ילדים והורים יקרים,
תיאטרון באר-שבע שמח לחזור לשגרת הפעילות ולארח אתכם לעונה נוספת של הצגות
התיאטרון הטובות ביותר לילדים ולנוער.
התיאטרון משקיע רבות בפיתוח תכניות שונות ומגוונות הכוללות חוגי תיאטרון ,סדרות
לילדים ולנוער ,תכניות העשרה ,מינויי נוער במחירים שווים לכל נפש ועוד.
גם השנה ,אנו שואפים להעניק לכם חוויה תרבותית -אמנותית קסומה תוך הקפדה על
האיכות ,התכנים הערכיים והחוויה הרגשית .אנו מאמינים כי הצפייה בהצגות התיאטרון
היא חוויה מעצימה שמרחיבה את עולם החוויות ,מעמיקה את עולם הרגשות ,מטפחת
יצירתיות וטעם אישי ,מעודדת חשיבה ביקורתית ומגבירה את המעורבות החברתית.
לכל הצגה מכינה המחלקה החינוכית של התיאטרון עלון מיוחד או סרטון הכולל מידע על
ההצגה ,חומרי הכנה ופעילויות לאחר הצפייה בהצגה וזאת על-מנת להעשיר את חווית
הצפייה שלכם .את החומרים ניתן למצוא בתיאטרון ביום ההצגה או באתר התיאטרון
בכתובת  ,www.bt7.co.ilוכן הם ישלחו אליכם עם הודעת התזכורת.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילויות השונות והאיכותיות של התיאטרון ומאחלים
לכם שנה טובה ומרתקת.
צוות התיאטרון.

המכשפה בבית ממול
סיפור הרפתקה מותח ומשעשע

תיאטרון המדיטק לילדים ולנוער
מחזה :יואב בר-לב ועירית קפלן בימוי :יואב בר-לב
עיצוב תפאורה ותלבושות :הדס מוצרי מוסיקה :איסר שולמן
עיצוב תאורה :זיו וולושין
שחקנים :עירית נתן בנדק ,רוני מרחבי ,איתי שור ,יקיר פורטל
על ההצגה:
שלושה ילדים בודדים (כל אחד בדרכו) ,מתבגרים ומתחברים יחד ככוח אחד שמטרתו
למגר את "המכשפה של השכונה".
במהלך "המבצע הנועז" הם מצליחים להתעלות מעל השיפוטיות והדעות הקדומות,
להתחבר ,ולגלות את יתרונם כיחיד וכוחם כקבוצה.
תקווה השכנה הערירית ספק עובדת זרה ספק מכשפה מצליחה אף היא להיגאל
מבדידותה ומוצאת עצמה חלק ממשחק הרפתקני מלא דמיון אותו משחקת החבורה.

פעילות טרום צפייה
מהי מכשפה?
לפי ההגדרה הקלאסית ,מכשפה היא "אישה העוסקת בכישוף".
 איך לדעתכם נראית מכשפה?
 מה היא לובשת?
 איפה היא גרה?
 מה היא עושה /במה היא עובדת?
 אילו חיות מחמד יש לה?
 מה היא אוהבת לאכול?
 האם ישנו מכשפות יפות? או מכשפות טובות?
סטריאוטיפים
סטריאוטיפ הוא דימוי או דעה שיש לנו על קבוצה של אנשים.
סטריאוטיפים הם כמו משקפיים שדרכם אנחנו רואים את המציאות .אבל המשקפיים
האלה גורמים לנו לראות דברים בדרך שגויה .למה? כי אמנם החברים בכל קבוצה מוגדרים
על פי תכונה אחת אופיינית המשותפת להם ,אך עדיין הם שונים זה מזה בתחומים רבים
אחרים כמו תכונותיהם האישיות ,השכלתם או עיסוקיהם.
/http://kids.gov.il/connected/pages/stereotip

 איך נראה "חנון"? מה הוא לובש ,איך הוא מדבר ,מה הוא אוהב לעשות?
 ו"מלכת הכיתה"? וקפטן נבחרת הכדורגל של השכבה?
 האם יכול להיות שמישהו יאהב לשחק במחשב ויהיה טוב בספורט?
 האם יכול להיות שמישהו יהיה תלמיד טוב ,ושחקן כדורסל מצוין בו זמנית?
 או שמישהי תהיה טובה בחשבון אבל לא תאהב לצייר?

פעילות לאחר צפייה
מה הייחוד שלי?
כמו לגיבורים מהמיתולוגיה ,סופר-גיבורים ומכשפים ,לכל אחד יכולות שמאפיינות אותו.
 מה מיוחד בכך? (כשרון ציור ,חוש הומור ,יכולת ספורטיבית ,ידע רב בנושא מסוים
וכו')
 אם היו לך כוחות מיוחדים ,מה הם היו?
הכישוף
במהלך ההצגה איתי ,יואב ואיילה עוברים כישוף .איילה מרגישה רזה ,יואב מתחיל
לנבוח ואיתי בוכה לפתע .הכישוף מאפשר לכל אחד מהם לגלות צד נסתר בתוכו.
 האם הרגשתם פעם "מכושפים" -שצד שבדרך כלל אינו זוכה לביטוי ,נגלה פתאום?
 אם הייתם עוברים "כישוף" ,מה לדעתכם היה מתגלה?
שאלות למחשבה
 מדוע לדעתכם חשבו הילדים שתקווה היא מכשפה?
 האם לדעתכם החרם נגד איילה היה הוגן?
 מה הופך את קבוצת איא! לקבוצת חברים מיוחדת? איך כל אחד מהילדים תורם
לאופי של הקבוצה?
 האם הייתה לכם פעם קבוצה משלכם?
 האם אי פעם אמרו עליכם משהו שלא היה נכון? מה עשיתם? איך הרגשתם?
 האם קרה פעם שגיליתם שדעה קדומה או שמועה על מישהו שאינה נכונה?

איילה :איתי ,אתה מתגנב ,מציץ דרך החלון ,בודק שהיא באמת לא
נמצאת שם ,שורק ,ואנחנו מצטרפים אליך .אתה הקפטן!
איתי :ואם היא תחזור ותראה אותי? היא יכולה לעשות עליי כישוף
דרך החלון.
יואבי :נכון .כישוף עובר דרך חלון.
איתי :מה ,זה ידוע?
יואבי :לא יודע .אבל חשבתי שאתה לא מאמין במכשפות.
איתי :אני לא ,אבל אם היא כן ...תלך אתה.
יואבי :מה?! ל...למה אני?
איתי :כי אני הקפטן וזה מה שאני אומר שאתה צריך לעשות.
יואבי :אבל חשבתי שהמפקד הולך תמיד ראשון.
איתי :אחרון .המפקד תמיד בסוף .שלא יקרה לו משהו.

חומרי ההכנה באדיבות תיאטרון המדיטק

ההצגות הבאות בסדרה:
בנעליו ,תיאטרון אורה פורת לילדים ולנוער12.02 -
גרטה ,תיאטרון ארצי לילדים ולנוער19.03 -

