
ממחזה להצגה–פענוח רכיבים בימתיים 
ב חלק  ן  ו ושא שפת התאטר בנ הוראה  דת  חי 'י

א חלק  ן  ו ושא שפת התאטר בנ ראה  הו דת  חי ם –' לי י הדרמטי ם  בי הרכי ח  ו פענ ו מחזה  את  כאןקרי לחצו 

המצגת כת  ערי ו בה  ר: כתי דו בן  תי  רו
ושא  בנ דה  למי ו ראה  הו ת  י תכנ על  סס  להצגה"מבו מן: כתבו" ממחזה  י הי רחל  ו כהן  לי  ג

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על הוראת התאטרון

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/theatre/Hatab/Theater_Language_unitA.pdf


מהוראות במה לעיצוב בימתי  –הרכיבים הבימתיים .א

,  אביזרים, תפאורה: בעיצוב הרכיבים הבימתיים הוא פירוק של המחזה לתחומים השוניםהשלב הראשון ▪
:אנו למדים על הרכיבים הנדרשים משני מקורות עיקריים. מוסיקה ומיזנסצנה, תלבושות, תאורה

.המחזאיהוראות הבמה שכתב 1.

.במחזותהדרמטייםהרכיביםפענוחמתוך2.

שלבמחזות.19-ההמאהשלהשניהמהמחציתהחלהמודרניתבמחזאותרקמופיעותמפורטותבמההוראות
.מאוחרתתוספתהם,הבמהוהוראותתמונות,למערכותוהחלוקהדיאלוגיםרקמופיעים,לדוגמאשייקספיר

שלאשליההבמהעלליצוררצווהנטורליסטיםהריאליסטיםהמחזאיםכאשרנוצרמפורטותבהוראותהצורך
שכןמפורטותבמההוראותנמצאריאליסטיתהלאבמחזאותגם.בעיניהםחשובהיהפרטכלולכןמציאות

*.ושמיעתייםחזותייםדימוייםשלעולםהבמהעלליצורשאפוהמחזאים

מאת טנסי וויליאמסביבר הזכוכיתאת שליפת הרכיבים הבימתיים מתוך הוראות הבמה נדגים על  המחזה ▪

(בעמוד הבא)קראו את הוראות הבמה למחזה 1.

(פי הנחיות המחזאי-הרכיבים הבימתיים הנדרשים על)סמנו את ההוראות לביצוע בימתי 2.
במה           הוראות 'הוראות אלה נקראות , יש להבחין בין הוראות שאינן מיועדות לבמה והן מכוונות לקורא

.  הן דוגמא לכךביבר הזכוכית הוראות הבמה  במחזה . 'ספרותיות
.כתבו בטבלה את הרכיבים הבימתיים3.

86' עמ, 1988, עם-אור: אביב-תל, ממחזה להצגה, דן אוריין*



'אתמונה

חנוקותבשכונותכיבליתהפורחיםוצפופיםנפילייםקומות-רבימאותםאחד,בנייןשלהאחוריבחלקווינגפילדמשפחתשלדירתה

אלא,כביכול,פערליצורשלאנואשותהמנסהאמריקניתחברהאותהשלהמדכאסימלההינםואשרמעמדית-ביןאוכלוסייהודחוסות

.אוטומטית-המוניתחייםצורתשלמגובביםגושיםלגדל

כי,משהומסמלותהןאףאשר,ומדכאותמעוקלות-ברזליות,חרוםמדרגותידיעלהיאאליהוהכניסה,סמטהתוךאלניבטתהדירה

והצורבהמרכאבואתפנימהבליבםבועריםמאויימיםענק-מבניאותםכל,כןכיוהנה,משריפהחרוםמנוסתשללמטרהנבנוהןהרי

הואאףהשירהקו.שירההרבהבוהטומןמה-דברהואהזיכרון;ריאליסטיתאינהכןועלזיכרונותהיאהתפאורה.האנושיהייאוששל

זיכרוןלאותושישהרגשיהיחספיעלהכל...פרופורציהלכלמעבר...אחריםמבליטמהומשום,מהמשוםמסויימיםפרטיםמסתיר

.שירהאומרוכאילועמומותמואר,כןאם,הכניסהפתח.פנימההאדםבלבכולוטבועהזיכרון,שכן,אחראוזהחפץאל

וצרותאפלותבסמטאותצדיומכלחבוקכולוהבית.וינגפילדדירתשלוהקדורניהאפל,האחוריבקירהקהלצופה,המסךבעלות

.עכבישי-אימתניחרט-כמעשהמעוקלותברזליותחרום-ומדרגות,לרובאשפהפחי,כביסהעמוסיחבליםבהםכלולים...רקעהמהוות

אףעמומותמוארתוהדירהאטאטלעלותהאורמתחיל,טוםשלהפתיחהמונולוגשלבסופו;המחזהבמשךיוצאיםולכאןנכנסיםמכאן

מחיצה,במרכז,הבימהבמעלה.למיטהנהפכתהספהכאשר,ללורהשינהכחדרגםהמשמש,האורחים-חדר-הבימהבקידמת.היא

חיותשלאוסףשהנוהזכוכית-ביברניצבהאורחיםבחדריומיןעתיקתשידהגביעל.האוכלחדרהשניומעברה(וילוןאופרגוד)

הצבאבמדיתואר-ויפהצעיראישנראהבתצלום.הקהלנוכח,האורחיםבחדרהאבשלענקיתצלום.ומבהיקותפעוטותזכוכית

."עד-לעולמיכךליואחייךאוסיףאני":כאילואומרהנפלאחיוכו.הראשונההעולםמלחמתשלהאמריקני

.לדברומתחיללקהלפונה.הסוחרבצימלחבמדילבוש,נכנסטום

מהוראות במה לעיצוב בימתי–הרכיבים הבימתיים .א
ביבר הזכוכית הדגמה על 



מהוראות במה לעיצוב בימתי–הרכיבים הבימתיים .א
ביבר הזכוכית הדגמה על 

,  זמן)תאורה אביזרים(מקום)תפאורה תמונה
(אוירה

ומיזנסצנהמוסיקהתלבושות

.  וינגפילדדירת משפחת 'א
חבלי כביסה , ברקע

,  פחי אשפה, עמוסים
.  מדרגות חירום לולייניות

צפיפות  , חזות של דלות
.ומחנק

חדר  –בקידמת הבימה 
הספה משמשת  . האורחים

(.  של לורה)גם לשינה 
,  במרכז, במעלה הבימה

(  פרגוד או וילון)מחיצה 
.  ומעברה חדר האוכל

בחדר האורחים  
שידה עתיקה  

-עליה ניצב ביבר
בחדר  . הזכוכית

האורחים תצלום  
.ענקי של האב

בגדי מלח –טום .עמומה
בצי הסוחר

טום נכנס ופונה  
.אל הקהל



מהוראות במה לעיצוב בימתי–הרכיבים הבימתיים .א
ביבר הזכוכית הדגמה על 

ניתן לערוך השוואה . התלמידים יתארו את הרכיבים הבימתיים וישוו אותם עם הוראות הבמהצפייה בהצגה לאחר 
. בין הפקות שונות בזיקה עם הוראות הבמה של המחזאי

לרשימת הפקות תאטרון שעלו בישראל

לרשימת הפקות בקולנוע

הצעה לטבלת השוואה

.  כל קבוצה אחראית לבחון רכיב אחר ולהשלים במקום הנכון בטבלה. קבוצותניתן לחלק את הכיתה לזוגות או 

פי תפיסת  -על, (קונספט)יקיימו התלמידים דיון על הפרשנות ורעיון העל של ההפקה , לאחר מילוי הטבלה
.  הבמאי והמעצבים השונים



1991הבימה–הצגהמחזה

במההוראות

'אתמונה

תפאורה
חבלי  , ברקע. וינגפילדדירת משפחת 
מדרגות  , פחי אשפה, כביסה עמוסים

,  חזות של דלות. חירום לולייניות
.צפיפות ומחנק

הספה  . חדר האורחים–בקידמת הבימה 
במעלה  (. של לורה)משמשת גם לשינה 

פרגוד או  )מחיצה , במרכז, הבימה
.  ומעברה חדר האוכל( וילון

בקדמת  . הבמה נחשפת במלואה לאחר המונולוג של טום
לפי הוראות הבמה אמור להיות  )במה מימין שולחן האוכל 

אין ספה אלא מיטת קומתיים  (. ממוקם במעלה הבמה
במרכז הבמה עגלה עם ביבר  . במעלה הבמה מצד שמאל

בקדמת במה  . משמאל שולחן עם מכונת כתיבה. הזכוכית
הבמה היא במה  . כסא נדנדה הפונה אל פנים הבמה

.פורצת והקהל יושב קרוב מאד לבמה משלושת צידיה

תאורה
.יתר הבמה חשוכה.  בתחילה רק טום והביבר מואריםעמומה

אביזרים
בחדר האורחים שידה עתיקה עליה  

בחדר האורחים  . הזכוכית-ניצב ביבר
.תצלום ענקי של האב

ביבר הזכוכית מונח על עגלת תה ממתכת הממוקמת  
.תמונת האב אינה מופיעה. במרכז הבמה

בגדי מלח בצי הסוחר–טום תלבושת
בתחילת הסצנה מחליף  . קט צמר כהה'ג. בגדים רגילים

.  בהירקט'לג

.אין הנחיהמוזיקה
מאת סן  " קרנבל החיות"הברבור מתוך "מתחיל ביצירה 

סגנון  –ועבור בתחילת הסצנה למוזיקת רגטיים . סנס
.  19-מוזיקה אמריקאי שהתפתח בסוף המאה ה

.טום נכנס ופונה אל הקהלמיזנסצנה
משמאלו ומעט לפניו  . יושב על כסא( גיל פרנק)טום 

עגלת תה ממתכת ועליו ביבר הזכוכית



מאפיון דמות לעיצוב דמות–הרכיבים הבימתיים .ב

כאןלחצוהדרמטייםהרכיביםהוראתביחידתלהנחיות–הדמותשלהדרמטייםהמאפייניםאתיבדקוהתלמידים▪

.דמותעללעבודהרלוונטייםתרגיליםיציעהמורה▪

וליחסיםהדרמטילקונפליקטביטוישתתןכךהמיזנסצנהעלדגששימתתוךלבחירתםסצנהיעמידוהתלמידים▪
אתממחישה(00:22:30דקה)המיזנסצנה,1991משנתהזכוכיתביברשלבהפקה:לדוגמא.הדמויותבין

כאשרהבמהבעומקמתרחשביניהםהוויכוח.בצעקותטוםאחרירודפתאמנדה.לטוםאמנדהביןהקונפליקט
.מאחוריההמתחוללתמהדרמהמנותקת,שלההזכוכיתבביברובוההלורהיושבתבמרכז

ועלדרמטיתהתפתחותעללהצביעצריךבתלבושתהשינוי.לדמותתלבושותשתילפחותיעצבוהתלמידים▪
.מיושןקרדיגןועליהחומהביתיתבשמלהלבושהלורהההצגהבתחילת:לדוגמא.הדמותשעוברתהשינוי
.חופתהליוםכלהכמכינהבהירהחגיגיתבשמלהאמנדהאותהמלבישה'מחזר'העםהערבארוחתלכבוד

,אופייניותמחוות,בחללותנועתההילוכהקצבאת,הדמותשלהתנועהאתיעצבוהתלמידים-וקולתנועה▪
המהירהדיבורחיתוך,לורהלדמותסיגלהאוזיליובןגילישהשחקניתהצליעה:לדוגמא.וקולדיבורחיתוך

.ועודאמנדהבתפקידגוררבקהשלהצדקניהטון,כטוםפרנקגילשלוהקצבי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/theatre/Hatab/Theater_Language_unitA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RsDC-GrBu1U


(רעיון על של היצירה)ממחזה לקונספט –הרכיבים הבימתיים .ב

עלמשהונאמרשבאמצעותו(קונספט)העלרעיוןאתולגבשלהביןעלינו,טקסט/מחזהשלבימתימבעליצורכדי
.'וכוהתקופהעל,חיינועל,העולם

זיהוי,הדמויותניתוח,דרמטישיח,וזמןמקום,עלילה:הדרמטייםהרכיביםלימודהואהראשוןהשלב▪
הרכיביםבנושאהוראהליחידת.המחזהוסגנוןהאמירותזיהוי,המחזהמתוךהעוליםהנושאים,הקונפליקטים

.הדרמטיים

.אנולחיינו,לימינוהמחזהמתוךהעוליםהנושאיםשלהרלוונטיותאתלבדוקעלינוהשניבשלב▪

ודידיגוגו.רונןאילןשלבבימויו1985בשנתחיפהבתאטרוןהועלהבקטמאתלגודומחכיםהמחזה:לדוגמא
.בערביתביניהםודיברו(ורדה-אבוויוסוףחוריכרםמהשחקניםשלבגילומם)פלסטיניםבנייןפועלישניהיו

אתגילםתבורידורון.קולוניאלייםבגדיםולבשבעבריתדיבר,ישראליכקבלן,(תורןאילןשלבגילומו)פודזו
ההצגהשלהעלרעיון.הבינולאהפועליםאותהספרותיתבערביתהשמיעשלוהפילוסופיהנאוםשאתלאקי
המחזהשלהאוניברסליערכושמירתמידתעללשאולכמובןניתן.מורכבותהעלבישראלהמציאותאתהביא

בהפקהגםדרכהאתמוצאתהישראליתהמציאות.כולובעולםענייןעוררהזוהפקהזאתעםיחד.זובפרשנות
באמצעותלשיקוףערבי-ישראליהסכסוךזוכהשוב.1994בשנתהחאןבתאטרוןלשייקספירויוליהרומיאו

.התאטרון

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/theatre/Hatab/Theater_Language_unitA.pdf
https://www.khan.co.il/archive/shows/show-synopsis1-28/


(רעיון על של היצירה)ממחזה לקונספט –הרכיבים הבימתיים .ב

:הזכוכיתביברעלהדגמהלתרגיליםהצעות

סמליתמשמעותבעליפריטיםשלמיקומםאתמדוייקבאופןמפרטותהבמההוראותהזכוכיתביברהמחזה1.
והןהשונותבהפקותמשתנהאלהפריטיםומיקוםהבמהעיצוב.האבתמונת,מיטה/הספה,הזכוכיתביבר:כגון

.ההצגהשלהעללרעיוןוקשורותהתפאורהומעצבהבמאישלבפרשנותתלויות

.(2015)לסיןביתשלבהפקהו(1991)הבימהשלבהפקה,בישראלשעלוהפקותבשתילדוגמאנתבונן

.הבמהבצדממוקםהוא"לסיןבית"בבהפקהואילובמרכזהזכוכיתביברממוקם"הבימה"בבהפקה-א
?המחזהאתמתפיסתםנובעותבחירותיהםוכיצדאלהבמיקומיםהתפאורהומעצבהבמאיבחרומדועחשבו

.בירכתייםנמצאתוהיאילדיםבחדרמיטהעלהמרמזתקומתייםמיטתהיאהמיטה"הבימה"שלבהפקה-ב
.הבמהבקדמתוממוקמת(הבמהבהוראותוויליאמסשהורהכפי)ספההיאהמיטה"לסיןבית"שלבהפקה

?שבמחזההבמהמהוראתלחרוגהבימהשלבהפקההתפאורהומעצבבמאיבחרומדוע

?ומדועהבמהעלאלהרכיביםאתממקמיםהייתםאתםכיצד-ג

https://www.youtube.com/watch?v=RsDC-GrBu1U
https://www.youtube.com/watch?v=EdxXs7tfN1M


(רעיון על של היצירה)ממחזה לקונספט –הרכיבים הבימתיים .ב

:העולםברחבישוניםבתיאטראותשהוצגוהזכוכיתביברהפקותשלבמהבתמונותהתבוננו2.

▪http://www.nickhussong.com/the-glass-menagerie-3

▪https://primestage.com/events/glass-menagerie/

▪https://sites.google.com/site/beowulfborittdesign/regional-theater/the-glass-menagerie

.והמעצביםהבמאישלהעלרעיוןמהולהביןונסוהשונותבהפקותהבמהתפיסותביןהשוו-א

האמירהאוהנושא,הרעיוןאתהמבטאיםבימתייםרכיביםשנילפחותובחרוהמחזהמתוךסצנהבחרו-ב
.שלכם

.הקבוצהבפניהסצנהאתהציגו-ג

http://www.nickhussong.com/the-glass-menagerie-3
https://primestage.com/events/glass-menagerie/
https://sites.google.com/site/beowulfborittdesign/regional-theater/the-glass-menagerie


(תאטרון וקולנוע" )ביבר הזכוכית"הפקות של המחזה 

| ערן עצמון : תפאורה| גלעד קמחי : בימוי| ריקליןעידו : תרגום. 2015תאטרון בית לסין ▪
אמיר לקנר: מוסיקה| סמורגונסקיאורנה : תלבושות

גל אמיתי, נטע גרטי, נייטסנדב , יונה אליאן: משתתפים
(14/7/2020יוטיובנדלה אתר )https://www.youtube.com/watch?v=EdxXs7tfN1M: טריילר של ההצגה

|  קונפינועפרה : תלבושות| רוני תורן : תפאורה| לוינסוןמיכה : תרגום בימוי.  2005תאטרון הקאמרי ▪
לידוראלדד : מוסיקה

יפתח קליין, ור'שצאולה, סלקטרמיכה , יטה מונה'ג: משתתפים

| דידי גולן : תלבושות| אלי סיני : תפאורה| הניגאופירה : בימוי| בניאלערן : נוסח עברי. 1991תאטרון הבימה ▪
|  קוטנריואב : עריכה מוסיקלית

עמי ויינברג, גילי בן אוזיליו, גיל פרנק, רבקה גור: משתתפים
https://www.youtube.com/watch?v=RsDC-GrBu1U( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

חזרה

https://www.youtube.com/watch?v=EdxXs7tfN1M
https://www.youtube.com/watch?v=RsDC-GrBu1U


(תאטרון וקולנוע" )ביבר הזכוכית"הפקות של המחזה 

▪The Glass Menagerie 1987 .בימוי :Paul Newman   |
John Malkovich (Tom Wingfield) ,Joanne Woodward (Amanda Wingfield): משתתפים

Karen Allen (Laura Wingfield)      ,James Naughton (Jim O'Connor)
https://www.youtube.com/watch?v=eDrMKbA2kjk( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

|   Michael Elliott: בימוי. 1966▪
Hal Holbrook (Tom Wingfield) ,Shirley Booth (Amanda Wingfield): משתתפים

Barbara Loden (Laura Wingfield)      ,Pat Hingle (Jim O'Connor)
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

|  Irving Rapper: בימוי. 1950▪
Arthur Kennedy (Tom Wingfield) ,Gertrude Lawrence (Amanda Wingfield): משתתפים

Jane Wyman (Laura Wingfield)    ,Kirk Douglas (Jim O'Connor)
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

חזרה

https://www.youtube.com/watch?v=eDrMKbA2kjk
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc

