
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 שכלית התפתחותית לגשר על מגבלותיהם ולהוכיח את יכולותיהם.  באמנות ובתרבות "אין דבר כזה שאין דבר כזה". האמנות על תחומיה השונים מאפשרת לאנשים עם מוגבלות
 

 . השנים קרן שלם תמכה במגוון רחב של הצגות ומופעים שונים שבוצעו על ידי אנשים עם מוגבלות שכלית לאורך 
 את האפשרויות הגלומות גם בתחום זה. מטרת אוסף זה לעורר השראה ולהציג 

 

 

 שם ההצגה מס' 
מס' אנשים   המפעילשם  שם התיאטרון שנה 

 פרטי איש קשר עלות טכניות דרישות  קהל יעד משך ההצגה מופיעים

 הדירה  .1
(2006 ) 

 

 ₪  8,000 במה, הגברה ותאורה  חט"ב ומעלה  דקות 40-50 11 אקים  תיאטרון האחר 

 

 רוני אנקורי  
 מנהלת פנאי ואומנויות אקים ישראל 

052-6781991 
ronia@akim.org.il 

 
 לקטעים מתוך ההצגה 

 

 
   –על ההצגה הדירה 

 חייהם, חלומותיהם והיחסים בין אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית החיים בדיור בקהילה. 
 

 כפית של זהב  .2
(2008 ) 

בתיאום עם איש  בתיאום עם איש הקשר  חט"ב ומעלה  דקות 75 20 עמותת כנפיים 
 הקשר 

 ליזט צימרמן , מנהלת שיווק 
052-8739262 
072-2400274 

kenafayim@gmail.com  
 
 

 
   –על ההצגה כפית של זהב 

התפתחותית. השחקנים חיים את המציאות והחלומות שלהם על הבמה ויוצרים מסמך אנושי המפתיע את הקהל ביושר, בהומור ובפשטות שמזמן  פועלים שהם אנשים עם מוגבלות שכלית  20-במפעל כפיות קטן וללא מזגן עובדת חבורה של כ 
 לא פגשנו בהם בחיי היומיום. 

 

 היום השישי  .3
 )אדם וחוה( 

 (2010) 
 
 

תיאטרון   תיאטרון ידידות 
 קהילתי רעננה 

 והגברה במה, תאורה  חט"ב ומעלה  דקות 60 15
 
 
 

 עופרה ליכטינריט   ₪   6,500
052-3422534 

ofrali@raanana.muni.il 
 

 למכתב תודה על ההצגה 

 
 –ההצגה היום השישי על 

 המופע חושף את מושג האדם בהקשריו השונים של בריאת האדם ומועבר בהומור וקריצה אל הכאן ועכשיו דרך הסיפור המקראי. 
 התכנים מחוברים לעולמם הרגשי והחווייתי ולמציאות חייהם היומיומית של חברי הקבוצה ומועברים באמצעים תיאטרליים ובימתיים שונים. 

 
 

 חדר משלי   .4
(2011 ) 

 

תיאטרון  
 פלסטלינה 

תיאטרון  
 קהילתי אשדוד 

 ₪  17,000 בתיאום עם איש הקשר  חט"ב ותיכון  דקות 60 15

 

 מישל אלחרר , מנהל אוכלוסיות 
 ד"מ חב' עירונית אשדוד  

4867602-054 meo544867602@gmail.com 

 

 לקטעים מההצגה

 

 
   –על ההצגה חדר משלי 

 מופע מוסיקלי משולב של תלמידי תיכון רגילים עם תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. 
יחשף. הדברים מסתבכים כאשר מלך השכבה מגיעה לביתה ושומע קולות נגינה מהחדר שבו  סיפורה של נערה שיש לה אח בעל צרכים מיוחדים. היא מסתירה אותו בחדר ייחודי ומתביישת להזמין חברים לביתה ועושה הכל על מנת שסודה לא 

 מוסתר האח.... 
 

קול ששון וקול    .5
 כלה

(2011 ) 

שטח בימתי )לא חייב  - חט"ב ומעלה  דקות 70 17 עמותת כנפיים ואמונה אמנות 
 5על  5במה( מינימום גודל 

 

  קרן משה, מפיקה ובמאית ₪   14,000
050-3603372 

kolsasonve@gmail.com 
kmoshe23@gmail.com 

 
 

 לקטעים מן ההצגה

 

 
   –על ההצגה קול ששון וקול כלה 

ם מעלה סוגיות והתלבטויות הקשורות במקומו של השונה בחברה, השייכות ועוד. הצגה ההצגה מביאה את סיפורן של שתי משפחות העומדות שעות ספורות לפני טקס החתונה. בכל אחת מהמשפחות בן/בת עם צרכים מיוחדים. המפגש ביניה
 שחקנים רגילים. למעמותת כנפיים מרגשת המשלבת בין שחקנים עם צרכים מיוחדים 

 
 

 ההצגות שהועלו בתמיכתה של קרן שלם אוסף

 04.02.21תאריך עדכון אחרון : 

 הצגות 

mailto:ronia@akim.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/item/506
mailto:kenafayim@gmail.com
mailto:ofrali@raanana.muni.il
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 שם ההצגה מס' 
מס' אנשים   המפעילשם  שם התיאטרון שנה 

 פרטי איש קשר עלות טכניות דרישות  קהל יעד משך ההצגה מופיעים

 בטעם של פעם  .6
(2012 ) 

תיאטרון  
קהילתי "נוה 

 חמד"

תיאטרון  
קהילתי "נוה 

 חמד"

נשים ונערות בגילאי   דקות 75 15
 חט"ב ומעלה 

 ₪  13,000 בתיאום עם איש הקשר 

 

 דבורה מנדלוביץ 
052-2877109 

dvora_mn@bezeqint.net 
 

 לקטעים מן ההצגה
 

 
   –על ההצגה בטעם של פעם 

 חיי קהילה בישוב הישן של טרום העליות. מופע נערות ונשים מהמגזר חרדי, המחזיר אותנו לימי ירושלים של לפני שנים רבות, לימים של 
 
 

הנסיך הקטן,    .7
התיאטרון  גרסת

 השחור
(2012 ) 

 

תיאטרון  
 תעתוע 

עמותת  
אשכולות 

בעמק ובהר, 
 עפולה 

בה"ס יסודי, חטיבה   דקות 60  15
 ותיכון 

בתיאום עם איש  בתיאום עם איש הקשר 
 הקשר 

 אנפינגר בלה 
054-5941311 

bellaanfinger@gmail.com 
 

 לקטעים מההצגה
 

 
  –על ההצגה הנסיך הקטן  

מעניינת בין עלילת הסיפור לעולמו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית המנסה ליצור קשר עם הסובבים אותו ממש כפי שהנסיך הקטן אכזופרי. ההצגה מקשרת בצורה  -גרסת תיאטרון שחור לספר "הנסיך הקטן" מאת אנטואן דה סנט
 לאורך עלילת הסיפור פוגש ומתקשר עם אנשים, חיות ועוד.

 
 

 לפרוש כנפיים  .8
(2013 ) 

 ** לא פעיל

מגמת תיאטרון  צוהר הלב 
עמותת צוהר 

 לטוהר 

בני נוער החל מגילאי   דקות 95 תלמידות  22
 ומעלה  16

 ₪  35,000 במה, תאורה והגברה 
 

 , מנהלת קשרי חוץשרונה זלמנוב
052-5232601 

sharona.tzohar@gmail.com 
 

 לקטעים מן ההצגה
 

 
 –על ההצגה לפרוש כנפיים 

להצגה אשר משלבת טכניקות של וידאו ארט, תיאטרון לום בנו... כל אלה הם הבסיס על הדילמה המתמשכת בין החלומות לבין החששות והפחדים, החשש מלעגה של החברה, הפחד מכישלון וכל החסמים המונעים מלממש את הפוטנציאל הג 
 התיאטרון. משתתפות ( ומשחק של shadow theatre(, תיאטרון צלליות ) black light theatreשחור ) 

 

 איפה הים?   .9
(2014 ) 

 ₪  14,000 במה, תאורה והגברה  ומעלה  8גיל   שחקנים 16  מדיטק חולון 
 )לא סופי(

 

 מחלקת השיווק של המדיטק 
03-5021555 

salt2@mediatheque.org.il 
 

 לקטעים מן ההצגה
 

 
 –על איפה הים 

פור מסע מפתיע על האחרים וניסים בורחים מהמעון שלהם כדי להשיט אנייה קטנה בים. הדרך אל הים רצופה הרפתקאות, סכנות ומפגשים עם אנשים שישנו את חייהם. זהו סיהצצה נדירה אל עולמם המרתק של שני אנשים מיוחדים: חיים 
 שבינינו ועל האחר שבכל אחד מאיתנו. 

 
בקרב  אך מתאימה גם לבוגרים.   הקרן אישרה תקציב לסבסוד עבור הצגות "איפה הים" לתלמידים במסגרת סל תרבות אך תדון בבקשות לסיוע להפצתה גםלראשונה תומכת קרן שלם בהפקה של תיאטרון רפרטוארי, הפונה לקהל צעיר בעיקר, 

 קהלים נוספים. ניתן לפנות לקרן לסיוע במימון העלאת ההצגה כחלק מאירוע הסברה לקהלי יעד שונים )לא לצרכים מסחריים(.

חלומות   .10
 פשוטים

(2014 ) 

אקים עפולה,  אנסמבל יוצר 
בית שאן  
 והעמקים 

 במה, תאורה והגברה  גיל חטה"ב ומעלה  דקות 45 שחקנים 20
 
 

9,425   ₪ 
 )לא סופי(

 
בתיאום עם אשת 

 הקשר 

 ענת רגב 
052-2356269 

anatregev9@gmail.com 
 

 ההצגה באתר קרן שלם
 

 
 –על חלומות פשוטים 

תפקיד של מרצה ומנחה ותוך כדי הרצאתו על בחברה ובו זמנית מדברת על חלומות ושאיפות שיש לכולנו בחיים. אחד השחקנים מגלם    הצגה מרגשת וייחודית של קבוצת שחקנים בעלי לקות שכלית התפתחותית המשלבת הסבר על השונה 
 החריג והשונה מתעוררים על הבמה החלומות והשאיפות של חברי הקבוצה, באמצעים תיאטרליים, משעשעים, מפתיעים ומרגשים

 
 לקהלי שונים על פי הקריטריונים שנקבעו על ידה.  מוזמנתסיבסוד ההצגה אשר תומכת בהקרן 

 הצריף  .11
(2015 )   

 

תיאטרון  
שיל"ת  

ותיאטרון באר 
 שבע

תיאטרון  
 שיל"ת 

 במה, תאורה והגברה  ילדי גן עד כתה ג'  דקות 60 שחקנים 10
 
 

בתיאום עם אשת 
 הקשר 

 תמי מלכא 
0545815019 

shilatnegev8@walla.com 
 

 ההצגה באתר קרן שלם
 

 
 –על הצריף 

 הצגת ילדים בהשראת הסדרה המיתולוגית הצריף של תמרי. 
טוק. לאיתמר דמיון עשיר ושוצף; ענף שנשר ועץ שנשבר מקבלים תחת ידי הזהב שלו חיים חדשים בדמות סינדרלה ואחיותיה -גרים איציק החמור, איזבלה החתולה וצב ששמו טוק  על ראש ההר, בצריף ישן, בקצה היער, גר איתמר הנגר. איתו

ליג איתמר הנגר בסיפורים, בורא עולמות, וסוחף איתו את החברים, את השכנים וגם שתי אורחות מיוחדות, שמגיעות איתם מפ -המרושעות, אליסה בארץ הפלאות, כובען משוגע ועוד. כלי העבודה שלו הופכים לגן מכושף, לדג זהב ולאגם 
 מצוידות במסכי מגע משוכללים, ומגלות, שדווקא לברגים, ידיות, פיסות עץ וכלי עבודה פשוטים יש את הטאץ' האמיתי. 

 . ם תושבי הדרום בשילוב שחקנים בעלי צרכים מיוחדים, ובשילוב שבין תיאטרון משחק ותיאטרון בובותייחודה של ההפקה, בכך שהיא נותנת במה לשחקנים צעירי
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 שם ההצגה מס' 
מס' אנשים   המפעילשם  שם התיאטרון שנה 

 פרטי איש קשר עלות טכניות דרישות  קהל יעד משך ההצגה מופיעים

 חלום ליל קיץ  .12
(2017 ) 

 

 

הפקה  
משותפת  
לעמותת  

שק"ל,  
שירותים 

קהילתיים 
לבעלי צרכים 

מיוחדים  
והנהלת  
הסטודיו 

למשחק ע"ש 
ניסן נתיב  
 בירושלים 

לכל המשפחה ולילדים   דקות 50 שחקנים 8 עמותת שק"ל 
 מגיל שש ומעלה. 

 בתיאום עם איש הקשר 

)מתאימה ל בתי ספר 
ובחללים ציבוריים שונים 

 ( ברחבי הארץ 

בתיאום עם איש 
 הקשר 

 ד"ר עימנואל שן 
 

052-8390553 
emmanuelS@Shekel.org.il 

 
 

 ההצגה באתר קרן שלם
 

 
 –על "חלום ליל קיץ"  

 
 הזדמנות מרגשת להכיר מקרוב יכולות של בוגרים בעלי צרכים מיוחדים המופיעים על במה מקצועית וזוכים לשפע של מחמאות ותשואות. 

 "חלום ליל קיץ" של שייקספיר, בבימויו ועיבודו של יצחק לאור , לצלילי מוזיקה מקורית של עופר שריקי. עיבוד חופשי, קליל ומשעשע למופע 
 הפיות. חבורת שחקנים חובבנים , מתכוננים למופע לקראת יום הולדתו של המלך, שני זוגות נוצרים בעזרת שיקוי קסמים , וברקע מעורבים מלך ומלכת 

 

 

 

מס' אנשים   המפעילשם  סוג המופע הלהקהשם  מס' 
 פרטי איש קשר עלות דרישות טכניות  קהל יעד משך המופע מופיעים

 בקצב השלווה  .1
(2008 ) 

שירה, מופע 
ודיאלוג עם 

 הקהל 

הסעה + הגברה כולל   צעירים ומבוגרים  דקות 10-40 6-12 עמותת שלווה 
 בעלות + במה :גמיש 

בתיאום עם איש 
 הקשר 

 שושן , מנהל מוזיקלישי בן 
   0525951882נייד:  

drhatof@gmail.com 
 

 אור התוף  .2
(2010 ) 

 

מרכז כוכב   תיפוף 
 מעלות 

הגברה במה עפ"י האולם   צעירים ומבוגרים דקות 20-40 10
כסאות ללא ידיות באולם 

 קטן אין צורך בהגברה 

₪ ובנוסף  1200
 הסעה עלות 

 צביה אדרי, מנהלת הלהקה 
 050-8212578נייד:

zviaedri@gmail.com 
 

 תוף רם  .3
(2010 ) 

 

מועדון חברתי  תיפוף 
 אקים, רמלה 

במה, הגברה, כסאות  צעירים ומבוגרים דקות 10 12
 קונדנסורים 

₪ ובנוסף  600
 עלות הסעה 

 מועדון ורד אוזן, רכזת 
 0543911822נייד: 
 089212191טל: 

veredu1@bezeqint.net 
 

 רעות  .4
(2010 ) 

מועדון חברתי,  זמר ומחול
אגף הרווחה  

 רמת גן

 ₪  1,000 הגברה ותאורה  כל הגילים  דקות 30 19

 

 קובי אטדגי, מנהל מועדון רעות
 0507519869נייד: 
 03-6311410טל:  

 kobi@ramatshi.matnasim.co.il 
 

להקת אקים תל אביב    .5
(2014  ) 

 ** לא פעיל 

אביב  -אקים תל שירה 
 יפו

, קהילה, תרבות ופנאיקרן דרור, קרן דרור, רכזת  ₪   6,000 תאורה והגברה  כל הגילים  דקות  75 זמרים   6
 אקים תל אביב 

 052-6642325נייד :  
kerendror81@gmail.com 

 
 לצפייה במופע באתר קרן שלם

 מעבר לקול   .6
(2016  ) 

 

קרן שלם  שירה 
בשיתוף  

אוריל'ה "
מוסיקה  

 בקהילה" 

בתיאום עם איש  תאורה והגברה  כל הגילים  התאם לצרכים ב זמרים   17
 הקשר 

 אורי שחר, מנהל ההרכב 
 052-2304979נייד : 

gitarot@gmail.com 
 

 ה בקליפ של ההרכבילצפי

 

 

 

מס' אנשים   על המפגש שם הסרט  מס' 
 פרטי איש קשר עלות דרישות טכניות  קהל יעד משך המפגש  מופיעים

הקרנת הסרט  . 1
הדוקומנטרי 

"שמעון 
המלך"  

ומפגש עם 
 יוצר

הסרט 
 .  וגיבוריו

(2017 ) 

הסרט "שמעון המלך" מתעד את סיפורו 
של "שמעון המלך", בחור צעיר מבית שאן 

עם תסמונת דאון. שמעון הוא בעל ידע 
יוצא דופן במוסיקה מזרחית ומילדות חולם 
להיות דיג'יי, לעסוק במוסיקה ולהתפרסם. 
שמעון מקבל הזדמנות להגשים את חלומו 

כאשר הוא מתקבל לקורס שדרני רדיו  
כללה האקדמית כנרת". הסרט מלווה  ב"מ

את שמעון במהלך ההתמודדות המורכבת, 
האישית והחברתית, בדרך להיות שדרן 

 ברדיו.  

הקרנת הסרט בליווי פגישה עם הבמאי  
וגיבוריו מהווה הזדמנות להשראה מרגשת  

וללמידה משמעותית כבסיס לשילוב 
 אנשים עם צרכים החברתית בחברה. 

ללי, תלמידי  ציבור כ כשעה וחצי  1-3
חטיבות הביניים 

ותיכונים. מורים ואנשי 
מקצוע מתחום החינוך  

 והחינוך המיוחד. 

₪   2000-3000 מערכת הקרנה וסאונד. 
)תלוי במספר 

 המופיעים(.

 איש קשר: אריאל מירוז,  
 . 054-8034449טל': 

   mayrose.pro@gmail.com   דוא"ל:

 
 מידע נוסף באתר קרן שלם

 
 

 

 מופעים 

 סרטים 
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