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 "וחצי חמישי בחמש" –סיפורים בכיף 

 2019 אוקטובר נובמבר יםלחודששעות סיפור 

 יום ה'
24/10/2019 

 17:30שעה 

  הילד חיים והמפלצת מירושלים"/עפ"י ספרו של מאיר שליו"
עקבות מפלצת מסתורית מתגלים בירושלים. תושבים ותיירים מחפשים אותה, 

 ורק הילד חיים יודע את סודה!
 תאטרון בובות, נייר וצלליות

 

 :מציגה
 מאיה ביאלה

 תאטרון סיפור 

 יום ה'
31/10/2019 

 17:30שעה 

  ספרו של מוריס סנדק עפ"י" / ממלכת יצורי הפרא"
רי פרא , נפגוש בממלכה קסומה עם יצוןנשייט עם מקס על כנפי הדמיו

 , נחולל קסמים , נהיה מלכים ומלכות ...משעשעים , נקפוץ
  ולבסוף נשוב הביתה, למקום הכי הכי קרוב.

, כלי מוסיקה מרחבי תבל תייחודיו, בובות שעת סיפור חגיגית בשילוב תפאורה
 .ועוד

 :מציגה
 לימור וקסלבלט

 על גלגליםתאטרון 
 

 יום ה'
7/11/2019 

 17:30שעה 

 רינת הופר עפ"י ספרה של/ "איילת מטיילת"
 "ובשביל מטיילת הילדה איילת השמש זורחת בשמי התכלת

נצא לטיול מהנה עם איילת ונפגוש בדרך חברים שיתלוו אליה )בובות יד( בסוף 
  הפעילות תהייה הפעלה קצרה הרלוונטית לסיפור

 :מציגה
 יפעת תקוע

  _     חוויה בעקבות סיפור
 

 יום ה'
14/11/2019 

 17:30שעה 

 "כשסבתא הייתה קטנה"
 . הצגה על פעם ועל הקסם שבפשטות

צריך לפנות את הבית הישן של סבתא מכל החפצים. אבל רגע לפני 
שהמשאית מגיעה מתגלה עולם שלם של זיכרונות וסיפורים על פעם ועל איך 

יה וטלפון היו חייה ילדה במושבה. ואיך אפילו בלי טלוויז ההייתהיה כשסבתא 
מלאים בהרפתקאות. היא אפילו הצליחה להציל את כל המושבה בעת 
הבצורת הקשה. והכל  באמצעות חפצים ישנים שמספרים סיפור: המפוח הופך 

 לחמור, קרש הכביסה לגשר והעששיות לכפר.

 :המציג
 אסתי אוסובסקי 

 תאטרון ג'ירפה

 יום ה'
21/11/2019 

 17:30שעה 

 עפ"י סיפרו של פאול קור /"פיל כמו לאט לאט"
אז הוא יוצא למסע בעקבות הצבעים. הטבע  ,פילפילון לא רוצה להיות אפור

  ,מלא בצבעים מרהיבים
אך מה אתם  פילפילון פוגש פרחים וחברים אחרים וכולם רוצים לעזור.

 ?האם הוא ירצה להישאר צבעוני חושבים
 .ן תנועה והשתתפות הילדיםפילים, תאטרו שעת סיפור המשלבת צינורות בתור

 :המציג
 תמר גולומב

 סיפור וצלילים

 יום ה'
28/11/2019 

 17:30שעה 

 פי פניה ברגשטיין"ע /"ויהי ערב "
             בשמי ערב כחולים, בשמי ערב צלולים, שט ירח עגול ובהיר...""

נגלה מחדש את הקלאסיקה  באמצעים פשוטים ומקוריים, עם בובות וצלילים,
גשטיין, ית המלאה ביופי, ברוך ובחמלה, שכתבה סופרת הילדים פניה ברהעבר

 .שנה למות 20שהשנה ימלאו 

 :מציגה
 שבתאי-ענת גייגר

 תאטרון פשוט 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

9467998-08 טל'  פרטים והרשמה בבית מיכל  
רחובות  10בית מיכל, הגר"א   

  ₪  5מחיר כרטיס למלווה:    ₪ 20מחיר כרטיס לילד:     17:30ומעלה    שעה  3מגיל 
  

 החברה העירונית רחובות
 לתרבות ספורט ונופש


