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האזנה וצפייה מהנה במחזמר "גלי".
צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון

בתחילת ההצגה גלי מאד מתרגשת ואפילו חוששת ממה שעומד לקרות. 
בסוף ההצגה גלי כבר יותר רגועה, לא מפחדת כל כך ואפילו שמחה לקראת 

השינוי בחייה. אנו מאחלים לכם שכל שינוי שיקרה לכם בחייכם, קטן או 
גדול, יהיה מהנה, קל, משמח ומלמד.
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מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו: www.porat-theater.co.il ולהיות חברים שלנו בפייסבוק

שינויים בחיים - מחשבות וחששות 
גלי עולה לכיתה א' וזה שינוי משמעותי עבורה. 

אלו שינויים אתם עברתם בחייכם? 
(לעבור דירה, לעבור לגן חדש, לעבור לבית ספר, לעבור קבוצה בכיתה, 

להתחיל חוג חדש)

האם חששתם לקראת השינוי? מה הרגשתם אחרי?
מהם הפחדים שאנו עלולים לחוש בעקבות שינוי מקום או מסגרת? 

בדידות  אני לא מכיר/ה אף אחד, האם יהיו לי חברים חדשים?
האם אצליח להשתלב?  אולי לא ישחקו אתי, לא ישתפו, לא יאהבו, 

יצחקו עלי, יציקו לי.
האם אעמוד בציפיות?  פחד לא להיות מספיק טוב בעיניי האחרים.

געגועים  התמודדות עם געגועים למקום הישן, געגועים לחברים הישנים.
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חגב  אוהב לראות את הטוב שבכל דבר (וגם לכתוב שירים).
נמלים  חרוצות ומאמינות שרק דרך עבודה קשה והתמדה

מגיעים להישגים.
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הוא מיוחד.

, פקס: 



שלום לכם,
תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער שמח שבחרתם לצפות 

ב"גלי"  מחזמר משיריו של אהוד מנור. 

מעבר לסיפור המחזה, ההצגה מפגישה את הילדים עם השירים הנפלאים 
של אחד מגדולי הכותבים הישראליים. אנחנו מאמינים שבזכות הצפייה 

בהצגה הילדים יתחברו לשירים בדרך חוויתית, בדרך של תיאטרון, בנוסף 
לחיבור הקיים דרך האזנה לתקליטור או לרדיו.

בחוברת זו תמצאו רעיונות לשיחה ודיון, שיעמיקו את חווית הצפייה של 
התלמידים בהצגה. 

לקראת הצפייה בהצגה
אנו ממליצים לקרוא בפני התלמידים תיאור קצר של העלילה

גלי היא ילדה אופטימית, מלאת דמיון ואוהבת טבע. לקראת עלייתה 
לכיתה א' היא מאד מתרגשת ומשתפת בתחושותיה את חבריה הטובים: 

דני השכן, הברוש, הנחליאלי ובעלי החיים בגינה. יחד איתם יוצאת גלי 
למסע קסום, חלקו בדמיונה, בו היא מתמודדת עם המחשבות והפרפרים 

שבבטן לקראת מה שצפוי לה במקום החדש, בבית הספר. במהלכו גלי 
לומדת מחבריה את המשמעות של חריצות, דבקות במטרה, סבלנות 

ואמונה בעצמך.

על אהוד מנור 
ההצגה "גלי" היא מחזמר, הצגה שיש בה שירים, ואת המלים 

של כל שירי ההצגה כתב אהוד מנור. 

הראו לילדים תמונה של אהוד מנור

האם אתם מכירים את אהוד מנור? האם שמעתם את השם 
שלו? מכירים שירים שהוא כתב?

אהוד נולד וגדל בבנימינה, שהיא מושבה בצפון הארץ. אביו היה חקלאי 
והטבע מילא חלק חשוב בילדותו. הוא אהב מאד לבלות בטבע, לטייל 
ולהסתובב בשדות בין העצים והחיות ואפשר לחוש זאת בשירים שלו:

(מתוך השיר בשנה הבאה) 

"בשנה הבאה נשב על המרפסת 
ונספור ציפורים נודדות. 

ילדים בחופשה ישחקו תופסת 
בין הבית לבין השדות..."

אהוד היה שדרן ברדיו והנחה תכניות מוסיקה בטלוויזיה, תרגם מחזות 
ושירים מאנגלית לעברית ובעיקר כתב בעצמו המון שירים, בערך 
1200! הוא כתב שירים למבוגרים, שירים לאירוויזיון, לפסטיבלים 

ושירים לילדים. 

אהוד כתב גם שירים על הילדים שלו: "גלי" על בתו הבכורה גלי 
ו"אחותי הקטנה" על ליבי. 

אהוד נפטר בשנת 2005 ונקבר במושבה בנימינה,
שאותה אהב מאד כל חייו.

"בשנה הבאה נשב על המרפסת 

שירי ההצגה 
האם אתם מכירים את השירים שמופיעים בהצגה? 

לעולם בעקבות השמש
הנה הנה 

אבגדה 
נחליאלי

חוטים של גשם
עניין של זמן 

מי אוהב את השבת 
שיר עם נקי 

גלי 
אחותי הקטנה

ברוש
שלום כתה א’
בשנה הבאה

שלום היא מילה שימושית
ילדים טובים ילדים רעים

אין לי כסף 
מי ראה את באני 

אבניבי 

איזה מהשירים האלה של אהוד מנור אתם
אוהבים במיוחד? ספרו מדוע.  

מצורף תקליטור ובו כל שירי המחזמר. אתם מוזמנים
להאזין לשירי ההצגה. 

לאחר הצפייה בהצגה 
המחזמר "גלי" עוסק בחששות ופחדים משינויים המטרידים את נפשם 

של הילדים ומציע לצופה הצעיר דרכים להתמודדות: 
לספר ולשתף חברים והורים בחששות ולבקש עצה כשצריך מאנשים 
בעלי ניסיון שסומכים עליהם. גלי מזמינה את הילדים להצטרף למסע 

החיפושים אחר תשובות לשאלותיה, כדי לצאת יחד איתם מחוזקים 
ומעודדים לקראת הלא נודע.
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תפאורה: בתיה ומיכאל פיק תלבושות: אלה קולסניק תאורה: אינה מלקין אביזרים: נרקיס מגנזי אלבה
ע. במאי: רותי גפן מנהל הצגה: הראל קלמרו

משתתפים: גלי  לורן סביר/שרון ענבר, נמלה, בובה, גחלילית  קרן מרום/רונה זורלא
נמלה, בובה, אמא של גלי  מיטל סלקמוןרטן, חגב  גיא ברכה, חילזון, אבא של גלי  עדי אייזנמן

נחליאלי, דני השכן  שגיא לוי/דניאל מייזלר, קולו של הברוש: יורם יוספסברג

כתיבה, בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר
מילות השירים: אהוד מנור

ניהול מוסיקלי ועיבודים: אמיר לקנר
אהוד מנור
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האזנה וצפייה מהנה במחזמר "גלי".
צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון

בתחילת ההצגה גלי מאד מתרגשת ואפילו חוששת ממה שעומד לקרות. 
בסוף ההצגה גלי כבר יותר רגועה, לא מפחדת כל כך ואפילו שמחה לקראת 

השינוי בחייה. אנו מאחלים לכם שכל שינוי שיקרה לכם בחייכם, קטן או 
גדול, יהיה מהנה, קל, משמח ומלמד.

035106928 :03, פקס5111444 :'משרדי תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער (ע”ר): רחוב בלפור 30, תל אביב, מיקוד: 6521202, טל
מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו: www.porat-theater.co.il ולהיות חברים שלנו בפייסבוק

שינויים בחיים - מחשבות וחששות 
גלי עולה לכיתה א' וזה שינוי משמעותי עבורה. 

אלו שינויים אתם עברתם בחייכם? 
(לעבור דירה, לעבור לגן חדש, לעבור לבית ספר, לעבור קבוצה בכיתה, 

להתחיל חוג חדש)

האם חששתם לקראת השינוי? מה הרגשתם אחרי?
מהם הפחדים שאנו עלולים לחוש בעקבות שינוי מקום או מסגרת? 

בדידות  אני לא מכיר/ה אף אחד, האם יהיו לי חברים חדשים?
האם אצליח להשתלב?  אולי לא ישחקו אתי, לא ישתפו, לא יאהבו, 

יצחקו עלי, יציקו לי.
האם אעמוד בציפיות?  פחד לא להיות מספיק טוב בעיניי האחרים.

געגועים  התמודדות עם געגועים למקום הישן, געגועים לחברים הישנים.

החברים של גלי
לגלי יש דמיון מפותח. היא מדברת עם החיות שגרות בגינה שלה ועם 

החבר הכי טוב שלה, הברוש, איתו היא חולקת את הסודות שלה.
יש ילדים שמדברים עם הכלב או החתול שלהם, יש כאלה שמדברים עם 

חבר דמיוני או עם חפץ מסוים, כמו בובה או תמונה.

האם גם לכם יש או היה חבר דמיוני? ספרו עליו.

נסו להיזכר בחבריה של גלי, החיות בחצר. מה מיוחד בכל אחת 
מהן?

חגב  אוהב לראות את הטוב שבכל דבר (וגם לכתוב שירים).
נמלים  חרוצות ומאמינות שרק דרך עבודה קשה והתמדה

מגיעים להישגים.
חלזון  לוקח את הזמן ומאמין שסבלנות זה דבר חשוב.

נחליאלי  קופצני, ממהר ומאמין שחשוב להספיק ללמוד
כמה שיותר ולא לוותר.

גחלילית  מאמינה בעצמה ומאמינה שכל אחד
הוא מיוחד.

, פקס: 
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