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 על ההצגה:

 
הסופר,  -"יואל אמר" עוסקת בכוחו של דמיון להציל מבדידות ולחבר בין אנשים. רונית מחכה ליואל 

החבר, )הדמיוני( שלה. ומה רבה האכזבה כשהוא מבושש לבוא. אבל...במקומו... מגיע... חבר אחר, 
בס/ סוזפון, אמיתי! לגמרי! ובידיו כלי נגינה ענקי! ביחד הם שרים ומנגנים בכלי נגינה רבים. קונטר

חצוצרה, חליל צד גיטרות יוקלייליי וגם בכלי נגינה זעירים. דרך המוסיקה ומשחקי הדמיון הם חולקים 
 רגעי פחד ואומץ, בדידות ושותפות, ריבים, פיוסים, געגועים ולבסוף... שמחה גדולה בחברות.

 
 

 אמצעים אמנותיים
 

המילים המחורזות, הדמיון והמוסיקה.  –מרכיבים העולם הבימתי ב"יואל אמר" נוצר על ידי שלושה 
השירים צמחו מתוך זרעי המשפטים שכתב יואל הופמן והתפתחו לעלילות דמיוניות קטנות, שמביאות 

 מצבים רגשיים והשקפת עולם.
קונטרבס, גיטרות, חליל צד,  -(בכלי נגינה שונים   (liveהקטעים מוגשים בדרך מוסיקלית ומלווים 

כלי הנגינה הם חלק  -. השימוש באביזרים ובתפאורה הוא מינימליסטי חיות וצעצועיםחצוצרה, מפו

מרכזי גם בשפה העיצובית: שיר על חפצים שיולדים תינוקות חפצים, מלווה בכלי נגינה זעירים. חליל 

הצד דומה לאיטריה, והקונטרבס ישמש כהר ויזואלי ומוסיקאלי בשיר על ההר המדבר.  כמו במשחקי 

מדומיינים כך גם השחקנים, באמצעות כוח הדמיון, המשחק ובעזרת אביזרים פשוטים  ילדים

הופכים להיות כל מה שהם מחליטים להיות: רונית נכנסת לתוך ציפה ומחליטה שהיא הר.  -ויומיומיים 

יד חבושה בכפפה אדומה ומחליט שהוא תרנגולת, כשהם מחליטים שהם  -מניח כרבולת  השחקן

 קים קולות של מפלצות ומיד הם הופכים להיות מפלצות...מפלצות הם מפי

הוא אמנם חבר דמיוני שאינו  מופיע פיסית על הבמה, אבל בכוח המילים הדמיון  –יואל עצמו 

 והמחשבה בלבד הוא קיים ונוכח.

 מן הביקורות:
 

 שטף אסוציאטיבי של אירועים ודמיונות ..."לעתים לא צריך יותר מקסם תיאטרון פשוט, נקי ומקורי

משתלבים במסע של פנטזיה ומשחק, שתופס את הקהל, ילדים ומבוגרים, מהרגע הראשון...שילוב 

 מוצלח בין הטקסט לשירים יוצרים אווירה מיוחדת של עולם דמיוני ומציאותי גם יחד"

 הארץ -רז, גלריה -נגה שביט

 "שעה של הנאה מזוככת."

 ת אל לביא, הפנקסתמר הוכשטטר וב

"מופע מלא דמיון ומעוף... הילדים הם רק תירוץ מצוין עבור הגדולים ליהנות מחוויית התבוננות קצת 

 אחרת בעולם... בחירה לא קונבנציונלית שמביעה אמון מוחלט בקהל הילדים."

 ynetמירב יודלביץ, 

האסוציאטיבית של הילד. הצגה מקסימה "שילוב מבריק של חרוזים ונונסנס, שיש בו הבנה לחשיבה 

 מלאה הומור עדין ומתוחכם"

 שי בר יעקב "ידיעות אחרונות"

 

 



 

 

"פרס ההצגה הטובה  :2014פסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים חיפה,  –מנימוקי השופטים 

ביותר, מוענק על מקוריות, כנות, גישה אינטליגנטית ועדינה לקהל הילדים בשילוב הומור, דמיון 

ומוסיקה, ובשל לכידות כל מרכיבי ההצגה. בעידן הרייטינג ו'זיקוקי הדינור' מצליחה ההצגה להיות 

 מופת לאינטימיות, פשטות, מקוריות ותעוזה".

יסטיים, הומור נונסנס ובניית סיפור פשוט, לכאורה, מצליחה המחזאית "בשילוב אלמנטים סוריאל

 השראה. מלא קסם וליצור בהשראת עולמו של יואל הופמן מחזה 

העבודה המוזיקלית של קנו מאופיינת בהומור ובמקוריות, מלאת חופש ועשירת הבעה וזאת תוך 

הג'אז ועד הרוקנרול. העבודה שימוש בכלים רבים ומגוונים ובדילוגים טבעיים מהקלאסי, דרך 

 המוזיקלית, שהיא חלק אינטגרלי משפת ההצגה, מהלכת קסם על הקהל".

פרס הבימוי מוענק על עבודת בימוי עדינה וקולחת שמשאירה לשחקנים היוצרים את מרכז הבמה 

 ובעזרת בחירות מינימליסטיות ומדויקות, הופכת את קהל הילדים והמבוגרים כאחד תוך הנאה גדולה

 לשותפים מלאים בהתרחשות כולה".

 )ההצגה מוגשת לחילופין עם אודי רז או עם דניאל ספיר( על המשתתפים 

 (:כתיבה וביצוערונית קנו )

מוסיקאית יוצרת, זמרת ומנגנת במגוון כלי נגינה, בוגרת ביה"ס "רימון למוסיקה בת זמננו" למדה 

הקרון הירושלמי. עוסקת כיום בעיקר בכתיבה  קורס תיאטרון חזותי לילדים  של תיאטרון –ב"חממה" 

 והלחנה של תכנים לילדים ולכל המשפחה.

מופע רוק  –העלתה את המופע "דברים שחשוב לי להגיד" עם גרשון ווייסר פירר ויונתן כנען

בתיאטראות ומועדוני מוסיקה  2008הומוריסטי לילדים. )מלווה בדיסק אודיו(. המופע רץ החל משנת 

הארץ וזכה לאהדה רבה מצד המבקרים והקהל. כתבה והנחתה  את סדרת תכנית  רבים ברחבי

 (2013הרדיו "דברים שחשוב לי להגיד" ברדיו "קול הילדים" )

לצד אלו מלמדת מוסיקה ומפיקה פרויקטים של יצירה אישית )מוסיקה וכתיבה( במוסדות חינוך מיוחד 

אשפוז פסיכיאטרי(. מלמדת מוסיקה לגיל הרך טיפוליות ופוסט  -)ילדים ונוער במסגרות שיקומיות

אביב -ומעבירה השתלמויות לגננות ולמורות למוסיקה, זוכת פרס עובד חינוך מצטיין מטעם עיריית תל

על פועלה בתחום יזמות וניהול פרויקטים של יצירה מוסיקלית אישית בקרב ילדים בסיכון בפנימיות 

 ומוסדות החינוך המיוחד.

 דניאל ספיר

, כותב מוסיקה לתיאטרון ומחול. משתתף 2015-ונגן קונטרבס, הוציא אלבום סולו ראשון בזמר 

 בהרכבים שונים ומופיע בארץ ובעולם כזמר וכנגן.

 אודי רז

 נגן, זמר, כותב, מלחין ומעבד.

נגן סוזאפון בתזמורת מארש דונדורמה, כותב ושר בלהקת הקולות הצפים, ולוקח חלק בהרכבי ג'אז 

ונים בפסטיבלים רבים ברחבי לאורך השנים הופיע עם הרכבים ש ינדי ומוזיקה מאולתרת.מסורתי, א

מנצח על תזמורת נוער  וניגן עם ברי סחרוף, הדג נחש, שלמה גרוניך, שי צברי ועוד. העולם

ניגן בהצגות "נמר חברבורות" ו"מירל'ה אפרת"  בקונסרבטוריון תל אביב. מורה לתאוריה ונגינה.



 

ליט לפסקול הסרט "כנס העתידנים" הצגות מה וב"רביזור" בתאטרון יידישפיל. הקבתאטרון הבי

 ביצוע ג'אז.-תחומי-בוגר האקדמיה למוזיקה במסלול הרב נוספים. וסרטים

 
 

 רעיונות למפגשי הכנה לקראת ההצגה או אחריה
 

חלק  לקרוא בפני הילדים את משפטי הספר "בפברואר כדאי לקנות פילים" . )מומלץ לקרוא רק

 (מהמשפטים מחשש לעומס יתר

לעשות  –לעודד את הילדים להמציא גם הם כמו יואל הופמן משפטים ש"לא יכולים להיות"  -

רשימה של כל "הדברים שלא יכולים להיות" שהמציאו ולהזמינם לבחור כל אחד משפט 

 מתוך הרשימה וליצור סביבו. )ציור, פיסול, מה שזמין בגן או בכיתה.(

 

לדוגמא, להציע מילה ולהמציא לה כמה שיותר  ם פעילויות סביב חריזה ודמיון :יאפשר לקי -

 חרוזים. אח"כ אפשר להמציא שירים קצרים מרשימת החרוזים ולהקריא לכולם.

איך אפשר להשתמש בדמיון כדי   –לקיים דיון בכיתה/בגן על כוחו של הדמיון בחיינו 

להתמודד עם מצבי רוח וקשיים. אפשר לעודד את הילדים  לספר מה הם מדמיינים כשהם 

)לדוגמא:  –פוחדים, עצובים, בודדים, כועסים. אפשר באותו עניין לקשר לספרים אחרים 

 של דבורה עומר ועוד ועוד..(בילבי בת גרב, קרשינדו הגמד 

 
 להאזנה לשירים מתוך ההצגה: 

 http://www.youtube.com  -טיוב -בערוץ היו

 "יואל אמר" -הקלידו 

 

 או בקישורים:

http://www.youtube.com/watch?v=9G7-

lv5Oj2Ihttp://www.youtube.com/watch?v=TtnrSgdKW0c

https://www.youtube.com/watch?v=AdTk8QJt9N0 
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