
ONLINE
ובגן הפעמון 

ירושלים

The Train Theaterפרטים באתר תיאטרון הקרון



קהל יקר

מקיימים את פסטיבל הקרון  אנו  זו  בשנה 
ה-29. על אף השפעות מגפת הקורונה אנו 
הפסטיבל  את  ולקיים  להמשיך  מתעקשים 
גם בשנה זו כאשר רובו יתקיים באופן דיגיטלי 
ובתיאטרון.  הפעמון  בגן  פיזי  באופן  וחלקו 
חשוב לנו לתת לכם את ההיצע העשיר של 
ההפקות והאירועים המיוחדים שלנו וכן לייצר 

פרנסה לאמנים ישראלים בתקופה זו.
לצד כל זאת, הבניין החדש של התיאטרון 
במיוחד  שהוכנו  רבות  ותכניות  הושלם 
בשבילכם כגון: תכניות מנויים, חוגי תיאטרון, 
ספריה  מקור,  הפקות  לקרקס,  ביה''ס 
במהלך  ליישומן  מחכות  ועוד  קהילתית 

השנה הקרובה עם המעבר אליו.
אני מודה לראש העיר משה ליאון על שיתוף 
על  ירושלים  לקרן  שנים,  לאורך  הפעולה 
ולכל  התרבות  למשרד  הנדיבה,  תרומתה 

העוסקים במלאכה.
תודה מיוחדת לצוות שיווק ומכירות הקרון - 
שושי פלד, אלה גיל ואתי סעדו. תודה לשי 
ויין המעצבת  קסל מפיקת הפסטיבל, מיה 
אתר  אחראית  ניסדלסקי  בר  סיון  הגרפית, 
האינטרנט, שרון גבריאלוב אחראית המדיה, 
הילה ספקטור העורכת.  תודה לדנה בסון 
כהן  ולהילה  וקהילה  פרויקטים  מנהלת 

עוזרת מנכ"ל. 
תודה לשחר מרום המנהל האמנותי והשותף 
לדרך על החברות ועל כל העשייה המבורכת.

אני מזמין אתכם לבוא ולבלות איתנו את 
ימי הפסטיבל. 

חג שמח
יזהר פלורסהיים

מנכ''ל תיאטרון הקרון 
מנהל פסטיבל

קהל יקר, 

זאת שנה מאתגרת במיוחד לניהול אמנותי 
של פסטיבל תיאטרון כאשר כל יום מוליד 

מגבלה חדשה. 
בתיאטרון נהוג לומר שמגבלה היא המנוע 
ובתוכנייה  ומעניינת,  מוצלחת  ליצירה 
השנה ניסינו להפוך את המגבלה ליתרון. 
כך, אולם התיאטרון שלנו הפך למשחקייה 
ייחודית שמציעה עולמות דמיון למשחק 
חופשי לילדים, גן הפעמון הפך מגן ציבורי 
שלנו  הפייסבוק  ודף  פעמוניה  לממלכת 
בכל  כמעט  בה  הפסטיבל  לרחבת  הפך 
תוכן  מציע  חדש  דיגיטלי  פרויקט  רגע 

עכשווי לילדים בזווית חדשה.

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק 
באירועי הפסטיבל הדיגיטליים 

ובגן הפעמון בירושלים.

חג שמח
שחר מרום

מנהל אמנותי תיאטרון הקרון ופסטיבל

תושבים ואורחים יקרים שלום רב, 

את  שנה  מידי  מארחת  ירושלים  העיר 
כאשר  החנוכה,  בחג  הקרון  פסטיבל 
לראשונה פסטיבל הקרון ה-29, מתקיים 
במתכונת מקוונת ועם פעילויות במרחב 

הפתוח. 
הפסטיבל הינו אירוע מוביל בתחומו ובעל 
מוניטין בינלאומי, בהובלת יזהר פלורסהיים, 
מנכ"ל תיאטרון  הקרון, שמוביל ביד רמה 

את ניהול והפקת הפסטיבל. 
עיריית ירושלים תומכת מדי שנה בפסטיבל 

הקרון שהוא אבן דרך חשובה בחיי 
התרבות בעיר. 

אני מזמין אתכם להנות משלל האירועים 
הפתוח  במרחב  והפעילויות  המקוונים 

שמתקיימים בימים אלה בירושלים.

חג אורים שמח,     
משה ליאון

ראש עיריית  ירושלים

קהל יקר, 

ומשתתפות  משתתפי  את  מברך  אני 
פסטיבל הקרון שיוצא לדרך בחג החנוכה. 
את  לקיים  הבחירה  על  שמח  אני 
גם בשנה כה מורכבת. אמנם  הפסטיבל 
במתכונת  מתקיים  הפסטיבל  השנה 
מעט שונה, אך אני בטוח כי יצליח לרגש
ולחדש באמצעות יצירות מגוונות, מעגלי 

שיח, סדנאות ופעילויות שונות. 
אני רוצה להודות ליזהר פלורסהיים, מנכ"ל 
שנים  מכיר  אני  אותו  הקרון,  תיאטרון 
מעגלי  הרחבת  למען  עבודתו  על  רבות, 

התרבות האיכותית לכלל עם ישראל 
במחירים סמליים. 

אני מזמין את כולכם לקחת חלק 
בפסטיבל המיוחד.

חג אורים שמח, 
חילי טרופר

שר התרבות והספורט



יום ראשון  13.12

מפגש ויצירה בזום עם מעין רזניק
)ההצגה זמינה לצפייה מ-12.12 ב-17.00(

 ₪ 20

מפגש ויצירה בזום עם רוני גולן
)ההצגה זמינה לצפייה מ-13.12 ב-9.00(

 ₪ 20

למבוגרים 
לאן נעלם האקשן 

הרצאה בזום עם תמר הוכשטטר 
הרשמה ללא תשלום 

מסע שהתחיל בקופסה
/ טלי רגב וצבי פטרקובסקי

בכל יום סרטון ממקום אחר בעולם

הבלשית שטות
/ איריס דומאני

בכל יום פרק חדש

מהמטבח באהבה
/ אריאל דורון 

בכל יום מתכון חדש

סת"ם חנוכה
/ אסף פרידמן ואבשלום אשל

בכל יום הדלקת נר מפתיעה לחג 

סיפור לפני השינה 
/ נילי גפנן

בכל יום סיפור מרתק ממקום אחר 

16.00 - 10.00
)מידי 20 דק׳(

 16.00 - 10.00
)מידי 40 דק׳(

 12.00

ים קטן - הצגה מצולמת
 11.00

נקודת אור - הצגה מצולמת
  16.00

20.00

On-line הצגות וסדנאות
ההצגות זמינות לצפייה למשך 24 שעות

פעילויות תיאטרליות 
בגן הפעמון ובשכונת ימין משה

הרפתקת הפעמון שנדם
/ רות חוף 

סיור תיאטרלי בגן הפעמון
 ₪ 10

עיר משחק / שלומי איגר 
משחקייה בתיאטרון הקרון

 ₪ 10

איפה גברת גבאי
/ ג'ק שוילי אברהם כהן

תיאטרון סמטאות בימין משה 
₪ 30

10.00

13.00

 15.00

17.00

19.00

אירועים חינמיים 
live פייסבוק



יום שני  14.12

מפגש ויצירה בזום עם הילה פלשקס 
)ההצגה זמינה לצפייה מ-13.12 ב-17.00(

 ₪ 20

 Worksop Via Zoom-in English
with Galia Levy-Grad

)ההצגה זמינה לצפייה מ-14.12 ב-9.00(
 ₪ 20

למבוגרים - הרשמה ללא תשלום
מהבמה לארגז הצעצועים

הרצאה בזום עם שלומה אייגר 

יצירה עם קהל, מרחב וזמן בעולם משתנה 
דפנה קרון בשיחה עם האמן 

אייף ספינסמיה )בלגיה(
 

מסע שהתחיל בקופסה
/ טלי רגב וצבי פטרקובסקי

בכל יום סרטון ממקום אחר בעולם

הבלשית שטות
/ איריס דומאני

בכל יום פרק חדש

מהמטבח באהבה
/ אריאל דורון 

בכל יום מתכון חדש

סת"ם חנוכה
/ אסף פרידמן ואבשלום אשל

בכל יום הדלקת נר מפתיעה לחג 

סיפור לפני השינה 
/ נילי גפנן

בכל יום סיפור מרתק ממקום אחר 

16.00 - 10.00
)מידי 20 דק׳(

 16.00 - 10.00
)מידי 40 דק׳(

למה בכה הדג - הצגה מצולמת
 11.00

 Digital show - The Chelem Legend, Fool Moon
  16.00

20.00

21:15

On-line הצגות וסדנאות
ההצגות זמינות לצפייה למשך 24 שעות

פעילויות תיאטרליות 
בגן הפעמון

הרפתקת הפעמון שנדם
/ רות חוף 

סיור תיאטרלי בגן הפעמון
 ₪ 10

עיר משחק / שלומי איגר 
משחקייה בתיאטרון הקרון

 ₪ 10

10.00

13.00

 15.00

17.00

19.00

אירועים חינמיים 
live פייסבוק



יום שלישי  15.12

מפגש ויצירה בזום עם גליה לוי גרד 
)ההצגה זמינה לצפייה מ-14.12 ב-17.00(

 ₪ 20

מפגש זום חוויתי בין סיפור ללמידה
מפגש ויצירה בזום עם איילת גולן ועמרי רווה

)ההצגה זמינה לצפייה מ-15.12 ב-9.00(
 ₪ 20

מסע שהתחיל בקופסה
/ טלי רגב וצבי פטרקובסקי

בכל יום סרטון ממקום אחר בעולם

הבלשית שטות
/ איריס דומאני

בכל יום פרק חדש

מהמטבח באהבה
/ אריאל דורון 

בכל יום מתכון חדש

סת"ם חנוכה
/ אסף פרידמן ואבשלום אשל

בכל יום הדלקת נר מפתיעה לחג 

סיפור לפני השינה 
/ נילי גפנן

בכל יום סיפור מרתק ממקום אחר 

ציפור הגשם-אגדת נייר  - הצגה מצולמת
 11.00

  PUPPET CINEMA -סדנת היכרות עם שפת ה
  16.00

On-line הצגות וסדנאות
ההצגות זמינות לצפייה למשך 24 שעות

פעילויות תיאטרליות 
בגן הפעמון ובשכונת ימין משה

10.00

13.00

 15.00

17.00

19.00

אירועים חינמיים 
live פייסבוק

16.00 - 10.00
)מידי 20 דק׳(

 16.00 - 10.00
)מידי 40 דק׳(

הרפתקת הפעמון שנדם
/ רות חוף 

סיור תיאטרלי בגן הפעמון
 ₪ 10

עיר משחק / שלומי איגר 
משחקייה בתיאטרון הקרון

 ₪ 10



יום רביעי  16.12

מפגש ויצירה בזום עם אביב הורוביץ 
)ההצגה זמינה לצפייה מ-15.12 ב-17.00(

 ₪ 20

מפגש ויצירה בזום עם רונית קנו
)ההצגה זמינה לצפייה מ-16.12 ב-9.00(

 ₪ 20

למבוגרים
Puppet Cinema

הרצאה בזום - על החיבור בין תיאטרון 
ומבע קולנועי / צבי סהר

הרשמה ללא תשלום 

מסע שהתחיל בקופסה
/ טלי רגב וצבי פטרקובסקי

בכל יום סרטון ממקום אחר בעולם

הבלשית שטות
/ איריס דומאני

בכל יום פרק חדש

מהמטבח באהבה
/ אריאל דורון 

בכל יום מתכון חדש

סת"ם חנוכה
/ אסף פרידמן ואבשלום אשל

בכל יום הדלקת נר מפתיעה לחג 

סיפור לפני השינה 
/ נילי גפנן

בכל יום סיפור מרתק ממקום אחר 

מעשה בעולם  - הצגה מצולמת
 11.00

הוגו שלי  - הצגה מצולמת
  16.00

20.00

On-line הצגות וסדנאות
ההצגות זמינות לצפייה למשך 24 שעות

פעילויות תיאטרליות 
בגן הפעמון ובשכונת ימין משה

10.00

13.00

 15.00

17.00

19.00

אירועים חינמיים 
live פייסבוק

16.00 - 10.00
)מידי 20 דק׳(

 16.00 - 10.00
)מידי 40 דק׳(

 12.00

הרפתקת הפעמון שנדם
/ רות חוף 

סיור תיאטרלי בגן הפעמון
 ₪ 10

עיר משחק / שלומי איגר 
משחקייה בתיאטרון הקרון

 ₪ 10

איפה גברת גבאי
/ ג'ק שוילי אברהם כהן

תיאטרון סמטאות בימין משה 
₪ 30



יום חמישי  17.12

מפגש ויצירה בזום עם שרון גבריאלוב 
)ההצגה זמינה לצפייה מ-16.12 ב-17.00(

 ₪ 20

מפגש ויצירה בזום עם רונית קנו
)ההצגה זמינה לצפייה מ-17.12 ב-9.00(

 ₪ 20

למבוגרים
שום דבר לא קדוש, עיצוב חוויות לילדים 

במרחב המוזיאלי 
הרצאה בזום  / הדס זמר בן ארי

הרשמה ללא תשלום 

מסע שהתחיל בקופסה
/ טלי רגב וצבי פטרקובסקי

בכל יום סרטון ממקום אחר בעולם

הבלשית שטות
/ איריס דומאני

בכל יום פרק חדש

מהמטבח באהבה
/ אריאל דורון 

בכל יום מתכון חדש

סת"ם חנוכה
/ אסף פרידמן ואבשלום אשל

בכל יום הדלקת נר מפתיעה לחג 

סיפור לפני השינה 
/ נילי גפנן

בכל יום סיפור מרתק ממקום אחר 

זוהר  - הצגה מצולמת
 11.00

הגשם של סבא אהרון  - הצגה מצולמת
  16.00

20.00

On-line הצגות וסדנאות
ההצגות זמינות לצפייה למשך 24 שעות

פעילויות תיאטרליות 
בגן הפעמון

10.00

13.00

 15.00

17.00

19.00

אירועים חינמיים 
live פייסבוק

16.00 - 10.00
)מידי 20 דק׳(

 16.00 - 10.00
)מידי 40 דק׳(

הרפתקת הפעמון שנדם
/ רות חוף 

סיור תיאטרלי בגן הפעמון
 ₪ 10

עיר משחק / שלומי איגר 
משחקייה בתיאטרון הקרון

 ₪ 10


