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סדרת בוטיק
2021

מוטל בן 
פייסי

עיבוד לסיפורו המפורסם 

של שלום עליכם: שני 

שחקנים המביאים בפעם 

הראשונה לבמה, את 

סיפורו של בן ה-9 וכל 

הדמויות הססגוניות 

המקיפות אותו. סיפורו 

מתחיל בכפר במזרח 

אירופה וממשיך דרך 

כל חוויות המסע, עד 

לאמריקה הרחוקה.

מאת: שלום עליכם

עיבוד ובימוי: שמואל הדג'ס 

דרמטורגיה: עוזי ביטון 

ייעוץ אמנותי: אסי שמעוני 

מוסיקה: עמית בן עטר 

עיצוב תלבושות: אודליה ליברמן 

עיצוב תפאורה: עלי קפלן  

תאורה: שמואל הדג'ס, אדם 

רוטבליט

 עוזרת במאי: נחמה פרל 

שחקנים: אריה שריקי וירדן 

בהומאפט

יום ה' / 05.08 / 20:30

יום ה' / 07.10 / 20:30

יום ה' / 18.11 / 20:30

קישור להרשמה

מועדי הצגה:

הצגה בהשראת חייה ועדותה של מרים 

יהב ז"ל: אל ביתה של מרים, ניצולת 

שואה, מגיעה עלמה - תלמידת י"א 

המתכוננת למסע לפולין. מרים מעדכנת 

בהחלטתה לא ליסוע אל אותם המקומות 

מהעבר, ואילו עלמה ממשיכה לנסות 

ולשאול. בין השתיים מתפתח קשר מיוחד, 

שבמהלכו מגוללת מרים בפני עלמה את 

סיפור הישרדותה המופלא. מאותו מפגש 

יוצאות שתיהן אחרות מכפי שנכנסו אליו.

מחזה ובימוי: יצחק לאור / שחקניות: נטע רוטנר 

וסיון בוכהיים / מנהל אומנותי: שמואל האדג'ס 

מפיקה: חיה ישראלי / תפאורה ותלבושות: גילי 

עזרן / מוסיקאי: אולפני ביט - עמית בן עטר

תאורה: אדם רוטבליט

שיהיה מי 
שיספר

קישור להרשמה

יום ה' / 02.09 / 20:30

יום ה' / 09.12 / 20:30

מועדי הצגה:

מנהל רשת בשר נתקע 

במחסן עם אחת העובדות 

ברשת, שנמצאת על 

הרצף האוטיסטי. במהלך 

השעות, זוכה המושג 

"נורמלי" לבחינה מחודשת 

ומערכת יחסים, שנראית 

בלתי אפשרית, מתפתחת 

בין השניים. מסתבר 

שכאשר מחיצות התיוג 

האוטומטי מוסרות, אנשים 

שונים בתכלית, מסוגלים 

למצוא שפה משותפת ואף 

למעלה מכך.

במאי: אסי שמעוני

מחזאי: דודי גורדון

שותפה לכתיבה: טל נתיב 

דרמטורגיה: עוזי ביטון

שחקנים: דודי גורדון וטל נתיב 

מנהל אומנותי: שמואל הדג'ס 

מפיקה: חיה ישראלי 

הלחנה ועיבוד מוסיקלי: אולפני 

ביט- עמית בן עטר

תאורה: אדם רוטבליט

מנהל במה: יוחאי חרט

איך יוצאים 
מכאן

יום ב' / 26.07 / 20:30

יום ה' / 30.09 / 20:30

יום ה' / 02.12 / 20:30

מועדי הצגה:

קישור להרשמה

שקד, חיילת עם בעיית מוטיבציה שלא 

מאמינה ביכולת להשפיע במסגרת 

הצבאית, מקבלת משימה להכין מצגת 

על גולדה מאיר. שקד נשאבת  לסיפור 

לחייה המרתקים של אחת הנשים החזקות 

בתנועה הציונית. דרך הדמויות המרכזיות 

בחייה מילדות ועד הנהגת המדינה  

נחשף סיפורה של אישה חזקה מנהיגה 

מובילה ומעצבת מרכזית במדינת ישראל. 

סיפורה של גולדה הוא גם סיפורה של 

מדינת ישראל ודמותה המרתקת מהווה 

דוגמא ומופת לעצמה והעצמה נשית היא 

משפיעה על שקד ומשנה את תפיסת 

עולמה ומחזקת את המוטיבציה שלה 

לשירות משמעותי בצה"ל. מונודרמה 

היסטורית מרתקת ומצחיקה על מנהיגות 

אמונה ומדינה ועל אשה שבחרה לנצח.

מחזה מקורי מאת ובבימוי: שמוליק הדג'ס 

שותפה לכתיבה ושחקנית: שירלי לוי / דרמטורגיה: 

עוזי ביטון / הדרכת שחקנית: אסי שמעוני  

תפאורה: ואדים ביילי / וידאו ארט: מתן ברוכים  

מוזיקה: אייל אוברמן / שחקנית: דניאל עובדיה

גבירתי ראש 
הממשלה

יום ה' / 21.10 / 20:30

יום ה' / 23.12 / 20:30

מועדי הצגה:

קישור להרשמה

מני, נער בגיל ההתבגרות חווה הצקות 

מחבריו על שמו "העתיק". לאחר אירוע 

קיצוני בבית הספר, מחליט הנער לברר 

מדוע סבו התעקש ובחר את שמו. מני 

מגיע לביתו של סבו ומוצא מזוודה ישנה 

ובתוכה פריטים מסתוריים באמצעות 

פריטים אלו יוצא מני למסע החולף 

בין תחנות חייו של אחד מגדולי מנהיגי 

האומה שעל שמו הוא נקרא. התעלומה 

שרדפה אותו שנים סוף סוף נפתרת 

לאחר גילוי מסעיר על הקשר בין סבו 

לראש הממשלה ה-6 של מדינת ישראל, 

מנחם בגין.

מחזה ובימוי: חביב מזרחי / שחקן: ירדן באומהפט  

ניהול אומנותי: שמואל הדג'ס / מפיקה: חיה ישראלי 

תפאורה ותלבושות: מחלקה אומנותית פסיק 

מוסיקה: חביב מזרחי / ניהול הצגה: יוחאי חרט

במשקפיים של 
בגין

יום ה' / 19.08 / 20:30

יום ה' / 11.11 / 20:30

מועדי הצגה:

קישור להרשמה

 בטלפון: 02-6513663 או בווצאפ: 050-6514040

harshamapsik@gmail.com :או בדוא"ל

נא לציין שם, שם משפחה, מס' כרטיסים, ומס' טלפון.

ניתן להרשם גם בקישורים המופיעים ליד כל הצגה.

 הצגות בוטיק 
הצגות המועלות 

בחלל אינטימי

לפרטים ולהזמנת כרטיסים צרו קשר:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k8mw96nSGAh-8rOQ3TIFYls99b4zthTvYRi4xCw_lk8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IcQAEvRYfR3KDaD8wuz3IkOEecoNRrxAWMAseoxWhrE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r0a4kKNv1zPjcHXQTdRYT11o30urdEKLz_zI0nX6Xmk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Biey71CcYPM_WxYdN-kN2Ewix44O7rTfdiZYMBA9od0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_hP5Hr1bqOxcfedtWdw3nCoz8HEwMGxzqbZ8FTJd3Yc/edit#gid=0
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