
הצלחנו לשנות
הילדי� רוצי� לשמח את �בא ובנו�� לזה ה� ג� לא מוכני� לוותר על החצר של �בא, 

כי זהו המקו� האהוב עליה� ביותר למשחקי�.

?  הא� קרה לכ� פע� שפתרת� איזו בעיה? שהיה לכ� רעיו� כדי 
'להציל את המצב'?

>  �פרו על מקרה שבו הצלחת� לפתור בעיה בזכות זה שהתעקשת� ולא ויתרת�.

?  קרה לכ� פע� שנלחמת� על משהו שהיה חשוב לכ�? �פרו.

ב�ו� ההצגה אנו רואי� שחבורת הילדי� הצליחה לשנות את המצב. 
בתחילה �בא התכוו� להיפרד מהבית ואפילו למכור אותו, הילדי� ני�ו כל מיני פתרונות, 

התעקשו ולא ויתרו עד אשר מצאו דר� לפתרו� וב�ופו של דבר ה� גרמו לשינוי של 
המציאות - לא רק ש�בא לא ייפרד מביתו ולא ימכור אותו, אלא שכל המושב מצטר� 
לעזרה לשיפו� הבית כדי ש�בא וה� יוכלו להמשי� להנות ממנו. חבורת הילדי� גרמה 

לשינוי.

בית החלומות שלי
ציירו או בנו את בית החלומות שלכ� מחפצי� שוני�, קוביות וקישוטי� שנמצאי� בג� 

ובחצר.

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
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צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון מאחלים לכם צפייה מהנה!

 �עיבודי� וניהול מו�יקלי: ליאור רונ� תפאורה ותלבושות: מאיה פלג תאורה: זיו וולושי� אביזרי�: נרקי� אלבה ע. במאי: לני כה

משתתפי�: אלברט כה� �בא שרוליק, אפרת אביב רקפת - נכדה של �בא, רני אלו� אלו� - נכד של �בא, 

ישראל גולדרט מעיי� - נכד של �בא, תמר ש�-אור/נעה גור� ילדה - שכנה של �בא

מחזה: שירילי דשא בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר

מחזמר משירי ארץ ישראל של הילדים

הבית הזה הוא שלי
בהצגה, �בא מבי� שהוא צרי� לעזוב את הבית שלו ולעבור לבית אחר. הוא מאד עצוב 
בגלל זה כיוו� שהוא גר בבית שלו הרבה זמ� והוא מאד מאד אוהב את הבית ולא רוצה 

להיפרד ממנו.

?  הא� את� ג� מרגישי� שלעזוב בית זה עצוב? מדוע?

?  הא� קרה לכ� שהיית� צריכי� לעזוב ע� המשפחה שלכ� את הבית
שאת� מכירי� ולעבור דירה? מה הרגשת� כשהיית� צריכי� לעבור?

>  אפשר לחשוב יחד מה יכול  להיות כי� ונעי� בלעבור למקו� חדש:

 ההתרגשות ממשהו חדש שלא מכירי�. 
 יש תחושה שאפשר לגלות המו� דברי� חדשי� במקו� החדש. 

 אפשר אולי לעשות בבית החדש דברי� שאי אפשר היה לעשות בבית הקוד�.

שיתוף פעולה
בתחילת ההצגה חבורת הילדי� התפצלה, שני הבני� חיפשו לחוד ושתי הבנות חיפשו 

לחוד. אחר כ� ה� החליטו לחפש יחד.

?  מה הבי� מעיי� כשה�כי� שכול� יחפשו יחד?
חבורת הילדי� מבינה שא� משלבי� כוחות, תמיד יהיו �יכויי� גדולי� יותר למצוא את 

מה שמחפשי�, או להצליח במשימה.



<  היזכרו בטיול של הילדים בהצגה. שם השיר "הטיול הקטן":

 לטיול יצאנו 
 כלנית מצאנו 

 על גבעת הדשא במערב, 
 אל ההר עלינו 
 את הים ראינו 

ומשם ירדנו בדהרה. 

 צב זקן פגשנו בדרך 
 בית ענקי החזיק על גב, 

 בתהלוכה נהדרת
אלף נמלים נשאו חגב. 

 בשלולית המים 
 שמנו ת'רגליים 

 על החוף ישבנו בתוך סירה, 
 בחלקת אספסת 

 רצנו בתופסת
כל הלטאות נבהלו נורא. 

 באנו בשורה אל הכרם 
 רוח סערה וענף נשבר, 

 שמה בין תילי חפרפרת 
אלף רקפות כל אחד ספר. 

 אז מאד עייפנו 
 והביתה שבנו 

 שמש כבר יורדת ומאוחר, 
 רק בתוך הדשא 

 כלנית לוחשת 
 שובו בשלום 

נפגש מחר.

מחפשים את המטמון
הנכדים נזכרים שסבתא הטמינה אוצר בחצר. הם בטוחים שהאוצר שווה הרבה מאד 
כסף ושאם הם ימצאו אותו, יוכלו לתת אותו לסבא וזה יעזור לו לשלם עבור שיפוץ הבית. 

הם מקימים רביעייה סודית ויוצאים לפתור את התעלומה - היכן מתחבא האוצר?

?  מה כל כך מיוחד בסיפורי
בלשים, תעלומות והרפתקאות?

<  ספרו על הרפתקה מיוחדת
שעברתם.

החופש הגדול
ההצגה מתרחשת בזמן החופש הגדול של הקיץ. בהצגה הנכדים מבלים 

את החופש אצל סבא שלהם ומשחקים בחצר הגדולה שבבית שלו במושב.

<  ספרו מה אתם אוהבים לעשות בחופש הגדול.

?  האם גם אתם אוהבים לבלות בחופשים אצל סבא וסבתא? ספרו מה אתם
אוהבים בבית של סבא וסבתא ומדוע אתם אוהבים לבקר אצלם?

<  ספרו על סבא או סבתא שלכם.

?  יש לכם קרובי משפחה רחוקים שאתם נוסעים אליהם בחופשות?
מה אתם אוהבים לעשות שם?

לאחר הצפייה בהצגה
שוחחו עם הילדים בעקבות הצפייה בהצגה

משחקים ביחד
?  אילו משחקים ופעילויות עברו הילדים בהצגה בחצר של סבא? 

 )בית על העץ, קומזיץ בערב, לישון בחוץ עם שקי שינה, טיול בטבע, 
שירים וריקודים, חיפוש אוצר, פתרון כתבי חידה(  

?  אילו משחקי חצר או פעילויות נוספות אתם מכירים
שאפשר לשחק אותם בחוץ, או בחצר? 

בהצגה סבא שרוליק לוקח את נכדיו לטיולים במסגרת "הקייטנה של סבא".

<  ספרו על טיול שנהניתם בו במיוחד. איפה טיילתם? מה ראיתם? 
את מי פגשתם?

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

ל"קייטנת  הגדול  בחופש  נכדיו  שלושת  מתקבצים  שבמושב  שרוליק  סבא  של  בחצר 
סבא" )אלון ואחותו רקפת, ומעיין בן הדוד(. אל הקייטנה מצטרפת גם תמר, בת השכנים 

שהוזמנה על ידי סבא.

כרגיל. הם  ולבלות, אך הם מבחינים שסבא לא מתנהג  הילדים מוכנים להתחיל לשחק 
עצוב  וסבא  מאד  ישן  הוא  טוב,  לא  סבא  של  הבית  שמצב  ומגלים  מדוע,  לברר  מנסים 
מהעובדה שייאלץ להיפרד מהמקום שלו, מהבית שלו, שהוא כל כך קשור אליו. הילדים 
לא מוכנים להשלים עם רוע הגזירה ומחליטים לעזור לסבא בכל מחיר, ובדרכם לפתרון 
הם עוברים הרפתקה מותחת ומשעשעת, דרך שירי ארץ ישראל של הילדים, ומוכיחים לנו 

שילדים יכולים לשנות.

שירי ההצגה
ההצגה היא הצגה מוסיקלית עם שירי ארץ ישראל של הילדים

?  האם אתם מכירים את השירים שמשתתפים בהצגה?
הנה השירים, אתם מוזמנים לשיר את השירים יחד:

הטיול הקטן )נעמי שמר( לטיול יצאנו, כלנית מצאנו, על גבעת הדשא במערב...

ארץ ישראל שלי )דתיה בן דור( ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת...

שנים עשר ירחים )נעמי שמר( בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד...

יש לי חבר )נעמי שמר( יש לי חבר בראש העין, יש לי חבר ב ? 

פזמון ליקינטון )לאה גולדברג, לחן: רבקה גווילי( לילה לילה מסתכלת הלבנה...

החופש הגדול )דתיה בן דור( הכל אני יכול בחופש הגדול...

כאן נולדתי )עוזי חיטמן( כאן ביתי פה אני נולדתי, במישור אשר על שפת הים...
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הצלחנו לשנות
הילדי� רוצי� לשמח את �בא ובנו�� לזה ה� ג� לא מוכני� לוותר על החצר של �בא, 

כי זהו המקו� האהוב עליה� ביותר למשחקי�.

?  הא� קרה לכ� פע� שפתרת� איזו בעיה? שהיה לכ� רעיו� כדי 
'להציל את המצב'?

>  �פרו על מקרה שבו הצלחת� לפתור בעיה בזכות זה שהתעקשת� ולא ויתרת�.

?  קרה לכ� פע� שנלחמת� על משהו שהיה חשוב לכ�? �פרו.

ב�ו� ההצגה אנו רואי� שחבורת הילדי� הצליחה לשנות את המצב. 
בתחילה �בא התכוו� להיפרד מהבית ואפילו למכור אותו, הילדי� ני�ו כל מיני פתרונות, 

התעקשו ולא ויתרו עד אשר מצאו דר� לפתרו� וב�ופו של דבר ה� גרמו לשינוי של 
המציאות - לא רק ש�בא לא ייפרד מביתו ולא ימכור אותו, אלא שכל המושב מצטר� 
לעזרה לשיפו� הבית כדי ש�בא וה� יוכלו להמשי� להנות ממנו. חבורת הילדי� גרמה 

לשינוי.

בית החלומות שלי
ציירו או בנו את בית החלומות שלכ� מחפצי� שוני�, קוביות וקישוטי� שנמצאי� בג� 

ובחצר.

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
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צוות המחלקה החינוכית של התיאטרון מאחלים לכם צפייה מהנה!

 �עיבודי� וניהול מו�יקלי: ליאור רונ� תפאורה ותלבושות: מאיה פלג תאורה: זיו וולושי� אביזרי�: נרקי� אלבה ע. במאי: לני כה

משתתפי�: אלברט כה� �בא שרוליק, אפרת אביב רקפת - נכדה של �בא, רני אלו� אלו� - נכד של �בא, 

ישראל גולדרט מעיי� - נכד של �בא, תמר ש�-אור/נעה גור� ילדה - שכנה של �בא

מחזה: שירילי דשא בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר

מחזמר משירי ארץ ישראל של הילדים

הבית הזה הוא שלי
בהצגה, �בא מבי� שהוא צרי� לעזוב את הבית שלו ולעבור לבית אחר. הוא מאד עצוב 
בגלל זה כיוו� שהוא גר בבית שלו הרבה זמ� והוא מאד מאד אוהב את הבית ולא רוצה 

להיפרד ממנו.

?  הא� את� ג� מרגישי� שלעזוב בית זה עצוב? מדוע?

?  הא� קרה לכ� שהיית� צריכי� לעזוב ע� המשפחה שלכ� את הבית
שאת� מכירי� ולעבור דירה? מה הרגשת� כשהיית� צריכי� לעבור?

>  אפשר לחשוב יחד מה יכול  להיות כי� ונעי� בלעבור למקו� חדש:

 ההתרגשות ממשהו חדש שלא מכירי�. 
 יש תחושה שאפשר לגלות המו� דברי� חדשי� במקו� החדש. 

 אפשר אולי לעשות בבית החדש דברי� שאי אפשר היה לעשות בבית הקוד�.

שיתוף פעולה
בתחילת ההצגה חבורת הילדי� התפצלה, שני הבני� חיפשו לחוד ושתי הבנות חיפשו 

לחוד. אחר כ� ה� החליטו לחפש יחד.

?  מה הבי� מעיי� כשה�כי� שכול� יחפשו יחד?
חבורת הילדי� מבינה שא� משלבי� כוחות, תמיד יהיו �יכויי� גדולי� יותר למצוא את 

מה שמחפשי�, או להצליח במשימה.
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