
מופעי מוסיקה 2018 מופעי מחול 2018
סדרת "שישי חופשי"

קונצרט מס' 4
"אופרה בטירוף"

אהבה,  סיפורי  המגולל  מקורי  במופע  רוב,  ואירית  זבה  דוד 
ונגינה,  שירה  של  דופן  יוצא  מכלול  להורג.  והוצאה  תככים 
הסברים מטורפים, צרחות נוראיות, הדגמות חסרות בושה. כל 
ולא העזתם על עולם  התשובות לכל מה שרציתם לשאול 

האופרה ותרבות הצעקה האומנותית.
1.6 | שישי | 11:00 | הקונסרבטוריון העירוני | הכניסה חופשית!

סדרת "תזמורות רחובות ברחבי העיר" 
קונצרט מס' 2

תזמורת כלי נשיפה
מנצח: יעקב גלר

7.6 | חמישי | 20:00 | הקונסרבטוריון העירוני | הכניסה חופשית!

סדרת "תזמורות רחובות ברחבי העיר"
קונצרט מס' 3

תזמורת קלאסיקה רחובות
מנצח: דורון סלומון

סולן: נעם בוכמן – חליל צד
18.6 | שני | 20:00 | אשכול פיס | הכניסה חופשית!

סדרת "תזמורות ומקהלות רחובות בהיכל"
קונצרט מס' 4

תזמורת הג'אז רחובות 
"תני חיוך"

מנצח ומנהל מוסיקאלי: גורי אגמון
זמר אורח: אלי גורנשטיין

29.6 | שישי | 11:00 | היכל התרבות העירוני | הכניסה חופשית!

"קונצרטה לשמונה" מאת נדב סדקה ומאיה רוז חורמדלי
משתתפים: חניכי קבוצת ט'  - דרמה, בימת הנוער רחובות 

עיבוד ובימוי: יעל לוין שנצר
תקציר העלילה: ההצגה עוסקת בקבוצת נערים עם הפרעת קשב, 
אנשים  כיתת  של  סיפורם  את  ומספרת  והיפראקטיביות,  ריכוז 
את  המתייפח,  המזגן  את  הצלילים:  כל  את  ששומעים  צעירים 
ואת הזבוב המזמזם על הקיר. אנשים שחיים  הלשון המצקצקת 
הסובלים  צעירים  שמונה  השקט.  אחר  ומחפשים  בדיסהרמוניה 
מהפרעות קשב ומלקויות למידה המתמודדים בכל רגע עם מצבים 
קשים מכך שאף אחד לא מבין אותם. אם תו אחד מקדים את 
זמנו, האיזון מתערער, הצליל צורם, הפנים מתעוותות. כיתה אחת, 
המוסיקה  לצלילי  שרוקדים  ומקסימים,  לקויים  שחקנים  שמונה 
התלמידים  הפסיכולוגית,  המחליפה,  המורה  שומעים.  הם  שרק 
והקהל נבחנים – האם אפשר לחיות בהרמוניה עם הבעיה? ההצגה 
ומחפשת  והעתיד  ההווה  מהעבר,  התלמידים  סיפורי  בין  מדלגת 

תשובות דרך תשובות דרך אהבות ואמת כואבת.
19.6 | יום ג' | 18:00 | אולם בימת הנוער | עלות 10 ₪
19.6 | יום ג' | 20:00 | אולם בימת הנוער | עלות 10 ₪

"כולם רוצים למות" מאת הגר שפריר
משתתפים: חניכי קבוצת י"ב – דרמה, בימת הנוער רחובות 

הנחייה וייעוץ דרמטורגי: דניאל כהן לוי | עיבוד ובימוי: הגר שפריר
בעולם  המוות  שאחוזי  מגלה  אלוהים  אחד  בוקר  עלילה:  תקציר 
מזכירתו, מחליטים  ובתאל-  הוא  והאוכלוסייה מצטמצמת.  גדלים 
ויוצרים  לחסום את האפשרות למות עד שהחיים והמוות יתאזנו 

תוכנית ריאליטי שבסופה יקבל אדם אחד את הזכות למות.
21.6 | יום ה' | 20:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
| 13:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪ 22.6 | יום ו' 

"סוד מוזיאון" מאת אודליה דדון
משתתפים: חניכי קבוצת ד' – דרמה, בימת הנוער רחובות

עיבוד ובימוי: אודליה דדון
תקציר עלילה: כיצד הייתם מרגישים לו גיליתם עולם חדש מקביל? 
עולם  במפתיע  ומגלה  במוזיאון  שגרתי  לטיול  יוצאת  ד1'  כיתה 

מקביל ומרושע, ונשאבת למסע שישנה אותם לתמיד.
25.6 | יום ב' | 17:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה

25.6 | יום ב' | 19:00 | סטודיו בימת הנוער | חופשית!
 

"קן הקוקיה" מאת קן קיזי
משתתפים: קבוצת דרמה מבוגרים של בימת הנוער רחובות

עיבוד: ליאור ברגר
סדיסטית  ע"י  המנוהל  נפש  לחולי  מוסד  אל  העלילה:  תקציר 
להתחמק  המנסה  קטן,  פושע  חדש,  חולה  מגיע  ומניפולטיבית, 
צפוי  בלתי  מאבק  פסיכיאטרי.  חולים  בבית  אשפוז  ע"י  ממאסר 
מתפתח ביניהם וסוחף אחריו את יתר החולים הכלואים במקום. 
צוות  של  האכזריות  הפעולה  שיטות  נחשפות  המאבק  כדי  תוך 
המטפלים במוסד ומתגלה כי שפיותו של אדם וההגדרה "נורמאלי" 

היא זמנית ויחסית.
24.6 | יום א' | 20:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
25.6 | יום ב' | 18:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
25.6 | יום ב' | 20:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

 
"קדמת הבמה"

ערב מונולוגים ושירי תיאטרון ע"ש יהושע לביא
ערב סיום חגיגי של שנת הפעילות בבימת הנוער, 

במסגרתו מתחרים החניכים בהגשת שיר תיאטרלי או  מונולוג. 
הערב מוקדש לזכרו של יקיר העיר, איש החינוך והתרבות, יהושע 

לביא ז"ל.
28.6 | יום ה' | 20:00 | היכל התרבות העירוני | הכניסה חופשית!

"הדרים במחול 2018" במופע "רק בישראל"
נחגוג את 70 שנות מדינת ישראל דרך תחנות בחייה.

200 רקדניות ורקדנים ירקדו לצלילי המנגינות והמילים שהפכו לפס 
הקול של חיינו כאן.

09.07 | יום ב' | 17:30 | היכל התרבות העירוני | 10 ₪
09.07 | יום ב' | 20:30 | היכל התרבות העירוני | 10 ₪

פרטים באתר החברה העירונית רחובות
www.ironit-rehovot.co.il

במסגרת 
כל העיר במה

2018

במסגרת 
כל העיר במה

2018



הפקות סיום בימת הנוער                                                       
"2018 במה  העיר  "כל 

"עץ הדומים תפוס" מאת דפנה אנג'ל 
על פי סיפורה של גילה אלמגור

משתתפים: חניכי קבוצת ח' - דרמה, בימת הנוער רחובות
עיבוד ובימוי: ג'וש שגיא

תקציר העלילה: העלילה מתרחשת בישראל הצעירה ומתארת את 
ואת  מ"שם"  ואלה  מ"כאן"  אלה  בין  המורכבת  היחסים  מערכת 
התמודדותו הקשה של כל אחד מהם עם הכאב והאובדן הפרטי 
שלו מול ה"ביחד" שהם מצליחים לבנות. מחזה שנוגע בנימי הרגש 
ומאיר על  מערכות  וותיקים כאחד,  עולים חדשים  נוער,  בני  של 
היחסים המורכבות והבדלי המנטליות בין הדורות הרלוונטיים גם בימינו.

10.4 | יום ג' | 18:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
10.4 | יום ג' | 20:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

"מי רוצה להיות כיפה אדומה" מאת יאיר ראופמן
משתתפים: חניכי קבוצת ה' – דרמה, בימת הנוער רחובות

עיבוד ובימוי: יאיר ראופמן
תקציר העלילה: פעם אחת, בארץ רחוקה רחוקה, בכפר קטן, חיה 
לנכדתה  תופרת  להיות מפורסמת... סבתא  ילדה קטנה שרצתה 
כיפה אדומה, הילדה הופכת מפורסמת ועכשיו כולם רוצים להיות 

כיפה אדומה.
22.4 | יום א' | 18:30 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!
22.4 | יום א' | 20:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!

"הלוויה חורפית" מאת חנוך לוין
משתתפים: חניכי קבוצת יא', בימת הנוער רחובות 

עיבוד ובימוי: עומר יצחקי
תקציר העלילה: עיבוד מיוחד למחזהו הקלאסי של חנוך לוין מסדרת 
בנה,  לצ'ק,  מתה.  הזקנה  אלטה  הדודה  שלו.  השכונה"  "מחזות 
מחויב לגייס את המשפחה להלוויית אמו. האם תיתכן התעלמות 
מקבלת בשורת המוות רק כדי לקיים את החתונה המשפחתית 

הנכספת הכוללת ארבע מאות אורחים ושמונה מאות עופות?
לצ'ק רודף אחרי המשפחה הבורחת כדי למסור להם את בשורת 
הלוויית  משפחתו  בני  יעדיפו  האם  להלוויה.  והזמנתם  אמו  מות 
זקנה בגשם על פני חתונת בתם הצעירה באולם מפואר? האם 
ומה  אמו,  ארון  אחר  בודד  יצעד  או שמא  לחוגגים  לצ'ק  יצטרף 

לשחמנדרינא נזיר בודהיסטי ולכל העניין הזה?
24.4 | יום ג' | 18:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
24.4 | יום ג' | 20:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
25.4 | יום ד' | 18:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
25.4 | יום ד' | 20:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

 
"אהבת שבע הבובות" מאת פול גאליקו

משתתפים: חניכי קבוצת יא' – דרמה, בימת הנוער רחובות
עיבוד ובימוי: ליאור ברגר

תקציר העלילה: מּוש הצעירה עומדת להשליך את עצמה לנהר. 
היא מאסה בחייה אחרי שסּולקה ממופע הבידור העלוב, בו מצאה 
לה  שנותן  צווחני  קול  שומעת  היא  לפתע  בפריז.  פרנסתה  את 
בים."  דגים  המון  עוד  יש  אותך?  נפנף  שלך  "החבר  כמו:  עצות, 
לתדהמתה מבחינה מוש כי נותן העצות הוא בעצם בובת תיאטרון 
והיא עונה לו. לשיחה מצטרפות בובות  גזר,  בובות, שנקרא ראש 
תיאטרון נוספות. בקרוב תהפוכנה הבובות לידידותיה הטובות של 
אך  שלהן,  למופע  מצטרפת  מוש  בחייה.  לשינוי  ותגרומנה  מוש, 
צפויות לה שעות קשות עד שיחסיה עם מישל, מפעיל הבובות, 

יתפתחו לאהבה גדולה.
29.4 | יום א' | 18:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
29.4 | יום א' | 20:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
30.4 | יום ב' | 18:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
30.4 | יום ב' | 20:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

"שלוש שערות הזהב" מאת אמיר לביא
משתתפים: חניכי קבוצת ג' – דרמה, בימת הנוער רחובות

בימוי: ג'וש שגיא
תקציר העלילה: מסע גורלי של אירוס, נער פשוט עם, אל ליבה 
של איריס הנסיכה, למרות ועל אף רצונו של אביה המלך לעצור 
ואירוס  בכל כוחו את חתונתם. במסע פוגש המלך את בני עמו 

פוגש את השודדים והשד בעלות שערות הזהב.
07.5 | יום ב' | 17:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!
07.5 | יום ב' | 18:30 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!

 

"הצמיד של אופירה" מאת גיל צ'רנוביץ
משתתפים: חניכי קבוצה ה' – דרמה, בימת הנוער רחובות

עיבוד: דניאל כהן לוי | בימוי: איליה בורוביצקי
תקציר העלילה: אף אחד לא יודע כיצד הגיע הצמיד של אופירה 
לתוך התיק של נירה, ולמרות זאת כולם מחליטים לקרא לה "נירה 
הגנבת". בזה אחר זה נוטשים את נירה כל חבריה והיא מוצאת 
שנותר  היחיד  הקשר  הוא  האישי  יומנה  בעולמה.  לבד  עצמה 
במציאות יומה והיחיד שהוא שותף לרגשותיה. סיפור על חבורת 
ילדים שמחה ומאושרת, שתקרית נוראה מובילה לנידוי אחד מהם. 
סיפור על חרם, על הולדתו, על תוצאותיו ועל כוחה של הקבוצה 

לעומת הפרט.
| סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית! 9.5 | יום ד' | 17:30 
9.5 | יום ד' | 19:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!

"אמצעים כשרים" 
מחזה מקורי מאת נועה בר ניר 

)בוגרת בימת הנוער רחובות(
הנחייה וייעוץ דרמטורגי: דניאל כהן לוי

עיבוד ובימוי: סיוון בר ניר
משתתפים: חניכי קבוצת יב' – דרמה, בימת הנוער רחובות 

כשרות,  ביקורות  אבטחה,  מצלמות  על  שמירות  עלילה:  תקציר 
מכונות שתייה, פלקטים ושביזות - קשה לומר שרוח צה"ל מפעמת 
בלבו של בסיס פיקוד מרכז. בין מי שחולם לצאת לקצונה, לצאת 
מהצבא או סתם לצאת לידי חובה, יש מי שרק רוצה לעבור עוד 
יום בצה"ל בשלום. אבל כשהקצין התורן מסתבך עם שתי פקידות 
שמאסו במערכת, מלחמת עקרונות תערער את הבסיס הרדום. 

בשבת הזאת, שום דבר לא יישאר קדוש.   
10.5 | יום ה' | 20:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
| 13:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪ 11.5 | יום ו' 

 
"אגדה שהתערבבה" מאת נטלי ליסר חזן 

עיבוד ובימוי: הילה פרידמן
משתתפים: חניכי קבוצת ג' – דרמה, בימת הנוער רחובות 

עצמם  מוצאים  שהשתבש  אגדות  ספר  בעקבות  עלילה:  תקציר 
גיבורי האגדות השונים  במפגש מוזר ומשעשע ביער המסתורי.

14.5 | יום ב' | 17:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!
14.5 | יום ב' | 18:30 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!

  
"משפחה" מאת רביד דברה

עיבוד ובימוי: הילה פרידמן
משתתפים: חניכי קבוצת ז' – דרמה, בימת הנוער רחובות 

תקציר עלילה: קומדיה על אמא, אבא, אחות גדולה, אחות אמצעית 
ובינונית והאירוע המיוחד - הגעתו הראשונה של בן זוגה של הבת 

הגדולה למשפחה.
18.5 | יום ו' | 14:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

 
"המשפט של ישראל" מאת יעל עמרם
קבוצה ומשתתפים: חניכי קבוצת ו' - דרמה, 

חניכי קבוצות הזמר הצעירות א'-ו', בימת הנוער רחובות
מחזה, עיבוד ובימוי: יעל עמרם

ניהול מוסיקלי: גלית דהן מור יוסף ואלעד טרי
כוריאוגרפיה: דורית היינוביץ'

בדיוק  המדינה.  הקמת  ביום  נולד  ציון  בן  ישראל  עלילה:  תקציר 
היום, יום העצמאות למדינת ישראל הוא חוגג 70. באמצע החגיגה, 
נקרא ישראל לבית המשפט העליון שבשמיים, לתת עדות במשפט 
על עתיד מדינת ישראל. מיום היוולדו, נשזרו חייו של ישראל בחיי 
המדינה. הם נולדו יחד, גדלו יחד, ובגרו יחד. דרך עדותו של ישראל 
ישראל  מדינת  בעקבות  למסע  יוצאים  אנו  האישי,  חייו  וסיפור 
את  להכריע  מנסים  וההווה  העבר  דרך  היום.  ועד  מתולדותיה 

העתיד - עתידה של מדינת ישראל.    
21.5 | יום ב' | 18:30 | היכל התרבות העירוני | 15 ₪ 
21.5 | יום ב' | 20:00 | היכל התרבות העירוני | 15 ₪

"הרופא בעל כורחו" מאת מולייר
משתתפים: חניכי קבוצה ח' – דרמה, בימת הנוער רחובות 

עיבוד ובימוי: איליה בורוביצקי
תקציר עלילה: מחזהו של מולייר "הרופא בעל כורחו" הוא סאטירה 

חברתית על מצב הרפואה, הרופאים והחולים.
המחזה נכתב בשנת 1666 בסגנון פארסה, ועלילתו ודמויותיו נטועות 
לשים  כדי  זה  במעמד  במתכוון  מולייר השתמש  הנמוך.  במעמד 
ללעג ולקלס את האמונה העיוורת במדע הרפואה, שהיתה חזקה 
ובגיבורים  זה  וגס  אז לא פחות מהיום. הוא בחר בסגנון מצחיק 
בבליעת  התקשה  בפריז  האצילי  שקהלו  מאחר  אלה  מגוחכים 
הגלולה שהוא האכילם והראה לקהל את דיוקנו בראי. הראי בלבד 
היה ממדרגה נמוכה יותר. בהפקה זו, בחרנו לבסס את הסאטירה 
לא רק על מדע הרפואה, אלא גם על חברה הנאלצת להמציא 
תחלואיה.  את  לרפא  מנת  על  ניסים,  העושים  רופאים  לעצמה 
מולייר טען שהמחזות נכתבים אך ורק כדי שיוצגו על במה, ולא 
כדי שיהיו לספרות. הכלל המנחה צריך להיות: לגרום הנאה לקהל 
הצופים, אך "על הקומדיה להציג באופן כללי, את כל הפגמים של 

האנשים ובעיקר של האנשים של המאה שלנו".
24.5 | יום ה' | 18:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
24.5 | יום ה' | 19:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

   
״צבע הפנינה" מאת אנה מריה יוקל

משתתפים: חניכי קבוצת ח' – דרמה, בימת הנוער רחובות
עיבוד ובימוי: עומר יצחקי

תקציר עלילה: האם סכסוך פשוט בין שתי כיתות בביה"ס סביב 
בקבוק קטן של צבע יכול לתפוח ולהגיע לממדים מפחידים? האם 
הסתבכות אחת קטנה יכולה להפוך נער ישר, מקסים ונבון לשקרן, 
מושחת וחסר מצפון? שקרים קטנים מולידים שקרים גדולים יותר 
ואלימות מובילה לעוד אלימות. כך קרה לאלכסנדר, תלמיד בכיתה 
השקר  לעלילת  מאמינים  התלמידים  כל  לא  אולם  ראשונה.  ח' 
שמצמיחה את כדור השנאה המתגלגל. האם יצליחו לעצור אותו? 

האם האמת תנצח? והאם יתעורר מצפונו של אלכסנדר? 
28.5 | יום ב' | 19:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪ 
28.5 | יום ב' | 21:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
29.5 | יום ג' | 18:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
29.5 | יום ג' | 20:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

 
"העולם מצחיק אז צוחקים"

ערב מחווה ל-70 שנות הומור ישראלי. 
משתתפים: חניכי קבוצה ו'  - דרמה,  בימת הנוער רחובות

עיבוד ובימוי: יעל עמרם וליאור ברגר 
והסאטירה  הבידור  ההומור,  בעולם  למסע  נצא  עלילה:  תקציר 
הישראלי, ובעקבות היוצרים הגדולים ביותר בתחום לאורך השנים. 
בעיבוד מחודש,  והנוסטלגיות  הגדולות  וליצירות  למערכונים  נחזור 
להרבה  כאן  שלנו  החיים  את  שעשו  וליצירות,  לאנשים  במחווה 
פחות עצובים, והפכו את העצב לצחוק. בואו ויחד נצחק מהבכי, 

ובעיקר, נבכה מצחוק.
| סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית! 30.5 | יום ד' | 20:00 
| סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית! 31.5 | יום ה' | 18:00 
31.5 | יום ה' |  20:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!

"גריניץ'" מאת שי פיטובסקי 
עיבוד ובימוי: טלי אולמן 

משתתפים: חניכי קבוצת יב' – דרמה, בימת הנוער רחובות 
תקציר העלילה: גריניץ׳ הוא משרד פקידותי אי שם בעולם, שבו 
מה  וכל  קציבתו  הנעתו,  זמן,  העבודה?  מה  וקוצו.  זיקי  עובדים 
שקשור בשליטה עליו. למטה, בעולם האנושי, כולם נשלטים על 
ידי הזמן. גד הולך כל 'רבע ל' לתחנת האוטובוס לחכות לאהובה 
שנעלמה כבר מזמן, ופוגש בכל יום את שפרה, שמפספסת תמיד 
יש  וכשבגריניץ׳  האוטובוס.  את  רק  ולא   - ברגע  האוטובוס  את 
טעויות – בני האדם סובלים. כשאיתי ומיכל נאלצים לחכות יותר 
מידי זמן לשיחה אחרי הדייט הראשון, הם מקבלים כפיצוי שבועיים 
עודף  זמן  הוקצב  למישהו  ואם  בעיות.  יוצרים  שרק  ברצף,  יחד 
לחיות, חייבים לקחת ממישהו אחר – אמא של יונתן עדיין מחכה 
לו שיחזור מהצבא. ואם ההשפעה של טעויות קטנות כל כך גדולה, 
אפשר רק לדמיין איזה קרע בזמן ייווצר בסוף התקופה השביעית, 
כשזיקי וקוצו מחליטים למרוד. מחזה על זמן, על ניצול, על פספוס, 

על בני אדם ובעיקר – על מי שבידיו המושכות.
| אולם בימת הנוער | 10 ₪  14:00 | 1.6 |  יום ו'  
| אולם בימת הנוער | 10 ₪ 2.6 | מוצ"ש | 21:00 

 

"שעת הילדים" מאת ליליאן הלמן
משתתפים: חניכי קבוצת ט' – דרמה, בימת הנוער רחובות 

עיבוד ובימוי: אודליה דדון
תקציר העלילה: שתי מורות צעירות המקימות יחד פנימיה לבנות 
לאחר  מתקפה  תחת  עצמן  את  מוצאות  הארץ  בדרום  חרדיות 
נשים  באהבת  "חוטאות"  שהן  עליהם  מעלילה  הבנות  שאחת 
והסיפור יוצא מכלל שליטה. מחזה נוקב העוסק בכוחו של השקר 
"חיים  יכול להוביל לתוצאות הרסניות.  ועד כמה הוא  ולשון הרע 

ומוות ביד הלשון".
5.6 | יום ג' | 18:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
5.6 | יום ג' | 20:30 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

 
"עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור" מאת אפרים סידון

משתתפים: חניכי קבוצת ד' – דרמה, בימת הנוער רחובות 
עיבוד ובימוי: יעל לוין שנצר

תקציר העלילה: "בארץ אחת מעבר לים חי מלך זקן, נבון וחכם
שמו היה משונה וקשה ללשון ליאונרד-פרדיננד-פדהצור הראשון..."
המחזה מספר על מלך אחד טוב, שהיה אהוב על ידי בני עמו, 
עד אשר במסיבת מלכים בן מלך אומר לו: "הוא עושה רק דברים 
שהעם בם רוצה משום כך עמו כל כך מרוצה אם יפסיק פרדיננד 

להיות מלך טוב יפסיק העם אותו לאהוב."
פרדיננד נחוש בדעתו להוכיח שלא משנה מה יעשה, עמו ימשיך 
לאהוב אותו ולשם כך מוציא צווים שמקשים על חייו של העם עד 
אשר עמו לא מוכן לסבל אותו יותר. הסיפור מלמד על מגבלות 
כוחו של השלטון: גם מלך אהוב אינו יכול להתמיד בהטלת גזרות 

על עמו, משום שגישה זו תביא להדחתו...
המחזה מספק לנו שיעור חכם, משעשע ומאלף באזרחות טובה. 

7.6 | יום ה' | 17:00 | סטודיו בימת הנוער | הכניסה חופשית!
 

"כולם רוצים לחיות" 
קומדיה טראגית מאת חנוך לוין על פי אלקסטיס מאת אוריפידס

משתתפים: חניכי קבוצת י' – דרמה, בימת הנוער רחובות
עיבוד בימוי ותנועה: יעל עמרם ויאיר ראופמן

תקציר העלילה: עיבוד חדשני למחזה הקלאסי מעורר המחלוקת 
לא  אחד  אף  דיוק  ליתר  או  לחיות,  רוצים  כולם  לוין.  חנוך  של 
רוצה למות, הוא סיפורו של בעל אחוזה נידחת, לא מסכן, לא זקן 
נגזר עליו לפתע מן השמים למות. בעטיה של  ולא חולה, אשר 
טעות ברישום בפנקס מלאך המוות, ניתנת לו חנינה בתנאי שיביא 
מחליף. מי יסכים להחליפו? אשתו האהובה? בניו החמודים? הוריו 
הישישים? סתם חולה חשוך מרפא? בעל מום אחוז יאוש? אולי 
העולם  אכן  בכסף?  בכח?  באהבה?  מחליף?  יקנה  ובמה  סיני? 
שורץ מחליפים – אבל, כפי שאומר גיבורנו המבועת: "אהה, איזה 

אסון. כולם רוצים לחיות!"
10.6 | יום א' | 19:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
10.6 | יום א' | 21:00  | אולם בימת הנוער | 10 ₪
11.6 | יום ב' | 19:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪
11.6 | יום ב' | 21:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪

 
"התפקיד הראשי" 

מאת גיל צ'רנוביץ, על פי סיפור קצר מאת רבה מגן
משתתפים: חניכי קבוצת ז' – דרמה, בימת הנוער רחובות 

עיבוד ובימוי: רענן פז
תקציר העלילה: המורה לתיאטרון מחלקת תפקידים לקראת הצגת 
ירון מקבל את התפקידים הראשיים, אך  סוף השנה. בדרך כלל 
את  לה  ונותנת  אורה  של  מהאודישן  מתרשמת  המורה  הפעם 
התפקיד הראשי. ירון לא מוותר ולוקח לעצמו את התפקיד בחזרה 
במרמה ובאיומים, ואורה נשארת לבדה עם תחושת החלום המנופץ. 
בנוסף, המורה מבקשת ממנה לעזור לירון בהכנה לתפקיד ובלמידה 
בעל פה, מה שמעמיד את שני הילדים במצב מביך ובלתי אפשרי. 
למרות כל הסיכויים, נחשפים בהדרגה אורה וירון זה לעולמו של זו 

וחברות יוצאת דופן נרקמת ביניהם.
ולהישמע,  להיראות  הצורך  על  חדשים  דברים  לומדים  הם  יחד 

להיות שווה בין שווים ועל הרווח שיש בנתינה לאחר.
15.6 | יום ו' | 13:00 | אולם בימת הנוער | 10 ₪ 

במסגרת 
כל העיר במה

2018

במסגרת 
כל העיר במה

2018

במסגרת 
כל העיר במה

2018

במסגרת 
כל העיר במה

2018


