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 דביר נילי :ועיצוב הפעלה, משחק
 גלעד איקי :בימוי
 שפירא שרונה :אמנותי יעוץ

 לידור אלדד :מוסיקה
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 דקות 45משך ההצגה: 
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 בהחשכהאין צורך 
 ישיבה מדורגת מומלצת

 נקודת חשמליש צורך ב
 שעהזמן הקמה: 

 זמן פירוק: שעה
 70כמות קהל: עד 
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 תקציר

  יה,יעיבוד לסיפורה של ביאטריקס פוטר, סופרת ומאיירת ספרים אנגל

ניכרת  ולהנאות הקטנות והפשוטות של החייםשאהבתה הרבה לטבע, לחיות 

 החן. רביבסיפוריה 

. הברוש עץ לשורשי מתחת חול במחילת ואחיו אמו עם הגר, שובב ארנב הוא פיטר

 שלושת את ומזהירה חוזרת שהיא לפני לא, לקניות ארנבת' הגב יוצאת אחד יום

 למרות. מקרגור האדון של לגינה אופן בשום להתקרב שלא שלה הארנבונים

, הרפתקאות הצופים ולקהל לו צפויות שם, לגינה פיטר מתגנב, אמו של אזהרותיה

 .טוב וסוף סכנות

 .ואביזרים בובות הפעלת עם פוריוס משחק עבודת משלבת ההצגה

 .ההצגה מתרחשת עליה הבמה את גופה על לובשת השחקנית

 .בהצגה ולשתפם הילדים בקהל לנוע מאפשר, הניידת הבמה גבי על שנוצר הדמיוני העולם

 

 ?הארנב פיטר הספור את כתב מי

 קיץ מידי נסעה, ילדה בהיותה. שנה 150 – כ לפני  בלונדון, באנגליה נולדה פוטר ביאטריס הסופרת

 אהבה הילדה פוטר ביאטריס. האגמים אזור בשם במיוחד קסום ארץ בחבל לנפוש משפחתה עם

 היא מכל יותר. הירוקות והגבעות היערות, הכחולים האגמים על זה מיוחד באזור הטבע את מאוד

 נחש, פסים-טריטוני, לטאות, צפרדעים, ארנבונים: האזור את שאכלסו הקטנות החיות את אהבה

 במשך  אותם לצייר נהגה והיא ילדותה לגיבורי הפכו אלו כל. ועוד עטלפים, סלמנדרות, מטבעות

 .  רבות שעות

 הראשון הספור. ובהרפתקאותיהם קטנות בחיות עוסקים שכתבה הספורים גם, שאיירה האיורים כמו

 חברתה של בנה, נואל בשם לילד ששלחה מכתב זה היה בתחילה". הארנב פיטר" היה שכתבה

 אליו כתבה", יקירי נואל. "לבו את לשמח ביקשה וביאטריס חולה היה החמש בן נואל. הטובה

 מה יודעת לא אני, "בעולם ביותר המפורסמים המכתבים לאחד לימים שהפך במכתב, מסקוטלנד

 ".ופיטר קטיפה זנב, מופסי, פלופסי ששמותיהם, ארנבונים ארבעה על סיפור לך אספר אז, לך לכתוב

 

 אל הגננת:

 עם הסופרת והמאיירת האהובה ביאטריס פוטר.ההצגה פיטר הארנב מאפשרת הכרות 

 זה הפכו המצוירים ספריה 23 -ו, פופולארית ילדים כסופרת פוטר ביאטריס מוכרת רבות בארצות

, שפות 35-ל תורגמו הם הראשון ספרה יצא מאז שחלפו השנים בכמאה. קלאסיים מכר-לרבי כבר

 חנות בכל הרך הגיל במדור, שונים בפורמטים ,בסדרות ניצבים והם עותקים מיליוני בעשרות נמכרו

  של הצעירים הקוראים. המדפים מן ירדו ולא להידפס חדלו לא מעולם. עצמה את המכבדת ספרים

, פוטר. העשרים המאה בתחילת נגליהבא אותם שאהבו כפי בדיוק אותם אוהבים והוריהם יום

 את העולם לילדי תרמה, משלה ילדים לה היו ושלא יםחבר ללא עליה עברו ונעוריה שילדותה

 ,וטום כותן-זנב, מיטנס, מופט החתלתולים, מין'בנג דודו ובן פיטר הארנבונים: ביותר הטובים חבריהם

 פוטר ביאטריקס של ספריה מתוך איור



 

 ורבים הדייג צפרדעה רמי'ג, הסנאי אגוזי, הכובסת הקיפודה וינקל טיגי, השלולית-ברווזת מימה'ג

 . אחרים

 בלבד סיפורים שישה. למדי קלושה פוטר ביאטריס של ריםהמצוי ספריה עם ישראל ילדי של ההיכרות

 ימימה הברווזה"ו" ארנבון פיטר עלילות" - קבצים בשני, האחרונות בשנים עברי בתרגום לאור יצאו

 (.יבין אברהם בתרגום, עובד עם" )אחרים כפר וסיפורי

 למה כדאי להכיר לילדים את סיפוריה ואיוריה של ביטאריס פוטר ?

 הם והאיור הטקסט שבו, המודרני המצויר הספר של המכוננים-ההורים אחד היא פוטר ביאטריס

 כמוהם. קטנים יצורים עם הילדים הזדהות על נסמכים פוטר ביאטריס של סיפוריה. ערך-שווי רכיבים

 ורוצים ולהטפות לאזהרות, לאכיפה נתונים, צייתנים לא, מפוחדים, ביטחון חסרי, נמוכים, הם גם

 מעבירים הם, סכנות ורוויי סוערים סיפוריה אם גם. להסתכן, להתנסות, המשמעת גבולות את לפרוץ

. טובים חיים של ותחושה, הרמוניה, יופי, אינטימיות של מחוזות אל בהם מתבוננים-הקוראים את

 וחיות הסביבה, המשפחה, הבית אהבת: הנצחיים הטובים הדברים, הכל ככלות, מצויים בתשתית

 הכיריים שעל התבשילים ריחות; שבעבודה הביטחון; שבאימהות והחום וההגנה הדאגה; המחמד

 .שלווה שבשגרה והאושר הקיום שמחת; הפרחים וגינת הירק גינת של יופיין; שבתנור והמאפה

 (10.06.2005ארנבון, מוסף הארץ, )יהודה אטלס, ביקור בארץ פיטר 

  :בהצגה צפייה לאחר שיחה

 מסוגל לא, במיוחד חכם לא", גדול גיבור" אינו שהוא משום הארנב פיטר את אוהבת אני

 עם. למשחקיהם שותף בו רואים לא הגדולים ואחיו בצרות מסתבך, סיפוקים לדחות

 .להזדהות יכול ילד כל כאלו" צרות"

 מילון את להרחיב, רגשות על הילדים עם לשוחח מאפשרת הארנב פיטר עם ההכרות

 .וחמלה סליחה על לשוחחו הרגשות

 שאלות לדוגמה:

 ?איתו לשחק רצו לא, ומופסי פלופסי, פיטר של אחיו למה

 ?אופניו על לבד כשרכב פיטר הרגיש כיצד

 ? הגנן מקרגור אדון של הגינה את וראה כשהציץ הרגיש הוא מה

 ?בגינה קרה מה כשראה הגנן מקרגור אדון  הרגיש איך

 ?בגדר האפודה עם כשנתפס פיטר הרגיש איך

 ?העכברה של המחילה בתוך הרגיש הוא איך

 ?הביתה כשחזר פיטר הרגיש איך

 ?לבסוף הביתה חזר כשפיטר ארנבת' הגב הרגישה כיצד

 ?היום בסוף פיטר את כשראו, ומופסי פלופסי, אחיו הרגישו איך

 ?הארנב פיטר על חושבים הילדים אתם מה

 ?חדש ליום התעוררו כשכולם למחרת קרה לדעתכם מה

 .בהצגה שאהבתם דבר כל לצייר אפשר ולסיום

 

 פוטר ביאטריקס של ספריה מתוך איור


