הדמויות

הקורא מתוודע למחשבות ולתחושות 
של הדמויות במהל� קריאת ה�פר. 

בהצגה לא נית� לשמוע את מחשבות 
הדמויות, אבל נית� להבי� אות� דר� דבריה� 

ומעשיה�.
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אנו ממליצי� לקרוא בפני התלמידי� תיאור קצר של העלילה
וטוני. ג'ני  חבריו,  ע�  זמנו  את  ומבלה  באנגליה,  פונדק  בעלת  של  בנה  הוא  ג'י� 
יו� אחד מגיע לפונדק ימאי מוזר שקורא לעצמו "הקפט�", רטייה על עינו ותיבת ברזל 
נעולה בידו. כשהאורח המפחיד מת בפתאומיות, מגלי� ג'י� וחבריו שבתיבה חבויה מפה 
מ�תורית המרמזת על מיקומו של אוצר. החברי�, שמביני� שהאוצר הוא ההזדמנות 
לעזור לאמו החולה של ג'י�, ולחל� את עצמ� מחיי העוני, מחליטי� למצוא אותו. ג'י� 
פונה לרופא המשפחה ההגו� ד"ר ליב�י, ועד מהרה ה� מארגני� �פינה וצוות מלחי� 
ג'ו� �ילבר בעל רגל  שיפליגו אל אי המטמו�. א� אחד לא מעלה בדעתו שרב החובל, 

הע�, הוא בעצ� שודד י� ערמומי ומ�וכ� שמתכנ� לגנוב את האוצר מתחת לאפ�. 
ומכשולי�, אשר  רצופת �כנות  הופ� להרפתקה מ�מרת שיער,  לאי המטמו�  המ�ע 
ומעל הנכ��,  באוצר  זוכי�  ויצירתיות,  תושייה  לב,  אומ�  וחבריו  ג'י�  מגלי�  ב�ופה 

לכל – מגלי� מחדש את החברות. 

משרדי תיאטרו� אורנה פורת לילדי� ולנוער (ע”ר): רחוב בלפור 30, תל אביב, מיקוד: 6521202, טל': 03-5111444, פק�: 03-5106928
מוזמני� לבקר באתר האינטרנט שלנו: www.porat-theater.co.il ולהיות חברי� שלנו בפיי�בוק

צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון מאחל לכם צפייה מהנה!

חוזרים הביתה 
בופו של דבר מצליחי� ג'י� וג'ני להציל את חבר� טוני, 

השלישייה מצליחה לגבור על חבורת הפיראטי�, למצוא 
את האוצר ולהחזיר את כול� בשלו� חזרה לאנגליה. 
טוני מבי� שחלומו לעוק באטרונומיה עשוי באמת 
להתגש�, ג'ני שמחה על כ� שמשפחתה לא תדע יותר 
עוני ורעב, וג'י� שמח על כ� שאמו תזכה מהיו� והלאה 
 ,�לטיפול הרפואי הטוב ביותר שיש, ושחייה ינצלו. בנו
הבדידות  מחיי  גא�  ב�  את  הצילה  הצעירה  החבורה 
באי, ולבו� – חבורת הפיראטי� השודדי� תקבל את 
עונשה כשיגיעו לאנגליה. את כל אלה שלישיית החברי� 
הצליחה להשיג בזכות אומ� לב, נחישות, תושייה רבה, 
ובעיקר בעזרת שיתו� פעולה שמקורו בחברות אמיצה. 
שווה  שלנו  "החברות  ההצגה:  בו�  אומר  שטוני  כמו 

יותר מכל אוצר".

התפאורה בהצגה
עוג� הר�

על הבמה ניצב אלמנט גדול עשוי ברזלי� וחלקי וע�, אשר לו חלקי� שוני� שנפתחי�, 
נ�גרי�, נעלמי� ונגלי�. האלמנט משתנה ומשנה את פניו לאור	 ההצעה.  

בתחילת ההצגה אנו רואי� את הפונדק. לאחר מכ� הפונדק הופ	 להיות אנייה גדולה. 
האנייה יכולה לה�תובב לכל הכיווני� וא� לבצע �יבוב �ביב עצמה, כמו שרואי� בקטע 
שבו יש �ערה בי�. בחלק השלישי של ההצגה האנייה ״מתפרקת״ ויחד ע� מ�	 גדול 

של צמחייה פראית שמופיע על הבמה, אנו רואי� את האי, אי המטמו�. 
אל כל אלה נו�פו חביות בגדלי� שוני� אשר שימשו בפונדק ככי�אות ושולחנות. לאחר 

מכ� באנייה ה� שימשו את חביות התפוחי� שעל ה�יפו�.

כמו ב�רט 
>  הא� את� זוכרי� את הקרנות הווידאו הגדולות שהופיעו על הבמה? 

כיצד ה� השלימו לנו את מקומות ההתרחשות השוני�?

 בפונדק יכולנו לראות ברקע את הנמל ואת האניות שעוגנות בו.

 הי� והגלי� נתנו התחושה שהאנייה מפליגה בי�

 המערבולת הגדולה והגש� נתנו לנו תחושה של �ערה אמיתית שמתחוללת.

 האי שהופיע מאחור הראה לנו שהאנייה הגיעה לאי.

 הירח הגדול שעלה מאחור העניק לנו את תחושת הלילה שירד.

 היער, הצמחייה והקופי� נתנו לנו תחושת האי הבודד.

לקראת הצפייה בהצגה
על ההצגה

טובי�,  הכי  החברי�  ג�  שה�  ונערה,  נערי�  שני  על  מ�פרת   המטמו אי  ההצגה 
שנ�חפי� להרפתקה מותחת בלב י�, בדרכ� למצוא אוצר אבוד באי בודד.

מספר להצגה
אי המטמו� הוא �פר הרפתקאות מפור�� אשר נכתב על ידי ה�ופר ה�קוטי רוברט 
לואי� �טיבנ�ו�. ב�פר מתואר הנער ג'י� הוקינ�, המוצא מפת מטמו� ויוצא יחד ע� 

ימאי� למציאת המטמו� בדר� רצופת �כנות ומכשולי�. 
אי המטמו� פור�� תחילה כ�יפור בהמשכי� בשבועו� לנוער ב�קוטלנד. כעבור שנה 
לתיאטרו�,  והצגות  �רטי�  נעשו  ה�פר  בעקבות  אדירה.  להצלחה  וזכה  כ�פר  הופיע 

והוא תורג� לעשרות שפות בעול� כולו.

הקלאסי של רוברט לואיס סטיבנסון
בעקבות ספרו 

מחזה: אפרי� �ידו�

בימוי: משה ב� שוש�, רענ� ני�י� פררה

אנימציה: גיל קדוש
הדרכת טק�ט: מרגלית גז

תאורה: מאיר אלו�

שרו� צור דוקטור ליב�יתו� חודורוב טוניהילה שלו/עדי רביד ג'ני ב� רביד ג'י� משתתפי�:
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אנו ממליצי� לקרוא בפני התלמידי� תיאור קצר של העלילה
וטוני. ג'ני  חבריו,  ע�  זמנו  את  ומבלה  באנגליה,  פונדק  בעלת  של  בנה  הוא  ג'י� 
יו� אחד מגיע לפונדק ימאי מוזר שקורא לעצמו "הקפט�", רטייה על עינו ותיבת ברזל 
נעולה בידו. כשהאורח המפחיד מת בפתאומיות, מגלי� ג'י� וחבריו שבתיבה חבויה מפה 
מ�תורית המרמזת על מיקומו של אוצר. החברי�, שמביני� שהאוצר הוא ההזדמנות 
לעזור לאמו החולה של ג'י�, ולחל� את עצמ� מחיי העוני, מחליטי� למצוא אותו. ג'י� 
פונה לרופא המשפחה ההגו� ד"ר ליב�י, ועד מהרה ה� מארגני� �פינה וצוות מלחי� 
ג'ו� �ילבר בעל רגל  שיפליגו אל אי המטמו�. א� אחד לא מעלה בדעתו שרב החובל, 

הע�, הוא בעצ� שודד י� ערמומי ומ�וכ� שמתכנ� לגנוב את האוצר מתחת לאפ�. 
ומכשולי�, אשר  רצופת �כנות  הופ� להרפתקה מ�מרת שיער,  לאי המטמו�  המ�ע 
ומעל הנכ��,  באוצר  זוכי�  ויצירתיות,  תושייה  לב,  אומ�  וחבריו  ג'י�  מגלי�  ב�ופה 

לכל – מגלי� מחדש את החברות. 

משרדי תיאטרו� אורנה פורת לילדי� ולנוער (ע”ר): רחוב בלפור 30, תל אביב, מיקוד: 6521202, טל': 03-5111444, פק�: 03-5106928
מוזמני� לבקר באתר האינטרנט שלנו: www.porat-theater.co.il ולהיות חברי� שלנו בפיי�בוק

צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון מאחל לכם צפייה מהנה!

חוזרים הביתה 
בופו של דבר מצליחי� ג'י� וג'ני להציל את חבר� טוני, 

השלישייה מצליחה לגבור על חבורת הפיראטי�, למצוא 
את האוצר ולהחזיר את כול� בשלו� חזרה לאנגליה. 
טוני מבי� שחלומו לעוק באטרונומיה עשוי באמת 
להתגש�, ג'ני שמחה על כ� שמשפחתה לא תדע יותר 
עוני ורעב, וג'י� שמח על כ� שאמו תזכה מהיו� והלאה 
 ,�לטיפול הרפואי הטוב ביותר שיש, ושחייה ינצלו. בנו
הבדידות  מחיי  גא�  ב�  את  הצילה  הצעירה  החבורה 
באי, ולבו� – חבורת הפיראטי� השודדי� תקבל את 
עונשה כשיגיעו לאנגליה. את כל אלה שלישיית החברי� 
הצליחה להשיג בזכות אומ� לב, נחישות, תושייה רבה, 
ובעיקר בעזרת שיתו� פעולה שמקורו בחברות אמיצה. 
שווה  שלנו  "החברות  ההצגה:  בו�  אומר  שטוני  כמו 

יותר מכל אוצר".

התפאורה בהצגה
עוג� הר�

על הבמה ניצב אלמנט גדול עשוי ברזלי� וחלקי וע�, אשר לו חלקי� שוני� שנפתחי�, 
נ�גרי�, נעלמי� ונגלי�. האלמנט משתנה ומשנה את פניו לאור	 ההצעה.  

בתחילת ההצגה אנו רואי� את הפונדק. לאחר מכ� הפונדק הופ	 להיות אנייה גדולה. 
האנייה יכולה לה�תובב לכל הכיווני� וא� לבצע �יבוב �ביב עצמה, כמו שרואי� בקטע 
שבו יש �ערה בי�. בחלק השלישי של ההצגה האנייה ״מתפרקת״ ויחד ע� מ�	 גדול 

של צמחייה פראית שמופיע על הבמה, אנו רואי� את האי, אי המטמו�. 
אל כל אלה נו�פו חביות בגדלי� שוני� אשר שימשו בפונדק ככי�אות ושולחנות. לאחר 

מכ� באנייה ה� שימשו את חביות התפוחי� שעל ה�יפו�.

כמו ב�רט 
>  הא� את� זוכרי� את הקרנות הווידאו הגדולות שהופיעו על הבמה? 

כיצד ה� השלימו לנו את מקומות ההתרחשות השוני�?

 בפונדק יכולנו לראות ברקע את הנמל ואת האניות שעוגנות בו.

 הי� והגלי� נתנו התחושה שהאנייה מפליגה בי�

 המערבולת הגדולה והגש� נתנו לנו תחושה של �ערה אמיתית שמתחוללת.

 האי שהופיע מאחור הראה לנו שהאנייה הגיעה לאי.

 הירח הגדול שעלה מאחור העניק לנו את תחושת הלילה שירד.

 היער, הצמחייה והקופי� נתנו לנו תחושת האי הבודד.

לקראת הצפייה בהצגה
על ההצגה

טובי�,  הכי  החברי�  ג�  שה�  ונערה,  נערי�  שני  על  מ�פרת   המטמו אי  ההצגה 
שנ�חפי� להרפתקה מותחת בלב י�, בדרכ� למצוא אוצר אבוד באי בודד.

מספר להצגה
אי המטמו� הוא �פר הרפתקאות מפור�� אשר נכתב על ידי ה�ופר ה�קוטי רוברט 
לואי� �טיבנ�ו�. ב�פר מתואר הנער ג'י� הוקינ�, המוצא מפת מטמו� ויוצא יחד ע� 

ימאי� למציאת המטמו� בדר� רצופת �כנות ומכשולי�. 
אי המטמו� פור�� תחילה כ�יפור בהמשכי� בשבועו� לנוער ב�קוטלנד. כעבור שנה 
לתיאטרו�,  והצגות  �רטי�  נעשו  ה�פר  בעקבות  אדירה.  להצלחה  וזכה  כ�פר  הופיע 

והוא תורג� לעשרות שפות בעול� כולו.

הקלאסי של רוברט לואיס סטיבנסון
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