
 

 "וחצי חמישי בחמש" –סיפורים בכיף 

 2020מרץ  פברואר יםלחודששעות סיפור 

 יום ה'
6/2/2020 

 17:30עה ש

   "הענן של מעיין"
ונגלה יחד איתה את הכוחות  שעוזרת לחבר בצרה נכיר את ענונת העננה הקטנה

. שילוב ומשחקת עם ענונת הקטנטונת נפגוש את מעיין שחוזרת מהגן הפנימיים שלנו
 של שני סיפורים: ענונת, והענן של ערן.  

 .מוסיקה, שירים וכלי נגינה ייחודיםבסיפור מלווה 

 :יםיגמצ
 אורית ונדב יחדיו

 סיפור וצלילים

 

 יום ה'

13/2/2020 
 17:30שעה 

 סטיבן בטלר/ " העכבר והתפוח"

העכבר הקטן גילה תפוח אדום על העץ, וחיכה שהתפוח ייפול. באו חיות נוספות: 
תרנגולת, אווז, עז ופרה, וחיכו גם הן לתפוח שייפול. אך התפוח מסרב ליפול. החיות 

ומנסות להוריד את התפוח, ורק העכבר מחכה בסבלנות. האם מאבדות סבלנות 
 מישהו יאכל את התפוח לבסוף?   

 :מציגה

 מיה סהר
 מיהאגדותתאטרון 

 
 יום ה'

20/2/2020 
 17:30שעה 

 "טרופותי" /ג'וליה דונלדסון 

העכבר החכם מצליח להתחמק מהשועל הרעב, מהינשוף, מהנחש ומטרופותי הנורא, 
  ך אותו לארוחה טעימה.שהחליטו כולם להפו

, חוויה ויזואלית משעשעת ם והופכים לחלק בלתי נפרד מההצגההילדים שותפי
 ומרעננת .

 :מציגה

 שלוין-קרן אור

  קרן אורתאטרון 
 

 יום ה'

27/2/2020 
 17:30שעה 

 הדודה מיכל"/מאיר שלו "

ם יש שקוראי .מיכל היא ילדת חופש. כזו שאוהבת לטפס על עצים ולהתלכלך מבוץ
לה "פרא אדם" או "שדה משחת". עד ש... ליעל, אחותה המוצלחת, נולדים תאומים! 

ה וצריכה להתנהג בהתאם... איך?  סיפורו המצחיק דפתאום מיכל הופכת לדו
 והמרגש של מאיר שלו, מגלה לנו כמה באמת חשוב לקבל את ה"אני" שלנו באהבה.

 :המציג

 גליה פטילון
 תאטרון פפיון

 

 יום ה'

5/3/2020 
 17:30שעה 

 "הארנב והבלונים" /בהשראת הארנב ממושי

ממושי יוצא לטייל ביער לבד מעניין את מי יפגוש ביער והאם ירכוש לעצמו חברים 
 מוסיקה, בובות ושיתוף הילדים.חדשים. 

 

 :מציגה

 יפעת תקוע
 חוויה בעקבות סיפור

 יום ה'

12/3/2020 
 17:30שעה 

 וליה דונלדסון'ג /"לקוף יש בעיה"

קופי קוף: איבדתי את אימא שלי.. אל תבכה אמר פרפר נחמד נמצא את אימא שלך 
 מא?יתכף ומיד ... ספר לי מה גודלה היא? את מי הם פוגשים בדרך? את א

 :מציגה

 שלוין-קרן אור
 תאטרון קרן אור

 יום ה'

19/3/2020 
 17:30שעה 

 לוי-"האריה והשאגה" / מירב משולם

לשאוג ולהבהיל את החיות. יום אחד הוא החליט ביער הירוק גר אריה שאהב 
להבהיל את קונציאלה המכשפה... מאותו רגע התחילו להתרחש ביער דברים 

 מוזרים...

 :המציג

 קרן שרעבי אלאלוף
  תיאטרון קרנובה

 יום ה'
26/3/2020 

 17:30שעה 

  "מר פיאנו וגברת פורטה"
 הרפתקה מוסיקלית בעקבות צ'ייקובסקי.

פיאנו וגברת פורטה הינם שכנים  מר "זה הסיפור מוסיקה."לאסית מתוך הסדרה הק
 מסע מבדר בין צלילי המוזיקה. .באותו הבניין. כיצד יסתדרו ביניהם

 מציג:
 איציק כהן

  תאטרון פפיון

  

 

  

 

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


