
ו"ערב תוצרים תשע

צריך שכל אחד ידע 
וישקול כי מטבע  
בריאתו יחיד הוא  

ולעולם איש אחר  , בעולם
.לא ידמה לו

–לו היה אי מי דומה לו 
אזי חפץ לא היה בקיומו  

.שלו
כל אחד  , אך אל נכון

משהו חדש הוא  , ואחד
וטוב אם יעשה , בעולם

,את יחודו לשלמות
כי בהעדר אותה  

תתמהמה  , השלמות
."ביאת המשיח

(נחמן מברסלב' ר)



ו"ערב תוצרים תשע

מונולוגים ודיאלוגים
א"יידימלת



תעלת בלאומיך
ועידו שפירדיאמנטנעם 



בלאומילךתעלת 
מאת אפרים קישון

אוויר עזוב ומתחיל  -מוצא פטיש, רוח נמלט ממוסד סגורחולה 

אך איש  , מתפתחת מהומה שלמהסביבו . אביבלקדוח בלב תל 

אחד אינו רוצה להצטייר כמי בעדו משום שאף אינו מנסה לעצור 

וההתנערות  , הזמןעם . אחריותושאינו יודע מה מתרחש בתחום 

הבור גדל לממדי ענק ומסכן את שלומה , מאחריות בכל הדרגים

אלו קריירות -אי, את שפיותם של דיירי הרחוב, יפו-של תל אביב

' מדרגה דערייהפקיד –ציגלרעתידם של ואת , של פקידי עירייה

ממשיך  , המחויךבלאומילךהמתגוררת ברחוב בו , וארוסתו דבורה

...לקדוח בשלווה



לשמונהקונצרטה
גרנותאמיתי



לשמונהקונצרטה
חורמדליסדקה ומאיה רוז מאת נדב 

:  של כיתת אנשים צעירים ששומעים את כל הצליליםסיפורה 

אנשים שחיים . את הזבוב המזמזם על הקיר , את הלשון המצקצקת , המזגן המתייפחאת 

.בדיסהרמוניה ומחפשים אחר השקט

שמונה צעירים הסובלים מהפרעות קשב ומלקויות למידה המתמודדים בכל רגע עם מצבים  

הצליל  , האיזון מתערער, אם תו אחד מקדים את זמנו. מכך שאף אחד לא מבין אותם. קשים

שרוקדים לצלילי  , שמונה שחקנים לקויים ומקסימים, כיתה אחת. הפנים מתעוותות, צורם

.המוסיקה שרק הם שומעים

מתייחס  ושמה ריכוז והיפראקטיביות , ההצגה העוסקת בקבוצת נערים עם הפרעת קשב

יתר של  -הניתנת כדי לשפר את הריכוז ואת יכולת הלמידה ולהפחית פעילותהתרופה . לקונצרטה

.זוהסובלים מתסמונת 



בנוגע לציפור
דו נעמןעי



בנוגע לציפור
מאת ניצן פז

מנסה  הלוקה בתסמונת אספרגר נער , מייקי

להסביר לכיתה שלו מה בדיוק קרה באותה  

הפסקה עם הציפור שגרם לכולם להתרחק  

אבל סדר הדברים מתבלבל והעניינים  . ממנו

עומד לבד מול כולם חשוף מייקי. מסתבכים

להסתגל למצב  : עם החולשות הגדולות שלו 

.הסביבהחדש ולתקשר באופן ישיר עם 

ההתנהגות והשפה הייחודיים של דפוסי 

פותחים צוהר לעולם פנימי מורכב  מייקי

ומאתגר ובוחנים את היחסים והגבולות שבין  

.ליחידהקבוצה 



קסטנר
אוראל קציר



קסטנר
מאת מוטי לרנר

יהודי שהצליח להוציא  עיצתונאיהוא , קסטנרישראל ו'רז

מידי הנאצים מספר רכבות ובהם יהודים להוציאם אל  

.  מחוץ לשלטון הרייך הגרמני ובכך להצילם מהשמדה

,  גרינוולדמלכיאל , טענה של עיתונאי ירושלמיבעקבות 

הנאצים והעביר  עם פעולה קסטנרשבתמורה לכך שיתף 

להם סכומי כסף גדולים שאפשרו את המשך ההשמדה  

כתב , הגיש היועץ המשפטי לממשלה, במקומות אחרים

משפטו של  . בגין הוצאת דיבהגרינוולדאישום נגד 

הפך לבירור רחב יריעה  , שעורר עניין ציבורי רב, גרינוולד

,  במהלכהקסטנרופעילותו של , של שואת יהודי הונגריה

קסטנרבעקבות המשפט נרצח ". קסטנרמשפט "ונודע כ

זיכה בית המשפט המחוזי את  1955ביוני . בתל אביב

מכר קסטנר"כי קבע והשופט , מרוב ההאשמותגרינוולד

".  לשטןנשמתו את 

.בידי אלמוני בפתח ביתוקסטנרנרצח , כחודש לאחר מכן



לשמונהקונצרטה
דו כהןעי



לשמונהקונצרטה
חורמדלימאת נדב סדקה ומאיה רוז 

של כיתת אנשים צעירים ששומעים את כל  סיפורה 

:  הצלילים

את הזבוב  , את הלשון המצקצקת , המזגן המתייפחאת 

אנשים שחיים בדיסהרמוניה  . המזמזם על הקיר 

.ומחפשים אחר השקט

שמונה צעירים הסובלים מהפרעות קשב ומלקויות  

מכך . למידה המתמודדים בכל רגע עם מצבים קשים

העוסקת בקבוצת  ההצגה . שאף אחד לא מבין אותם

ושמה  ריכוז והיפראקטיביות , נערים עם הפרעת קשב

הניתנת כדי לשפר את  התרופה . לקונצרטהמתייחס 

יתר של -הריכוז ואת יכולת הלמידה ולהפחית פעילות

.זוהסובלים מתסמונת 



הזכייה הגדולה
אסבן ויוחאי הורביץיאיר 



הזכייה הגדולה
מאת שלום עליכם

-שימלעהלזכות בהגרלה הגדולה ושני העוזרים של חולמים ואשתו אתל החייט שימעלה

מביניהםשלא יודעת במי , ביילקה, חולמים לזכות בליבה של בתם היפה, וקופלמוטל 

בעל בית  -לסולומון מחליט לשדך את בתו מתגשם והוא שימעלהשל חלומו .לבחור

.רק כדי לזכות בייחוס ובמעמד, בניגוד לרצונה של בתו , עשיר

ולהציע לו עסקה  שימעלהשני ברנשים שמגיעים לעיירה מצליחים לנצל את תמימותו של 

.מפוקפקת שעתידה להוריד את כל חלומותיו ביגון שאולה

לצידועוזריו הנאמנים עומדים , מוטל וקופל

.כשכל השאר לועגים לוגם 

1915-קומדיה משעשעת וסטירית שנכתבה ב 

.ידי שלום עליכםעל 



לרקוד עם אבא
ישראל שליו



לרקוד עם אבא
וינגרטןמאת איציק 

.  הבחינה אמו כי הוא נער מיוחד, כאשר נולד הנער

,  זמן קצר חשה כי היא לא יכולה להוסיף ולגדל אותולאחר 

למרות אזהרות  , בחר להוסיף ולגדל אותו, אביו לעומת זאת. לנטוש אותוובחרה 

שם היה הנער  , הוא נהג לקחתו עמו לסטודיו שלו למחול. הסביבה כי יהיה זה קשה

להפוך את בנו המיוחד לעצמאי  , ימיו שאף אביו הרקדןכל .מתבונן באביו הרוקד

הריקוד של אבא  כאשר . אפשריתאך הייתה זו משימה קשה וכמעט בלתי , ולבוגר

והנער ניסה לעשות  , נפל האב לעצבות גדולה, לא התקבל באהדה על ידי הסביבה

מעשהו זה של הנער הבהיר לאביו מי היא  . כל שביכולתו להשיבו אל שימחת החיים

,  הדמות החשובה והמרכזית בחייו

,  לוקה האב בהתקף לב ומת, קצר אחר כךזמן 

בתקווה כי יהיה  , נותר לבדו בעולםוהנער 

.שישמע את קולו המיוחדמי 



ו"ערב תוצרים תשע

צריך שכל אחד ידע 
וישקול כי מטבע  
בריאתו יחיד הוא  

ולעולם איש אחר  , בעולם
.לא ידמה לו

–לו היה אי מי דומה לו 
אזי חפץ לא היה בקיומו  

.שלו
כל אחד  , אך אל נכון

משהו חדש הוא  , ואחד
וטוב אם יעשה , בעולם

,את יחודו לשלמות
כי בהעדר אותה  

תתמהמה  , השלמות
."ביאת המשיח

(נחמן מברסלב' ר)



ו"ערב תוצרים תשע

ההפקה
ב"יידימלת



"הבחורים"
ו"ב תשע"תלמידי יהפקת



הבחורים
"            הבחורים בדלת ממול"מעובד על פי המחזה 

מאת תום גריפין
חיים ביחד , ב"מערי השדה שבארהרגילה באחת בדירה 

נורמן  . נורמן וברי, לוסין, ארנולד-ארבעה בחורים חריגים 

ארנולד  , ברמת תפקוד בינוניתמאותגרים שכליתהםולוסין

,  וברי מוגדר כסכיזופרןלדיפרסיההוא גבולי עם נטייה קשה 

י הגורמים  "הם נמצאו ע. אישפוזיםשל הסטוריהעם 

,  המטפלים כמתאימים להשתלב בקהילה בדירה משלהם

ועליהם לתפקד בעצמם ולהתמודד עם בורותם וזרותה של  

.האוכלוסייה מסביבם

,  מצליח לבנות אמון בינו לבין הבחורים, מדריך הקבוצה, ק'ג

עד לרגע בו הוא מודיע להם שהחליט לעזוב אותם לטובת  

...עבודה אחרת


