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 פרח לב הזהב

 אביטל קורמןמאת  עיבוד למחזה

 הערות

 משתתפים 15 -מיועד בגרסה הנוכחית להמחזה  -

 עמודים  16המחזה מונה  -

נכתב לביצוע על הבמה של תלמידי כיתות א' עד ג' של במה המחזה  -

ניתן לשנות את סגנון הכתיבה ולייעד אותו  צעירה לתיאטרון. אבל

 לקבוצת גיל בוגרת יותר

להוסיף או  ויותלהשמיט דמערוך את המחזה, במידת הצורך ניתן ל -

 .דמויות

  תקציר

 1930הוא סיפור ילדים עברי שהתפרסם לראשונה בשנת  פרח לב הזהב 

מעשיות, אגדות וסיפורי עם", מפרי עטו של סופר  101בקובץ "

מסיפורי עם רבים מוטיבים מופיעים סיפור ב  .שלמה זלמן אריאל הילדים

ורבות.  הסיפור זכה לגרסאות שונות .הנס כריסטיאן אנדרסן שונים ומאגדות

, שני ילדים אח ואחות אמיצים שיוצאים להציל את אמא החולה -  בסיפורינו

בדרך הם פוגשים דולפין חכם, סנאי מעופף, שדונית מבולבלת וטווס יפה 

לב הזהב  זנב, כל אלה עוזרים להם להגיע אל ההר הגבוהה שם פורח פרח

 שסביבו מתפתל נחש מסוכן...

אבל בכוחה של האהבה והאמונה מצליחים הילדים האמיצים להביא לאמא 

 ...את הפרח והיא מבריאה

 

 

 פרח לב הזהב

 עיבוד למחזה אביטל קורמן
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 קריאה נעימה

 

 הדמויות לפי סדר הופעתן במחזה

 א'מספרת הפיה ה .1

 ב'מספרת הפיה ה .2

 ג'מספרת הפיה ה .3

 הילד אלון  .4

 הילדה אלונה  .5

 החולה  םהא .6

 מלכת היער  .7

  הרופאה .8

 סבאל'ה  .9

 סבתאל'ה  .10

 הדולפין  .11

 הסנאי המעופף   .12

 שדונית היער המבולבלת  ביליבול  .13

  טווס יפה זנב  .14

 הנחש  .15

 V.O -היא  פרח לב הזהבדמותו של   .16

 

 

 

 

 -שמאל  בצד כסאות ומיטה. שולחן עם -ימין בצד  -על הבמה 
 הים  הקוליס
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Q 1 מוסיקת פתיחה / ים ורעש גלים 

 1 -אדום  –תאורה 

 (אל הבמה נכנסות שלושת הפיות בריקוד)

 שרות ביחד כולן: 

 סיפור ישן

 עיירה שמעבר לים

  היא הייתה עיירה נהדרת,...

 קהל נכבד, היום נספר לכם סיפור מאוד מיוחד! פיה א':

 זה סיפור על אומץ לב וסכנה! פיה ב':

 זה סיפור שפעם שמעתי  לפני השינה, פיה ג':

 סיפורנו מתחיל בים הגדול... פיה א':

 בים הגדול, העמוק, הכחול... פיה ב':

 כשאלון ואלונה טיילו יחפים על החול... פיה ג':

 (הפיות יוצאות בריקוד) 

Q 2 מוסיקת ים / רעש גלים 

 כחול -תאורה 

 ואלונה הולכים על חוף הים)(אלון 

אלונה, אני חושב שסבאל'ה וסבתאל'ה באו לבקר כי אמא אלון: 

 חולה...

אני יודעת אלון, אתמול אמא אמרה שקר לה ובקשה מאבא  אלונה:

 שיסגור את החלון. 

 ואז אבא הכין לך כוס תה עם לימון.  אלון:
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 ואחר כך צלצל לרופאה המומחית לאף אוזן גרון. אלונה:

 אמא בקושי הזיזה את הרגליים, אלון:

 לא דיברה, רק שכבה במיטה ועצמה ת'עיניים.  אלונה:

 ואז אבא רץ והביא לה כוס מים.  אלון:

שמעתי אותו אומר לה, תשתי קצת מים, שהצבע יחזור לך  אלונה:

 ללחיים. 

קוליסה  -(אלון ואלונה מתיישבים על סלע קצת מודאגים ועצובים 
 של הים)

 מעניין מה תגיד הרופאה. אלון:

 היא בטח תיתן לה תרופהאלונה: 

Q 3  ומוסיקה של חלום / דמיון –רעש גלים 

ליד המיטה  -(בצד השני של הבמה נדלק אור על מיטת האם 
דמות האם  -הרופאה בודקת את האמא  -שולחן עם כוס מים 

 שוכבת ואינה מדברת)

 לבן שטיפה -תאורה 

גברתי? את שומעת אותי? בבקשה  (הרופאה פונה לאמא) רופאה:

 תזיזי את היד... היא חלשה... צריך להוריד לה את החום מיד. 

 היא תהיה בסדר גברת רופאה? סבאל'ה:

 בדקת אותה? נתת לה תרופה?  סבתאל'ה:

הגרון אדום ויש לה חום. זאת לא שפעת רגילה, זה נראה  הרופאה:

 לי כמו מחלה נדירה.

 דורה,אבל הנשימה שלה ס סבאל'ה:

 אני לא מבינה מה קרה.סבתאל'ה: 
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 יש לה גם כאבים חזקים בפרקים. הרופאה:

 אתמול היא בקושי הזיזה את הרגליים, סבאל'ה:

 רק שכבה במיטה ועצמה ת'עיניים.  סבתאל'ה:

 תראו מדובר בחיידק אכזרי! חיידק ממש נוראי!  הרופאה:

 חיידק אכזרי?!  (נבהל) סבאל'ה:

 דק נוראי?!חיי סבתאל'ה: (נבהלת)

 אבל בסוף היא תבריא? סבאל'ה וסבתאל'ה ביחד:

זה יכול לקחת שבועיים, זה יכול לקחת חודשיים. זה  הרופאה:

 אפילו יכול לקחת שנה!

  אני לא מאמין!סבאל'ה: 

 אני לא מאמינה! סבתאל'ה:

תתפללו שתבריא. היא צריכה מנוחה. כי היא מאוד  הרופאה:

 עייפה. 

 אז תיתני לה תרופה!  ביחד:סבאל'ה וסבתאל'ה 

חיפשתי ולא מצאתי תשובה! אני חוששת שאין תרופה  הרופאה:

  שיכולה לעזור במצבה. 

 אז תקראי בספרי הרפואה שלך שוב!  (מתרגז) סבאל'ה:

 תקראי שוב ושוב, זה חשוב!  (מתרגזת) סבתאל'ה:

  (הרופאה כמעט יוצאת ואז עוצרת וחוזרת)


