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 על ההצגה
 י:פתק מסתורפשוט מקבל חייט  והולדתביום 

 

עם  .דיוק"נא לתפור מעיל עד חצות. המידות אינן משנות, העיקר שיתאים ב
 .עלות השחר יופיע האיש המתאים וילבש את המעיל

 נ.ב.        
 הרפתקה נעימה."        

 
מתוך קופסת  אבל אז .ומסיים את תפירת המעיל החייט משלים את המשימה ,בדיוק בחצות

חייט קטן בדמותו. יחד, לאט ובעדינות הם מעירים את המתפרה  –התפירה מופיעה בובה 
בין נופי יבשה הם יוצאים למסע אותה למגרש משחקים צבעוני ומלא דמיון.  האפורה והופכים

הקסום של . לבסוף החייט מגלה את הפתרון וים, על גב סוס או בספינה בלב הסערה
להשלים איתו ולהפוך ו לריב, התעלומה בדמות מעיל פלאים שיכול "לדבר" בשפה חזותית

 למתנת יום ההולדת הקסומה שלו. 
 

 הצגה הוא. ייחודה של ההפנטזיהל הפלאים" מציעה כניסה מאתגרת לעולם ההצגה "מעי
שאינה מתרחשת אי שם בארץ רחוקה, אלא כאן ועכשיו, על שולחן מכונת התפירה של אורנן 

 החייט, היוצר והמספר, ההופך בסיום לגיבור הסיפור של עצמו... 
 

 חייטהאורנן לים אשר מגלה גמד פלא מעיןהבובה של החייט הקטן מגלמת את הילד הפנימי, 
מעבירה אותו תהליך בו הוא הופך מחייט  . הבובהלמהפך בחייו םוגור את הצד הפלאי בחיים

בובה גם ה ,כמו כל ילד ,במקביל אפרורי לאדם חשוב שמעיל הפלאים מתאים בדיוק בשבילו.
וקה כך נרקמת מערכת יחסים עמ. עזרה והכוונה בעולם המבוגרים כהחייט הקטן צריהשל 

 ומרגשת שמגשימה חלומות.
 

ומציעה להם אפשרות להשפיע  ,מהמבוגרים הילהנחשרגילים כל כך  ,ילדיםצת לההצגה קור
 בחזרה בדרך של יצירה ודמיון.

 
 שפה אומנותית:

בהצגה נעשה שימוש אך ורק במתפרה ובכלי התפירה שבה. התפאורה שומרת על המבנה 
 .יםאך בעזרת שינויים קטנים היא מעניקה להם מראה ומשמעות שונ ,של החפצים הקיים

סדרה בלתי נדלית של פטנטים, מנגנונים והמצאות בימתיות מקוריות, מאפשרת את אלה: 
 ףהופכות לסירות, לארמון קסום וא קופסאות החוטים .הופכת לסוס דוהר מכונת התפירה

רון התפירה נפתח לים סוער וגלילי א .סרט המידה נע במטה קסם כקלידי פסנתר. לפסנתר
החוטים הם גלים מאיימים. המעיל הוא "דמות", תחילה מתעתעת, אך בהמשך הוא מסוגל 

 בובת החייט הקטן, להצחיק ולשעשע.לרקוד, להרדים בכיסו את 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
     קופסת תפירה שהופכת לפסנתר בעזרת סרט מדידה

                                           

 
 דור קדמיצילום: 

 
 
 

 ספינת קופסת תפירה ודייג עם חוט ומחט
 

 
   דור קדמיצילום: 

 
 

יומיים המשמשים מהשפה האומנותית ממחישה את האפשרות למצוא דמיון וקסם בחפצים יו
את החייט, ומדגישה את המקום בו אנחנו יכולים לראות את הדברים בתוכנו בצורה קצת 

 אחרת.

 



 

 

מרותקים ושקועים בו בשקט מופתי, כך בהצגה אין הרבה  ,ים במשחקכשם שילדים המשחק
 ישן.-מילים והדגש הוא בגילוי המפתיע ובחקירה של העולם החדש

ההצגה מלווה במוסיקה מקורית העוטפת את העלילה ומלווה את המסע הרגשי של החייט 
 והקהל.  

זמינים ומתחלפים, מוצעת חוויה  כך רגילים לגירויים ויזואליים-בתוכנו( שכלשלילדים )ולילדים 
 של דמיון, עידון והקשבה. 

 

 עם מרית בן ישראל, סופרת ואמניתבשיתוף פעולה אורנן ברייר, שחקן בובנאי ומוסיקאי, 
רבת פלאים, בעיצוב מסוגנן  יצרו הצגה ,ותית, ועם ואלי מינצי, אמנית חזותית ומאיירתזח

 ובליווי מוסיקה מקורית.
 

 
 

 פני הצפייה בהצגהנושאים לדיון ל

  בתקופה בה רהיטים בונים ב"איקאה" ובגדים רוכשים בקניון, כדאי לעורר דיון עם

 הילדים על "איך באים בגדים לעולם" מהו חייט ובאלו כלים הוא משתמש?

  יום הולדת הוא אחד האירועים המשמעותיים בחייו של ילד, מעניין יהיה לשמוע

 ה שלהם.מהילדים מה הם חולמים שיקרה בחגיג

  לחשוב ולדמיין כל אשר ורצוי כדאי לספר שבהצגה יש מעט מילים ושלכל ילד מותר

 עולה על רוחו.

 
 מפרט טכני:
 דקות 40משך ההצגה: 

 מ' 3X4שטח במה: 

 החשכה מומלצת
 דקות 45זמן הקמה: 
 דקות 30זמן פירוק: 

 
 
 
 


