
מנהלי/ות בתי ספר ורכזי/ות סל תרבות
תיאטרון הקרון שמח להציע לבתי הספר בירושלים

מבחר הצגות איכותיות לפרויקט "היתרון הירושלמי" תשע"ז 
לאשכולות הבאים:

תיאטרון 
הקרון מציג:

  

  
 גברת גבאי – 

ג', ד', ה', ו'היציאה מהחומות 
הצגה חוויתית המתרחשת בסמטאות ימין 

משה. שני שחקנים מובילים את הקהל 
במשחק, שירה ונגינה למסע נוסטלגי רב 

חושי, בלשי פעיל. הילדים שותפים למסע 
בתוך השכונה ההופך גם לסיור היסטורי, 

תרבותי וחברתי.

ההצגה מתקיימת 2,34075 ₪
בשכונת ימין משה

נקודת אור
ג', ד', ה', ו' סיפורו של לואי ברייל ממציא כתב 

הברייל לעיוורים, מוגש ביצירתיות 
ובדמיון תוך התייחסות לחריג ולשונה 

בחברה. 

₪ 2,04012060
ניתן לשלב 

את ההצגה עם 
התכנית של 

מוזיאון המדע

  
 חכמים בלילה-אגדת חלם

א', ב', ג', ד'

מעיל הפלאים

עיבוד יפהפה של סיפורי חלם 
המשעשעים, שופעי תמימות וחכמה, 

להצגה הפותחת לילדים של היום צוהר אל 
הפולקלור וההומור היהודי שלא נס ליחו. 

הצגה נפלאה על חייט מיוחד במינו 
היוצא למסע קסום ומרגש בעקבות 

מעיל הפלאים. 
תיאטרון חפצים עשיר ויצירתי. 

ההצגה זכתה בפרס הצגת השנה 
הבינתחומית בתחרות פרס הבמה 

להצגות ילדים לשנת 2014.

א', ב', ג'

₪ 2,04012060

₪ 2,52012060

האוסף הכי הכי  
א', ב'

אשכול
טבע, 
צומח 
וחי 

ציפור הגשם  אגדת נייר

אשכול
אמנות 
וספרות

המסע 
הירושלמי
סיורים 

בירושלים

אשכול
מדע 

וסביבה

-

מחיר הצגה:כיתות:שם ההצגה:

מקסימום 
תלמידים 

להצגה באולם 
הערות:תיאטרון הקרון:

עושר של התרחשויות בימתיות 
העוקבות אחר אוספים מיוחדים מהטבע: 

עלים, עננים, מים ואדמה. 
הילדים שותפים פעילים במהלך ההצגה. 

ההצגה בוחנת את נושא הפגיעה בטבע 
ומשלבת בשפה תיאטרונית ייחודית את 

אמנות האוריגאמי עם אמנות הסיפור. 
הגיבורים המקופלים שותפים לעלילה 

דרמטית רבת תהפוכות וקסם.

₪ 1,860100

א', ב', ג'

מקסימום 
תלמידים 

להצגה 
בבית ספר:

₪ 2,04012060
ניתן לשלב 

את ההצגה עם 
התכנית של 

התחנה לחקר 
ציפורי ירושלים

תהיה בריא מוריס מגי
עיבוד לסיפור המוכר מאת פיליפ ס. 

סטיד. מוריס-איש קטן מעץ, עובד בגן 
החיות עם חבריו הטובים, בעלי חיים 

השוכנים בגן. יום אחד חלה ולא הגיע, 
החיות המודאגות החליטו לעשות 

מעשה... סיפור על חברות ועזרה הדדית. 

2,16012060 ₪א', ב'
ניתן לשלב 

את ההצגה עם 
התכנית של גן 

החיות

–


