
 

 
 

 

 סונות וניסיםא

 

 האל סבאטרי מאת
 

 שולי כהן בימוי
 אבי אלבז יקהסמו

 אבי פחימה עיצוב
 

 תומר אופנר הילה צור, /אלברט כהן, נטע מורן משחק

 

הוא סיפור של שני מסעות. האחד, מסעו הפנימי של עמוס, נער לפני בר  אסונות וניסים

של עמוס, הנמלט א סב מסעו של מוניש,מצווה האוגר בתוכו קושיות וכעסים. השני, 

ומצליח לשרוד. אהבתו וסיפור חייו של הסב מסייעים לעמוס בעת המלחמה מהנאצים 

 ולהתגבר על קשייו. התבגרל

 

 ז"ל, יוסף הלברטל, אבי, לבאהבה הצגה מוקדשת ה

 .עד וניצול שואה אשר נולד בלנצוט בפולין ולאחר מסע ארוך הגיע לירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ורים יקרים, מ

 . אסונות וניסיםתודה שהזמנתם את ההצגה 

במטרה להעשיר את , יהלאחרונושאים לדיון לצפייה בהצגה חומר הכנה  אנו מגישים לכם

אנו ליהנות מיצירה אמנותית די בכך שחווים אותה. כדי יש הסבורים כי הצופים. חווית 

 גם בהבנת שפת התיאטרון הייחודית, מרכיביה וסימניה. קשורה מאמינים שההנאה 

 

 .וצורה תוכןכל יצירה אמנותית הינה שילוב של 

 

מסר המסר או אמירה, ואילו הצורה היא הסגנון האמנותי בו  -מנות התיאטרון מכיל התוכן בא

 םמוגש. סגנון אמנותי פירושו משחק, תפאורה, תלבושות, תאורה, מוסיקה ותנועה; בעזרת

 על הצופה, מרגשים אותו ומעוררים בו מחשבה.משפיעים התוכן והמסרים 

 

היא תוצאה של שיתוף פעולה בין יוצרים מתחומי אמנויות שונים. יחד צירה התיאטרלית הי

כל פעם מחדש, מול קהל צופים בכחוויה חד פעמית הנוצרת  הם יוצרים את הצגת התיאטרון

 בזמן אחר.ו אחר, במקום אחר

 

ם של ביכולתה לברוא עולם חדש, אחר, עול. גונית ושלמה-הצגת תיאטרון היא יצירה רב

 קסם והנאה. מודעות, אשליה ודמיון, המקרין על עולם המציאות שלנו ומרעיף עליו 

 

 , 1996נכתבה בשנת  אסונות וניסיםההצגה 

 ם, בעברית ובאנגלית, היא מציגה מאז ועד היו

 , הורים, מחנכיםבפני קהל עצום ומגוון של תלמידים, 

 בארץ ובעולם.

 



 

 
 

 

 המתייחסות לתוכן ההצגה  -שאלות לדיון לאחר הצפייה בהצגה 

 של ההצגה? המסריםמהם לדעתך  •

 למה לדעתך עמוס לא מעוניין לחגוג את בר המצווה שלו,  •

 בתחילת ההצגה?עמוס   מה המשמעות טקס בר המצווה עבור •

 ?1939בשנת הילד מה המשמעות של טקס בר המצווה עבור מוניש,  •

 בר מצווה בכלל? הלדעתך משמעות טקס  ומה •

 האם מוכרים לך טקסי התבגרות של תרבויות אחרות, מה מיוחד בטקס היהודי? •

 מהו הגורם למתח שבין עמוס לאמו? מה לדעתך מסייע בשינוי הקשר ביניהם? •

 עביר לנכדו?מהו המסר שהסב מ •

 לחגוג את בר המצווה שלו? בסופו של דבר למה לדעתך עמוס מחליט  •

 איך היית נוהג במקומו? •

 האם לדעתך חשוב להכיר את תולדות משפחתך?  •

 

 המתייחסות לסגנון האמנותי -שאלות לדיון לאחר הצפייה בהצגה

 האם נהנית מן ההצגה ? •

 ההווה? העבר לסצנות סצנותבין  במאיכיצד לדעתך הבחין ה •

את מקומות ההתרחשות של העלילה על הבמה? )פנים,  התפאורה מעצבכיצד סימן  •

 )החלפת מסכים מצוירים סימנים תיאטרליים כגון הסרת וילון, חוץ, עבר, הווה.

, ותסצנהבהצגה תחושה של זמן ההתרחשות? )מעברים בין  התאורהכיצד יצרה  •

 ? יום, לילה( אילו מקומות מאורים, אילו מוסתרים

 סייעו לשחקנים לשחק תפקידים כפולים?התלבושות כיצד  •

יעת ותומכת במצבים הרגשיים שבה? )מתח, פרידה, אובדן, ימסהמוסיקה האם  •

 ? רגשותיךשמחה, פיוס( האם היא השפיעה על 



 

 
 

 

השחקנים? האם הצליחו לעורר הזדהות עם דמותם? האם  משחקהאם נהנית מ •

 ?, מרגשהמשחק היה מקורי, אמין, ייחודי, עקבי

 
 
 

 


