
 

 "וחצי חמישי בחמש" –סיפורים בכיף 

 2018מרץ  פברואר יםלחודששעות סיפור 

 יום ה'
1/2/2018 

 17:30עה ש

 /פנינה קז "ברלה ברלה מה בסל? "
היא מספרת לברלה סיפור על העוגה הכי טעימה   .סבתא של ברלה באה לבקר

מה מצא בסל  .ברלה מחליט לחפש ?אולי יש עוגה בתוך הסל של סבתא  .בעולם
מוזיקה  בליווי בובות, הצגה אינטראקטיבית ?איזה הפתעות מסתתרות שם ?של סבתא

 .ועוגה גדולה וטעימה של סבתא םשמחה ,אביזרי

 :המציג
 קרן שרעבי אלאלוף

 תיאטרון קרנובה
 

 יום ה'

8/2/2018 
 17:30שעה 

 / ג'ק קנט"דרקון אין דבר כזה"

מיד רץ לספר לאימו על כך , אך היא , אחד במיטתו דרקון נחמד וקטן גילה יוםבילי 
של הדרקון. והדרקון  טענה שדרקון אין דבר כזה! בילי מקשיב לאימו ומתעלם מקיומו

  .מתחיל לגדול ולגדול למלא את הבית עד שבילי מבין מדוע זה קורה
הילדים לוקחים חלק פעיל בסיפור, עוזרים וגדלה,  בובת דרקון אשר גדלה בשיתוף

לדרקון לאכול פנקייק, עוזרים למשאית עם המאפים לנסוע ברחבי העיר ועוזרים 
  .ללבילי להבין למה הדרקון כל הזמן גד

 :מציגה

 צור-רביבהילה 
 הפעוטרוןתאטרון 

 

 יום ה'
15/2/2018 

 17:30שעה 

 "על ביצים ואפרוחים"
"ובכל ביצה, הס פן תעיר, ישן לו אפרוח זעיר"... סיפורים על ביצים ועל מה שבתוכן, 

מ"קן לציפור" ועד "הביצה שהתחפשה", ועל הקשר המופלא שבין הגוזל לאמו. 
 ות ועם כלי הקשה מיוחדים.מסופר עם בובות ממוחזר

 :מציגה
 שבתאי-ענת גייגר

  תאטרון פשוט
 

 יום ה'
22/2/2018 

 17:30שעה 

ֲעלּול"  ד"ר סוס/ " ָחתּול תַּ
 מגלה לנו שהדמיון נמצא בכל מקום, צריך רק לדעת להשתמש בו. 

 יחד עם הילדים .קסם-חתול כשרוני ורב פורץ לתוך הבית ביום חורף גשום ומשעמם

תעלול -כמו שרק חתול השעמום ומסייע להם להפיג את עולם של דמיון הוא יוצר
 יכול!

 מציג:
 איציק כהן

 תאטרון פפיון

 

 יום ה'
8/3/2018 

 17:30שעה 

 אספיר סלובודקינה /"כובעים למכירה"
יום אחד מוכר הכובעים יצא מן העיר אל היער לחפש משהו לאכול ובדרך נפגש עם 

להקת קופים שובבה. משל צבעוני המלמד על כך שהעולם הוא כמו מראה, מעשים 
 .טובים גורמים למעשים טובים. סיפור מועבר דרך ליצנות, בובות נפלאות ומוזיקה

 :מציג
 תאטרון מעגל הקשב

 יום ה'
15/3/2018 

 17:30 שעה

 וליה דונלדסון'ג /"טרופותי הבת"
עיבוד משעשע, ססגוני ויחודי לסיפור אודות טרופותי הבת. טרופותי הבת מחליטה 

ום היא מגלה ברון ה"אכזר ". במסע ביער הקסכבערב מושלג וסוער לחפש אחרי הע

 האם תצליח למצוא את העכבר?. ... ופוגשת את יצורי היערעקבות שונות של חיות
  ? ם הפעם יצליח עכברוני להימלטהאם ג

 סיפור אודות חוכמה , עקבות , אור ירח זורח ... והחשוב מכל: שאין מקום כמו הבית!

 :המציג
 לימור וקסלבלט

 תאטרון על גלגלים

 יום ה'

22/3/2018 
 17:30שעה 

  סאנס-קאמי סן/"קרנבל החיות"

 ַַ משעשעת ונוגעת  ותמתעוררת לחיים בפרשנ סאנסַ -קאמי ַסן היצירה הקלאסית שלַ
אילו תרגילי בלט יכול לבצע פיל גדול  ?למה הצב פחד לשבת ליד האריה. ללב

ַַ  ואיך אפשר לנגן סימפוניה שלמה ?ושמן  על שיניים של תנין?

 מציג:

 איציק כהן
 תאטרון פפיון

 

 יום ה'
29/3/2018 

 17:30שעה 

 אוסקר ווילד/  "הענק וגנו"
 ת הילדים ונשאר בודד בגלל כעסו.רחיק אענק עם גן גדול ונפלא שה על סיפור

 . מאוחר יותר מצליח הענק לקרב חזרה את הילדים שישחקו בגנו
בהפעלה עצמה הילדים יבקרו בגן של הענק ואף ילמדו את הענק הכעסן מסר 

 .זרים נפלאים ושירים מוכריםימקסימה ומשעשעת, מלווה באב הצגה .חשוב

 :מציגה
 צור-רביבהילה 

 וןתאטרון הפעוטר
 

  

 

  

 

08-9467998 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


