
 

 "וחצי חמישי בחמש" –סיפורים בכיף 

 20209ינואר  - 2019דצמבר ים לחודששעות סיפור 

 יום ה'

5/12/2019 
 17:30שעה 

 "המעיל שהפך למרק אפונה"

אלה מתארחת אצל סבתה ומקבלת ממנה מעיל ישן שיחמם אותה בזמן 
אך בזמן שהיא שולה  אלה מדמיינת שהמעיל הוא חליפת צלילה הביקור

 נגלה למה המעיל הופך בעזרת ידיה... נינים מעומק הים נקרע המעילפ
 סיפור משולב בתיאטרון חפצים ...הגוזרות ותופרות של הסבתא בעלת הדמיון

סיפור משולב מוסיקה חיה  נגלה בעזרת הדמיון למה החפצים הופכים
 .מהאורגנית ושירי ילדים

 :יםמציג

 אורית ונדב יחדיו
 סיפור וצלילים

 

 'יום ה

12/12/2019 
 17:30שעה 

 ""כשסבתא הייתה קטנה

צריך לפנות את הבית הישן של סבתא  .הצגה על פעם ועל הקסם שבפשטות
מכל החפצים. אבל רגע לפני שהמשאית מגיעה מתגלה עולם שלם של 

זיכרונות וסיפורים על פעם ועל איך היה כשסבתא הייתה ילדה במושבה. ואיך 
היו חייה מלאים בהרפתקאות. היא אפילו הצליחה אפילו בלי טלוויזיה וטלפון 

להציל את כל המושבה בעת הבצורת הקשה. והכל  באמצעות חפצים ישנים 

שמספרים סיפור: המפוח הופך לחמור, קרש הכביסה לגשר והעששיות 
 לכפר.

 :מציגה

 אסתי אוסובסקי
 תאטרון ג'ירפה

 יום ה'
19/12/2019 

 17:30שעה 

 קורית/הצגה מ קסם של חנוכה" "
את כל החגים בעת ובעונה  על עורב סגול שמנסה לחגוג ...שמעתם פעם

על אופה שכל כך מתאהב בסופגניות שלו... עד שהוא אוכל את  ...או? אחת
 כולן?!

 :המציג
 גליה פטילון

 פפיוןתאטרון 

 יום ה'

2/1/2020 
 17:30שעה 

 "שלמה המלך והדבורה"

מה קורה  .שפת החיות כולםיודע ומבין את  ,שלמה המלך החכם מכל אדם
לעזור גם  האם הדבורה הקטנה, תוכל יום אחד ?לשלמה כשהוא מנמנם בגנו

 מוסיקה חיה, ובשיתוף הילדים. לו?

 :יםמציג

 אורית ונדב יחדיו
 סיפור וצלילים

 יום ה'

9/1/2020 

 17:30שעה 

 "חברים בחורף"/ בהשראת האחים גרים

שהם מגיעים אליו כבר תפוס... ארבעה חברים בגשם מחפשים בית, אך הבית 

סיפור חורפי עפ"י האחים גרים, מסופר עם בובות ממגפיים, כפפות, מטרייה 
 ועוד הפתעות.

 :מציגה

 שבתאי-ענת גייגר

 תאטרון פשוט

 יום ה'
16/1/2020 

 17:30שעה 

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

הוא  יחד עם הילדים .קסם-חתול כשרוני ורב פורץ לתוך הבית גשום ומשעמם
תעלול -כמו שרק חתול השעמום ומסייע להם להפיג את יוצר עולם של דמיון

 יכול!

 :מציג
 איציק כהן

 תאטרון פפיון

 יום ה'

23/1/2020 
 17:30שעה 

 סטיב סמולמן/"הכבשה שבאה לארוחת הערב"

ביער המושלג מכין זאביק מרק ירקות, כשלפתע נשמעת  בבקתתו החמימה ש
מה יקרה כשייפגשו? סיפור על כוחה  דפיקה בדלת. כבשה קטנה וקפואה...

 של ידידות ואהבה.

 :המציג

 מיה סהר
 מיהאגדותתאטרון 

 יום ה'

30/1/2020 
 17:30שעה 

 אסיף-"הגמדת והקוסם תותן"/ עפ"י שלומית כהן

מסע של גמדת קטנה בעקבות הגשמת חלום: סיפור  -הגמדת והקוסם תותן 
להיות קוסמת. האם תצליח להגיע לגבעת ארץ התותיים, האם תפגוש 

הסיפור מלווה בתפאורה מרהיבה, בובות ייחודיות, ובכלי מוסיקה ם?  בקוס

 .מרחבי העולם

 :מציגה

 לימור וקסלבלט
 תאטרון על גלגלים

  

 

  

 

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

 ש"ח 5מחיר כרטיס למלווה:   ש"ח  20מחיר כרטיס לילד:     17:30ומעלה    שעה  3מגיל 
  

 החברה העירונית רחובות
 ות ספורט ונופשלתרב


