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 פרהיסטוריה
 מאת אביטל קורמןמחזה מקורי 

 בהשראת אימפרוביזציה שעשו הילדים בשיעור

 

 הערות

לפניך הצצה לשני עמודים ראשונים של הטקסט הכתוב, במידת הצורך  -

 וברצונך לקבל את הטקסט השלם, יש ליצור קשר עם המחברת.

ניתן לערוך את המחזה, להשמיט או  -דמויות  19 -המחזה נכתב ל -

 .לפי הצורך להוסיף דמויות

נוסף שהוא פתיח / הקדמה של שתי  1עמודים ועמ'  20המחזה מונה  -

 הדמויות הקדמוניות

המחזה נכתב לביצוע על הבמה של תלמידי כיתות ד' עד ו' של במה  -

 .צעירה לתיאטרון

 תקציר

עניין בקרב תלמידיה מחליטה המורה בצר לה ומכיוון שאינה מצליחה לעורר 

להיסטוריה של תלמידי כיתה ה' לעבוד על הכיתה ולספר להם על מנהרת זמן 

היסטורי. אם יאמינו לה יצליחו לעבור דרך ה סודית שתוביל אותם לעולם הפר

 "מאמינים"קיר ממש כמו "בהרי פוטר ברציף תשע ושולה רבעים" התלמידים 

מון... אבל? האם מסתבר שזה רק חלום? זיכרון ומגיעים לעולמו של אדם הקד

מתעתע מימי ביה"ס העליזים של סבא וסבתא...? כי.. "כל זה קרה כל כך מזמן 

ועכשיו הכל היסטוריה..." במחזה מופיעות דמויות נוספות כגון: שלושת 

התלמידות מכיתה ו' שמרגלות אחר המתרחש ומדווחות לבלוג ביה"ס, מפקד 

 מצחיקים שמגיעים לחקור את המנהלת והמנקה... המשטרה והשוטרים ה

 

 וקולע לטעמם.  בביה"ס המחזה מתאר בהומור את עולמם של התלמידים
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 פרהיסטוריה
 מחזה מקורי מאת אביטל קורמן

 

 קריאה נעימה

 
 תפקידים ע"פ סדר הופעתם המחזה

 החמוד - סבל'ה .1

 העוקצנית - סבתל'ה .2

 המצחיקה - המורה .3

 מכיתה ד'המתחכם המעצבן,  - בןהתלמיד  .4

 מכיתה ד'מלכה הכיתה,  -דניאל התלמידה  .5

 מכיתה ד'הסתלבטן העצלן,  -אלון התלמיד  .6

 מכיתה ד' חנונית חכמה, - נעמההתלמידה  .7

 מכיתה ד' מעז ומרגיז, - אביבהתלמיד  .8

 מכיתה ד'המתוקה המצחיקה  -גלית התלמידה   .9

 הספרכתבת בלוג בית  -כיתה ו' מ שליתלמידה ה 10

 כתבת בלוג בית הספר -כיתה ו' משירלי תלמידה ה 11

 כתבת בלוג בית הספר -כיתה ו' משי לי תלמידה ה 12

 החכמה שרואה הכל - מנקה של ביה"ס 13

 ההיסטרית  -מנהלת ביה"ס  14

 הקשוח והעצבני -מפקד החקירה  15

 המזמר  -השוטר  16

  המדברת -השוטרת  17

  דמות קדמונית -אוגה  18

  דמות קדמונית -בוגה  19
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Q 1 מוסיקת פתיחה  

כסאות  6לוח וגם  הכיתהבימין במה  .ושולחןספה  - ביתם של סבא וסבתא הבמהבמרכז 
למטרת החילוף לעולם  עץ ענפיםל מקום מיוחדיש  הקדמיים כיסאותב פונים לקהל,
 מפקדת מתחת לבמה בימין פודיוםעמדת בלוג ביה"ס.  במה שמאלב. הפרהיסטורי

 -חדר מנהלת  פודיוםבשמאל מתחת לבמה  .טלפון ומחשב מכשירשולחן  -משטרה 
 שולחן מכשיר טלפון ומחשב.

 הבמה ונפגשים במרכז)  צדימשני נכנסים  (סבא וסבתא ביתם של סבא וסבתא 1 - צנהס

 הכל היסטוריה!עכשיו : כן... ככה זה, סבא וסבתא ביחד

 כמה שהייתי מאוהב... פתאום, ! נזכרתיל'הסבת אוי: סבא

 בדיוק עכשיו. ,שהייתי מאוהבת אני נזכרתיגם  ,מצחיק סבל'ה: סבתא

 היו ימים... אלו: סבא

 יפים...: ימים סבתא

 ועכשיו הכל היסטוריה!היינו יפים.  אנחנו: סבא

 עדין יפה! אני : אני מזהירה אותך סבל'הסבתא

  את יפיפייה סבתל'ה.: בטח שאת יפה, סבא

 רק יפה! גם צעירה!: לא סבתא

 ממש נערה. צעירה! : בטח שסבא

 ברוח,  גם צעירה: וסבתא

 (סבל'ה מתיישב על הספה) לנוח?! אני יושבבסדר. : סבא

 את המצב רוח!לי  תסכבר הר תנוח! ,נוחת: סבתא

 (סבתל'ה מתיישבת על הספה לידו)וניזכר...   איתיבואי סבתל'ה שבי : סבא

 על מה אתה מדבר? במה ניזכר? : סבתא

 את זוכ... !?...את זוכרת !?...: את זוכרתסבא

 בטח שזוכרת! זוכרת הכל! כאילו זה קרה אתמול...  (קוטעת אותו) סבתא:
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 )נרדמיםמניחים ראש אחד על השני ו( ועכשיו הכל היסטוריה!: סבא וסבתא ביחד

Q 2  צלצול בית הספרמוסיקת חלום שבסופה  

 )אל הכיתהנכנסים (התלמידים  - בכיתה  2 -סצנה 

מלחמות  .על עצמה חוזרתתמיד  ,תלמידיםההיסטוריה היסטוריה! ו המורה:

  ומה שיהיה הוא שהיה.  מה שהיה, הוא שיהיה ואכזבות. וכיבושים, אהבות

 עושה תנועה עם התחת)( : ואין חדש תחת השמש... בן

 .בן, ומספיק לעצבן שבן שלך...  על הישב בבקשה על התחהמורה: 

 מצטער המורה.אני מה זה סליחה, : בן

 לא נורא! עכשיו, תלמידים יקרים להכניס בבקשה מחברות וספרים. המורה:

 אפשר לעשות בידור?ילה בלגן! מה נגמר השיעור? : בן

  !בידור ולא עושים ,לא ניגמר השיעור שבן שלך....חעל התשב אמרתי המורה: 

  למה הכנסנו מחברות וספרים?אם לא נגמר השיעור, המורה, : דניאל

 עפרונות ודפים  להוציא ו...(מתעלמת ממנה)  המורה:

  בואו נראה מה אתם זוכרים!ו מורה)(חיקוי של : דניאל

  יק להתחכם דניאל כי את תמצאי את עצמך ליד חזר המנהל!מספהמורה: 

 משפט שהסוף שלו ידוע מראש... זההמורה, כי : דניאל

 דקת! תוציאו עפרונות ודפים... ובואו נראה מה אתם זוכרים!וצ תאהמורה: 

 : אוי לא!!!כל הילדים ביחד

 אוי כן!המורה: 

 ?בוחן...: כל הילדים ביחד

 פתע!המורה: 

  HELP !!! הצילו,: כל הילדים ביחד


