
חוגגים 30!

 12-14.4.20 חוה"מ פסח



ברוכים הבאים
השנה, כבכל שנה, אתם מוזמנים לבלות את חוה"מ פסח עימנו, בפסטיבל חיפה הבינלאומי ה-30 

להצגות ילדים. 

בואו לראות, לשמוע, לחוש, להתרגש ולצבור זיכרונות טובים מפסטיבל הילדים המרכזי 
והמשמעותי בישראל, המספק חוויית תיאטרון יחידה מסוגה, המוקדשת כולה לילדינו.

3 ימים של קרנבל בינלאומי ססגוני ובו כ-200 הצגות ומופעים מ-7 מדינות שונות!!!

והשנה, 
''הכל זהב'' –מחזה מקורי קסום ומרגש בהשראת שירי להקת התרנגולים.  

שש הפקות מקור חדשות בבכורה עולמית!   
הצגות הילדים הטובות ביותר ממיטב התיאטרונים בישראל, חלקן בבכורה בפסטיבל!   

הצגות מגוונות ובמגוון שפות - עברית, ערבית ואנגלית  
הצגת תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית וקוגניטיבית לקהל צעיר ממגוון     

שונויות נוירולוגיות ורגישויות חושיות.  
שפע של מופעי רחוב באוויר הפתוח של אמני רחוב מהולנד, צרפת, ספרד-קטלוניה,    

איטליה, גרמניה, אוסטריה וישראל!  

נתראה בפסטיבל!

עינת קליש
ראשת העיר חיפה

הרב דב חיון
יו''ר דירקטוריון 
תיאטרון חיפה

ניצה בן-צבי
מנכ''ל תיאטרון 
חיפה ופסטיבל

משה נאור
מנהל אמנותי 
תיאטרון חיפה
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איציק ויינגרטן
 מנהל אמנותי 

פסטיבל

ינון צפריר וגיבסון בר אל
 ORTO-Da קבוצת

ניהול אמנותי תיאטרון 
רחוב באוויר הפתוח

הבטיחו לכם כרטיסים מראש!
לרכישת כרטיסים במחירי הנחה באתר הפסטיבל www.haifakids.co.il ובקופות הפסטיבל 04-8600500 שלוחה 1





 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!
וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!
וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!

וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!

וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!

וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7

הצגות אורחות

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!

וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!
וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



 

הצגות אורחות הפקות מקור מתחם תיאטרון רחוב באוויר הפתוח 

הצגות שהופקו במיוחד לפסטיבל, בעלות שפה תיאטרלית ייחודית, מתוחכמת ופורצת דרך.  16 פרוייקטים בינלאומיים, מקוריים וחדשניים החוגגים את כל מה שמחוץ למסגרת!

זה פרדיננד!
That's Ferdinand

קומדיה חצופה שלא הולכת עם העדר!

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 3 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

17:30 , יום א' 12.4 - 10:30, 12:30, 15:30 
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30, 15:30, 17:30

מעלית הפלא 
 The Magical Mystery

 Elevator
אדי, צעיר מעיירה הולנדית, מתחיל לעבוד 
כנער מעלית בכלבו החדש שנפתח בעירו. 

במעלית כפתור מסתורי שעליו אסור ללחוץ. 
כשאדי לא מתאפק ולוחץ על הכפתור, 

המעלית ממריאה ואדי ושלושת נוסעיו יוצאים 
להרפתקת חייהם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון
ביתנו עליון 

משך זמן ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 15:30, 17:00

16:30 , יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 14:30  

אני רואה בצבע 

אורה הכפולה 

תיאטרון פצפוןשבעת הגמדים ושלגיה טוטו וחברים 

שיר נייר ומספריים

הפיל הצבעוני סבא והגזר

ארנבים  

 I See Colors

Double Ora

Toto and FriendsTiny Theatre

Song, Paper & ScissorsTotsIf i Should meet a lion

Grampa and the carrotThe colorful Elephant 

The Seven Dwarfs and Snow White

The Rabbits

בדרך לטיול שדה התפתחה מהומה רבת 
כל  המנהלת  אצל  בשימוע  משתתפים. 
אחד בתורו מספר דרך נקודת המבט שלו 

איך הכל התחיל.

על  המשפחה  לכל  מוסיקלית  דרמה 
במקרה  הנפגשות  ולי,  אורה  התאומות 
בקייטנת קיץ מבלי שאחת יודעת מקיומה 

של השנייה.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 13:00

על  ולב,  דמיון  מלאת  מצחיקה,  הצגה 
וירטואוזית  לשחקנית  וחברות,  תחרות 

אחת עם המון ידיים והרבה בובות. 
חדר הפלאות | משך ההצגה: כ-40 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מוזיקלית, צבעונית,  חוויה תיאטרלית 
נתוודע  שבה  ומרגשת,  מצחיקה 
בדרך  שלגייה  על  הקלאסי  לסיפור 

חדשה וסוחפת.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 10:00, 11:30 

לפעוטות.  ייחודי  תיאטרלי  מופע 
הצופים  בפני  הפורש  משותף  משחק 
תנועה,  מוסיקה,  בדמיון,  עשיר  עולם 

אביזרים, צלליות והקרנות וידאו.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום א' 12.4 – 10:00, 11:00, 11:45

לכל  טובות.  חברות  וליסון  ענבל 
מדברת  ענבל  משלה,  שפה  אחת 
הניירות  בשפת  וליסון  השירים  בשפת 
והציורים. כשהן רוצות להכין יחד הצגה 

זה יוצא קצת משוגע והמון חגיגה!
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 10:30, 12:30

המבוסס  אינטראקטיבי  סיפור  תיאטרון 
לווין  מאת  והגזר״  ״אליעזר  הספר  על 
קיפניס. מותאם לילדים עם וללא צרכים 
סיפור  כל  בהתאם.  ומונגשים  מיוחדים 
הילדים  כאשר  פשוט,  למחזה  מעובד 
והופכים  אקטיבי  באופן  בו  משתתפים 

גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי המבוסס 
הכי״  להיות  שרצה  ״הפיל  הספר  על 
עם  לילדים  מותאם  קור.  פאול  מאת 
וללא צרכים מיוחדים ומונגשים בהתאם. 
כל סיפור מעובד למחזה פשוט, כאשר 
אקטיבי  באופן  בו  משתתפים  הילדים 

והופכים גם הם להיות חלק מהסיפור. 
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 16:00

הצגה על חברות אמיצה, אהבה קסומה 
ומלא עוגות גזר.. והיופי של שונות בכל 
קשר. ההצגה עשירה בתנועה, במוזיקה 
ידידותית  ולכן  וויזואליים  ובאמצעים 

לדוברי כל השפות.
ספריה 2 | משך ההצגה: 50 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

במה 2 
משך זמן ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:30  , 14:30, 17:00 
יום ב' 13.4 - 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

בכורה!

עולם  מעשה ְבּ
 Once Upon a World

שתי רקדניות יוצרות בגופן עולם מרהיב 
לטבע,  מחדש  אותנו  ומחברות  חיות  של 

בריקוד בהומור ובאהבה לעולם.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

ביתנו תחתון 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:00, 16:00, 17:30

בכורה!

בכורה!

הוגו שלי 
My Hugo

סיפורו של סבא הוגו. סיפור מלא אהבה, 
אומץ, מוסיקה ו...חתולים.

קרדיט צילום: ז'ראר אלון

חדר הפלאות 
משך זמן ההצגה: כ-50 דקות

יום א' 12.4 - 11:00, 12:30, 16:00, 17:30
יום ב' 13.4 - 10:30, 12:30  , 15:30, 17:30

בכורה!

בכורה!

הצגות ילדים הטובות ביותר ממיטב תיאטרוני הילדים בישראל

צילום: ירדן מרקוס קלייןצילום: ירדן מרקוס קליין

צילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטיןצילום: כפיר בולוטין

צילום: אלעד ברמי

צילום: גיל לופוצילום: יוסי צבקר

סוטס מי 
 Suits

מתוך אשליה של אושר ובהתאמה 
לרוח הזמן, אנשי העסקים הפכו 
אחת  לכוריאוגרפיה  חייהם  את 
קבועה, מלאכותית ומונוכרומטית. 
חזיון אפוקליפטי קומי ומטריד על 

עולם המחר.

הולנד 

Close-Act Theatre :צילום

הלו! 
Out Of Order 

צ'רי  איואן  מצליח  רב  בכישרון 
שיחה  של  שגרתי  אירוע  להפוך 
ולמשימה  לסיוט  ציבורי  מטלפון 
כל  מסבך  כשהוא  אפשרית  בלתי 
דבר, מנסה כל טריק אקרובטי, ולא 
מפספס אף כישלון או טעות בדרך 
למכשיר הטלפון הנחשק. קרקס של 
ההומוריסטית  שבדרכו  אחד  איש 
מאפשר לנו להתבונן מזווית חדשה 

על העולם בו אנו חיים.

צרפת

Fien Van Herwegen :צילום

הציפור הכחולה 
Blue Birds

טירה  נסתר,  יער  מתוך מעבה 
מכושף  לבירינת  או  עתיקה 
שלוש  כאן  והופיעו  צצו 
ענקיות  כחולות,  ציפורים 
ומרהיבות ובמפגן עוצר נשימה 
לעולמן  אותנו  מכניסות  הן 
והופכות  והנצחי  הקדמוני 
הכחולה  הציפור  אייקון  את 

למציאות פלאית ומפתיעה.

 הולנד

Close-Act Theatre :צילום

שני טיפוסים 
Two Of a Climb

מפות לא מעודכנות, חיות טרף, 
אל  הביאו  כבדים  ותרמילים 
הפסטיבל שני טיפוסים אבודים!
וצחוק,  אקרובטיקה  של  מופע 
שני  שבו  וטעויות,  מהתלות 
עמוד  על  מטפסים  טיפוסים 

גבוה ומגיעים רחוק!

נעמן שלצר, יסמין וייס

צילום: דניאלה שלצר

ישראל

לבד בלב ים 
 Alone at Sea

מרק, מתאהב עד מעל לראש 
רק  פגש  פניה  שאת  באישה 
לצאת  מחליט  הוא  בתמונה. 
בעקבות  קטנה  בדוגית  למסע 
מה  יודע  מרק  חייו.  אהבת 
יודע מה  לא  הוא מחפש אבל 
הגילויים  לפעמים  כי  יימצא... 
דווקא  מתרחשים  גדולים  הכי 

אחרי נשיקה עם לוקוס שמן!

צילום: זוהר רון

הבוביז
 Bobbies

בריטים  שוטרים  הם  הבוביז 
בריטי  הומור  עם  טיפוסיים, 
גבוהים  קביים  על  וגס.  שנון 
עם  אינטראקציה  כדי  ותוך 
הקהל, כישורים גבוהים ויכולת 
אלתור יוצאת דופן הם יוצרים 
אבסורדיות,  סיטואציות 
ומאוד  משעשעות  מוטרפות, 

מאוד בריטיות!

אוסטריה 
 Theater Irrwisch

Sonia Santagostino :צילום

Charlotte and Emma

A Boxed Journey

 Michele Cafaggi 

איש הרוח 
Upwind

מעין  ומבוהל,  אמיץ  טייס 
על  מרחף  מודרני,  איקרוס 
בועות  יוצר  רכים,  קצף  ענני 
מרהיבה  פנטסיה  של  ענק 
לגלות  כדי  רק  אותן  ומפוצץ 
דמיון.  של  עולמות  ועוד  עוד 
מופע המוקדש לכל החולמים 
רק  לא  גבוה  לעוף  שמעזים 
מעבר  גם  אלא  היבשה  מעל 

לכל הגיון. 

איטליה

Sonia Santagostino :צילום

טאצ' ווד  
Wood & Wood 

בעץ  מגולפות  דמויות  שתי 
לגרום  כדי  ישן  מעולם  הגיעו 
לכם לחייך בלי סיבה. טאץ' ווד– 
והקש מהעץ הם לא סתם ידידי 
ידידותיות  דמויות  הן   – אמת 

לסביבה!

הולנד 
 Jonas & Friends

Jonas & Friends צילום: קבוצת

הריקוד האחרון של 
בריג'יט   

André Wirsig :צילום

ספרד | קטלוניה

ריקוד,  על  חולמת  בריג'יט 
ומוצפת  לנעורים  מתגעגעת 
מלא  במפגש  בזיכרונות. 
ג'ולייטה  אותה  לוקחים  פיוט 
ופוטקסה, אל הזמן האבוד ואל 
ואנושיות.  הומור  מלא  עולם 
מחול,  של  וירטואוזי  מופע 
בובנאות ותיאטרון חזותי שלא 

ישאיר אף עין יבשה.

Zero en Conducta

נסטור
Nestor

המון  ועם  מאוד  דק  חבל  על 
"נסטור"  יוצר  באוויר  כדורים 
בביצוע  שירה.  שכולו  קרקס 
הוא  ומקורי  קפדני  ווירטואוזי, 
בורא ליצן נאיבי הבונה תמונות 
ונוגעות  מפעימות  וויזואליות 

ללב. 

Felix Roloffצרפת וגרמניה
Cirque du Bout du Monde 

Caroline Vrammout :צילום

וילון המיתרים 
Pendulum

שרלוט, אמה ומרגו יצרו וילון 
רב מיתרים והן פורטות עליו 
הן  מהפנטת.  באקרובטיקה 
רוקדות  ומחליקות,  נתלות 
לא  ומרעידות  ומסתחררות 
אלא  המיתרים  וילון  את  רק 
במופע  הלב  מיתרי  את  גם 

עוצר נשימה.

 

צרפת וגרמניה
Company between the Lines

Company between the Lines :צילום

בין שמיים לארץ 

בין  ושרלוט משתעשעות  אמה 
אנכי,  חבל  על  לארץ-  שמיים 
ונקמות  תעלולים  כדי  ותוך 
החבל  על  נעות  הן  קטנות 
הדק בווירטואוזיות ובביצועים 

מרהיבים!

צרפת וגרמניה
Vertical rope Duo

Alexander Koblikov :צילום

מסע שהתחיל בקופסה

ספריי  קרטונים,  באמצעות 
אחד  וטוש  טייפ  מסקינג  צבע, 
סקרנים  מובילים  צמד  בלבד, 
יעברו הרפתקה משגעת ויבקרו 
ואפריקה.  רוסיה, צרפת  בהוואי, 
הגלובוס,  ברחבי  מוסיקלי  מסע 
המשלב ליצנות, קרקס, תיאטרון 

חפצים ומוסיקה חיה. 

תיאטרון הקרון

צילום: כפיר בולוטין

מעגל הגיר-המשפט

על קביים גבוהים ובמדרגות שלא 
מובילות לשום מקום, במסכות 
ובתלבושות  אקספרסיביות 
פומבי,  משפט  נערך  מרהיבות 
אצדק  השופט  ייאלץ  שבסופו 

לקבוע בדרך לא שגרתית:
המשפט  תמונת  למי?  שייך  מי 
במחזהו הנודע של ברכט "מעגל 
הגיר הקווקזי" הופכת לתיאטרון 

רחוב במיטבו. 

ישראל

The Chalk Circle - The Trial

איור: עדי צחור

5+

6-12

5+

5+

4+

6+

5-10

צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. האלמנטים 
מעולמם  ולקוחים  מותאמים  התיאטרליים 
בפעם  להם  ומעניקים  הפעוטות  של 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-30 דקות
יום ב' 13.4 – 10:00, 11:00, 11:45

צילום: כפיר בולוטין

3-9

5-9
4+

היידי בת ההרים 
 Heidi

היידי  של  והאהוב  המוכר  הסיפור 
בת ההרים שהפך לקלסיקה, בעיבוד 
מחודש למופע תיאטרון מחול מרהיב 

וקסום!
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:00

6-11
עברית וערבית

אוטו מוטו | הגרסה המונגשת 
AutoMoto

תיאטרון פיזי ליצני שעבר התאמה חושית 
שונויות  ממגוון  צעיר  לקהל  וקוגניטיבית 

נוירולוגיות ורגישויות חושיות.
סבון  בועות  מים,  השפרצת  *טריגרים: 
*מלל: ללא מילים )מעט ג'יבריש( *אמצעי 
וסיפור  רעש  חוסמות  אוזניות  כמו  עזר 
ויזואלי של ההצגה יחולקו בכניסה לאולם.
ביתנו תחתון | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: יח''צ
3+

הצגה רגישה

3-7

תרגום לשפת הסימנים

המלצת גיל

מופע לכל המשפחה

Pere Hosta
ספרד/קטלוניה

פתוח! 
 Open Door 

הוא  ממנה  דלת  יש  לפארה 
כאוות  ולהיכנס  לצאת  יכול 
הדמיון  שדרכה  דלת,  נפשו! 
נכנס ויוצא ובעזרתה הוא הופך 
למחזה  האורבני  המרחב  את 
ומטורף!  מצחיק  אבסורד, 
נקודת  שמציע  כובש  מופע 
אנחנו  מה  על  משעשעת  מבט 

מכניסים אל תוך חיינו.

Jordi Gestì :צילום

תלוי בקיר 
"The mural" 

 

העובדים  כרזות  מדביקי  שני 
בתיאום מושלם ובעלי כישורים 
יוצרים  מרשימים,  אקרובטיים 
דיאלוג מבריק בינם לבין ציורי 
מפתיע,  לסיפור  ההופך  הקיר, 
מקורי ומרהיב וליצירה קומית 

ופואטית להפליא.

צרפת 

Nicolas Hergoualc'h :צילום

1-3

אם פתאום אפגוש אריה

הצגת ילדים מוסיקלית, שירי משוררים 
וסיפורים על חיות.

במה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

צילום: משה צ'יטיאת

أرنبيم

הצגה לפעוטותבכורה!
3-7

ֶצב - ַאְלתְרָמן טרופותי الغرفول ש ַהֶקּ ַמגַֹ
ים וְגדׁוִלים  ִלְקַטִנּ

בת הים הקטנה 

הציפור הכחולה  האריה והעכבר  הארנב ממושי 

הארגז של ביאליק ילד הטבע   יונתן בלש ממש 

The Gruffalo 

Magash HaKetzev - Alterman 
for All Ages 

The Mermaid Opera

The blue bird The Lion and the Mouse Mamoshi the Rabbit

The Child of NatureBialik’s Stories Box Jonathan, the Effective 
Detective

סיפור על התמודדות עם פחד ועל גילויים 
דופן  יוצאי  ונועזות  אומץ  תושייה,  של 
עיבוד  מאיתנו.  אחד  בכל  המסתתרים 
מוזיקלי של תיאטרון Tall stories לספר 

עטור הפרסים ''טרופותי''.
ביתנו עליון | משך ההצגה: כשעה

יום ג' 14.4 – 10:30, 12:00

מופע מוזיקלי מצחיק ומרגש המבוסס 
על טקסטים של המשורר נתן אלתרמן! 
ענת  הולנדר,  נדב  מנדלסון,  יובל  עם 

מושקובסקי ורוני וגנר.

ספריה 2 | משך ההצגה: כשעה
יום ב' 13.4 – 15:30, 17:30

בת הים, אריאל, במסע להגשמת חלומה 
לשיר עם בני האדם. 

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-50 דקות
יום א' 14.4 – 15:00, 16:15

אגדה לילדים ולמבוגרים על פי המחזה 
משל  מטרלינק.  מוריס  של  המפורסם 

פילוסופי על חיפוש האושר.
*בליווי כתוביות בעברית

במה 3 | משך ההצגה: כשעה וחצי
יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

עם  והאהוב,  המוכר  המשל  פי  על 
מוסר השכל גדול על משמעות המילים 
הקטנות, על כך שגם הקטן יכול לשנות 

מציאות.
ספריה 2 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ב' 13.4 – 10:30, 12:00

סיפור על חברות אמת! על פי סיפורה 
המוכר והאהוב של שלומית כהן אסיף.

ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות
יום ב' 13.4 – 16:00, 17:30

אפריקה,  של  הפראי  הג׳ונגל  רקע  על 
נפרש בפנינו סיפורו המופלא של ילד 
הטבע. סיפור עתיר דמיון הרפתקאות 
והטבע  האהבה  האנושיות,  בו  וקסם, 

אחד הם.
במה ראשית | משך ההצגה: כשעה

יום ב' 13.4 – 17:00, 18:30

הילדים  שירי  עם  קסומה  יחיד  הצגת 
והמעשייה  ביאליק  ח.נ.  של  האהובים 

'אלוף בצלות ואלוף שום'.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום ג' 14.4 – 10:00, 12:00

כלבתו  וביבה,  האמיץ  הבלש  יונתן, 
תעלומה  לפתור  יוצאים  הנאמנה, 

מסתורית.
ספריה 1 | משך ההצגה: כ-45 דקות

יום א' 12.4 – 17:30

צילום: יוסי צבקר

צילום: יוסי צבקר

צילום: הדס קלדרוןצילום: אביב כהן

איור: דינה סוחין צילום: עומר שטיין

צילום: הילה שייר אילוסטרציה: אסנת קדמי

4-9

3-7

5+

6-11

3-83-8

הצגה ברוסית הצגה בערבית

הצגה בערבית

3-7

4-8
מופע מחול

La Dernière 
danse the 
Brigitte Compagnie du Petit Monsieur

 Dédale de Clown 

Close-Act
ישראל

ישראל
 Close-Act 

קבוצת התיאטרון ORTO-Daרועי הרץ-רוסו

הצגה רגישה הצגה רגישה
3-7

1-3
הצגה לפעוטות

3-7



ספריה 2ספריה 1ביתנו תחתוןביתנו עליוןחדר הפלאות במה 3 במה 2 במה 1
תיאטרון פצפוןהכל זהב10:00
עולם מעלית הפלאזה פרדיננד!אני רואה בצבע10:30 שיר, נייר ומספרייםמעשה ּבְ
תיאטרון פצפוןהוגו שלי11:00

תיאטרון פצפון )11:45( 11:30
עולם מעלית הפלאהכל זהב12:00 מעשה ּבְ
שיר, נייר ומספרייםהוגו שליזה פרדיננד!אני רואה בצבע12:30
13:00
13:30
14:00
אני רואה בצבע14:30
בת הים הקטנה 15:00
מעלית הפלאזה פרדיננד!הכל זהב15:30
עולם הוגו שלי16:00 הפיל הצבעוניבת הים הקטנה )16:15(מעשה ּבְ
16:30
 מעלית הפלאאני רואה בצבע17:00
עולם הוגו שליזה פרדיננד!הכל זהב17:30  סבא והגזריונתן בלש ממש מעשה ּבְ

לוח הצגות

יום ראשון 12.4.20



ספריה 2ספריה 1ביתנו תחתוןביתנו עליוןחדר הפלאות במה 3 במה 2 במה 1
צוציקים אני רואה בצבעשבעת הגמדים ושלגיה10:00
עולם מעלית הפלאהוגו שליזה פרדיננד!10:30 האריה והעכבר )ערבית(מעשה ּבְ
צוציקים 11:00

צוציקים )11:45(שבעת הגמדים ושלגיה11:30
עולם מעלית הפלאאני רואה בצבע12:00 האריה והעכבר )ערבית(מעשה ּבְ
הוגו שליזה פרדיננד!12:30
13:00
13:30
14:00
מעלית הפלא14:30
אני רואה בצבע15:00
אלתרמן- מגש הקצבהוגו שליזה פרדיננד!15:30
עולם 16:00 הארנב ממושימעשה ּבְ
מעלית הפלא16:30
אני רואה בצבעילד הטבע17:00
עולם הוגו שליזה פרדיננד!17:30 אלתרמן- מגש הקצבהארנב ממושימעשה ּבְ
18:00
ילד הטבע18:30

יום שני 13.4.20

לוח הצגות



לוח הצגות

ספריה 2ספריה 1ביתנו תחתוןביתנו עליוןחדר הפלאות במה 3 במה 2 במה 1
 הארגז של ביאליקהציפור הכחולה )רוסית(היידי בת ההרים 10:00
ארנבים )עברית וערבית(אוטו מוטו טרופותי )ערבית( טוטו וחברים אם פתאום אפגוש אריה 10:30
11:00

11:30
ארנבים )עברית וערבית( הארגז של ביאליקאוטו מוטו טרופותי )ערבית( טוטו וחברים הציפור הכחולה )רוסית(אם פתאום אפגוש אריה 12:00
12:30
אורה הכפולה13:00

יום שלישי 14.4.20



ט.ל.ח

שם ההצגה

הנחות מיוחדות למנויי תיאטרון חיפה, מנויי ידיעות אחרונות, לקוחות ישראכרט, מפעל הפיס, ארגונים: חבר, קרנות השוטרים, 
ארגון המורים, הסתדרות המורים, בהצדעה, ביחד בשבילך, מועדון טוב-עובדי המדינה, עיריית חיפה, וועדי עובדים.

www.ht1.co.il | www.haifakids.co.il :ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון: 04-8600500 שלוחה 1 | באתרי האינטרנט של תיאטרון חיפה

הסוף לתורים!
מהיום אין צורך לעמוד בתור לאיסוף הכרטיסים. הכניסה לאולמות 

באמצעות הצגת מסרון שישלח אליכם בבוקר ההצגה לנייד!
אנא הקפידו להגיע למתחם הפסטיבל כחצי שעה לפני תחילת הצגה.

*הטבה זו ניתנת למזמינים כרטיסים עד 24 שעות לפני מועד ההצגה. 
במידה ולא, נא לאסוף את הכרטיסים מקופת התיאטרון.

עלות חניון
התיאטרון 

20 ₪ במזומן

פה
רח' פבזנר 25 חי

מחירון
מחיר כרטיס מלא

₪ 150

₪ 110

₪ 70

₪ 75

₪ 55

₪ 40

ההצגה הפותחת של הפסטיבל 
"הכל זהב"

הצגות תחרות / אורחות

*הצגות לפעוטות

*אין כפל מבצעים

מחיר מכירה מוקדמת עד ה-31.3.20

הנחות מיוחדות למנויי תיאטרון חיפה, מנויי ידיעות אחרונות, לקוחות ישראכרט, מפעל הפיס, ארגונים: חבר, קרנות השוטרים, 
ארגון המורים, הסתדרות המורים, בהצדעה, ביחד בשבילך, מועדון טוב-עובדי המדינה, עיריית חיפה, וועדי עובדים.

אולמות הפסטיבל

מתחם תיאטרון חיפה: 
במה 1/ במה 2/ במה 3, חדר הפלאות, ספריה 1 

רח' פבזנר 50, הדר הכרמל.

ספריה 2
רח' יהושע פינת יוסף הגידם, הדר הכרמל.

ביתנו עליון / ביתנו תחתון 
מתנ"ס הדר, רח' ירושלים 29, הדר הכרמל.

אולמות נגישים לנכים
תיאטרון חיפה- במה 1 

מתנ"ס הדר- ביתנו עליון 
מתחם הפסטיבל בתיאטרון חיפה 

*שירותי נכים נמצאים במתחם המסד.

חניה לנכים במתחם התיאטרון: רח' פבזנר 27 על 
הכביש, רח' יהושוע ובחניון התיאטרון רח פבזנר 27, יש 

מעלית מקומות החניון.

תיאטרון חיפה נמצא ברחוב פבזנר 50
בשכונת הדר הכרמל, חיפה.

הגעה ברכב: 
חניון תיאטרון חיפה פתוח לטובת קהל הפסטיבל 

ברח' פבזנר 27. שימו לב, הכניסה היא מרחוב בלפור. 

תחבורה ציבורית: 
קווי האוטובוס 16, 24 ייקחו אתכם מתחנת רכבת 

מרכז השמונה לתחנה ברחוב ארלוזורוב. אנא בקשו 
מהנהג לרדת בתחנה הסמוכה לגן בנימין.

מונית מתחנת הרכבת:
תחנת מרכז השמונה היא הקרובה ביותר לתיאטרון, 

ולכן, מונית מתחנה זו תהיה הזולה ביותר. 

עלות חניון
התיאטרון 

20 ₪ במזומן

פה
רח' פבזנר 25 חי

לזקוקים למקום לכיסא גלגלים, נא להודיע 

בטלפון: 04-8600500 שלוחה 1 

המלצה חמה

המנעו מפקקי תנועה מיותרים ונצלו את המבחר 
הרב של דרכי ההגעה בתחבורה ציבורית

בזמן הזה תוכלו להנות עם הילדים בעוד מופע רחוב מרתק

דרכי הגעה למתחם הפסטיבל



נתראה ביום הולדת!

 12-14.4.20 
חוה"מ פסח

הבטיחו לכם כרטיסים מראש
לרכישת כרטיסים: 04-8600500 שלוחה 1 ובאתר התיאטרון: 

www.haifakids.co.il | www.ht1.co.il

CONSULAT DE FRANCE 
À HAIFA

ISRAEL


