תיאטרון הנפש שמח להזמינכם

יום חשיפה 4.8.20
בית ציוני אמריקה ,תל-אביב
בשלושת האולמות ולפי מתווה קורונה

09:30

הרשמה חובה

11:30

10:00

אולם  :1אהבה בין הדקלים
אולם  :2הנמר
אולם  :3לבד בין  4קירות

13:00

אולם  :1אהבה בין הדקלים
אולם  :2סיפור אהבה ארץ ישראלי
אולם  :3גימפל תם
אולם  :1קוביות של שוקולד
אולם  :2לקפוץ מעל העננים
אולם  :3מעברים

להזמנות ואישור הגעה :אדר בנדוד adar@shoresh-th.co.il | 052-8315925

חשיפה קיץ 2020
אהבה בין הדקלים
ע"פ ספרו של סמי מיכאל
ספרות ,מורשת יהדות
עיראק ,ציונות הרשמה חובה
ו׳-יא׳

הנמר
סיפור עם
אלגוריה
ט׳-יב׳

סיפור אהבתם של סעיד ולואיז שזור בסיפורה של התנועה הציונית בעיראק ועליית
הקהילה היהודית לארץ ישראל.
"לואיז אהובתי ,אני יוצא למדבר בדרך לארץ ישראל ,המדינה שלנו .אני לא יודע
אם אשרוד את הדרך .ככל שאני מתקדם ,אני מתרחק ממך יותר .לא רק הרים ונהרות
יפרידו בנינו ,גם שדות בוערים ונחלים של דם .מתי אפגוש אותך שוב? אני לא
מפסיק להתגעגע לפניך היפות ,ניחוח שיערך וקולך שרה לי שיר .שלך סעיד"

סיפור שופע הומור ושמחת חיים של אדם אשר על סף המוות ,בוחר לחיות .חייל
שניצל בזכות נמרה שמניקה אותו ומטפלת בפצעיו עד להחלמתו זוכה שוב בחיים,
אלא שעכשיו עליו לחיות אותם על פי אמות-מידה חדשות.
הצגת יחיד עם רמי ברוך

לבד בין  4קירות

סיפורו של נער שמרצה  15שנות מאסר על רצח שביצע כשהיה בן .16

מניעת אלימות,
אלכוהול
ט׳-יב׳

כיצד ברגע אחד של שכרות ואובדן שליטה ,רועי הפך מתלמיד תיכון עם חלום
להיות וטרינר ,לרוצח של ילד אחר?

סיפור אהבה
ארץ ישראלי

פגישה מקרית על רקע האירועים הסוערים שלפני קום המדינה ,מציתה אהבה ממבט
ראשון .דרך סיפורה האישי ,האמיתי ,מספרת המחזאית פנינה גרי ,את הדרמה
המרגשת של סיפור האהבה שלה ושל עלי בן-צבי.

זהות ישראלית
ט׳-יב׳

הצגת יחיד עם נוהר קורן

גימפל תם

גימפל תם ,המתמודד בבוז ,בעלבון ובבגידה של בני האדם ,יביס באמונתו בטוב
את הציניות וקשיות הלב השולטים בחיינו .בכך הוא יעניק לנו השראה.

ע"פ סיפורו של בשביס זינגר
ספרות,
המסע לפולין
ט׳-יב׳

הפקה תיאטרלית בלתי נשכחת.
הצגת יחיד עם דורי אנגל

קוביות של שוקולד

איש מבני המשפחה אינו מבין את החלטתו של יהלי שלא לעלות לתורה ,חוץ מסבתא
תקווה .כמה ימים אחרי מותו של סבא ,מחליטה סבתא תקווה לחשוף את יהלי
לסודות שהוסתרו כל השנים .באישיותה הכובשת היא מובילה את יהלי במסע בלתי
צפוי אל העבר.

לקפוץ מעל העננים

סיפור על חלומותיה של אלונה מתחילת דרכה כחונכת פרטית של תומר ,ילד נכה,
ועד לפתיחת תנועת נוער ארצית ייחודית.

משפחה ,בר מצווה,
שורשים
ז׳-ט׳

שילוב ,מעורבות חברתית,
צעירים פורצי דרך
ז׳-יב׳

הצגה מבוססת על סיפורה האמיתי של נערה בת  16אשר יזמה וייסדה את תנועת
הנוער הראשונה מסוגה בישראל ,המשלבת בין ילדים בעלי מוגבלויות לנוער רגיל
הפועל בהתנדבות.

מצבים

דרך אחרת להוביל שינויים!

גיל ההתבגרות
ז׳-יב׳

מופע תיאטרלי הבנוי מקטעי משחק ואימפרוביזציה עם הקהל ,בשילוב הנחיה מקצועית
בגובה העיניים .המופע מעלה דילמות עמן מתמודדים מתבגרים ,הורים ומורים,
בנושאים החשובים מכל :גיל ההתבגרות ,מקובלות חברתית ,תקשורת הורים וילדים,
השפעות המדיה ועוד.

פרטים נוספים באתר תיאטרון הנפש ובעמוד הפייסבוק www.nepheshtheatre.co.il

