
 בת המלכה והירחבת המלכה והירח -לנובמבר 3
 

 
 שחקנית ואביזרי נייר -תיאטרון הקרון

  
זהו סיפור על נסיכה, בתה של מלכה עסוקה מאוד, 

אומר הרופא  -הנופלת יום אחד למשכב. כדי שתחלים 
. הנסיכה מבקשת את הירח. להקשיב להיש  -המלכותי 

  ?מי יקשיב ויביא את הירח בו רוצה בת המלכה

 
הקשבה כמפתח להבנה השיחה וה חשיבותעיבוד המדגיש את 

  ולפתרון.
 

 קרקס קוביותקרקס קוביות -ינוארל 5
 

 
 מחול ופנטומימה -הקרון תיאטרון

 

כמה קוביות לובשת נסיכה? האף של הליצן עגול או מרובע? ואיך 
  מאלפים כלב קובייה?

ל יכול להיות. זוג ליצנים/רקדנים נעים ומניעים בקרקס הקוביות הכ
עולם של קוביות. הקוביות נפרשות, מתכווצות, מתחלקות לחיות 

שונות ומשונות. השחקנים לובשים קוביות ורוקדים איתן. הם 
 מאלפים את החיות ומכשפים.

 
פנטומימה ואומנות פלסטית המשולבים  ,הילדים יחשפו לתרבות המחול

 הביקורות משבחותתיאטרון הבאוהאוס עם השפעות  ,במופע

 הלכו לטייל חמש מכשפותחמש מכשפות – לפברואר 9
 

 
 תיאטרון בובות -המטמון תיאטרון 

 
 אוהו אוהו אוהו אוהא צנון ולפת רגלי קרפדה!

סיפור פרוע  .אייל ואורה חכם רונית של הפרסים עטור ספרן פ"ע
 שובב וטבול בהומור רב.

האם הן מפחידות או יש מכשפות במציאות או רק באגדות? 
למסע  תאינטראקטיבית היוצא הצגהמצחיקות עד דמעות? 

 בין דפי הספר הקסום. בעקבות מכשפות משעשעות ומגושמות 
 

 אחרי ההצגה הילדים יחשבו 

  צחוקל'הצחוקל'ה -מרץ  2
  

  

 
  בידור מוזיקאליתהצגת  -תיאטרון צחוקל'ה 

 
 הצגה המשלבת שירים והומור בהשתתפות הקהל.

הצגה מרפרטואר תיאטרון צחוקל'ה, שם ההצגה תתפרסם 
 בהמשך

 
 

מסרים ערכיים בהצגה משולבים באמצעות שירים עליזים והמון שמחה 
 לקהל הצעיר

  מרק כפתוריםמרק כפתורים –)יתכן שינוי בתאריך(  אפרילל 6
  

 
 אורנה פורתתיאטרון  

 

להפתעתו אנשי הכפר . לכפר מגיע נווד רעב בתקווה לקבל מעט אוכל
 .מסתגרים ומתעלמים ממנו ואפילו זה לזה אינם עוזרים

ומבטיח להכין  - (ולמלא קיבתו) הקבצן הנווד מחליט לפתוח את ליבם
  כפתורים!לכל תושבי הכפר מרק מ... 

על הכח שבשיתוף הפעולה, על אחוות קהילה, וההבנה שאם  הצגה
יחד אפשר לעשות דברים גדולים,  – כל אחד יתרום את חלקו הקטן

 ולשנות.
ההצגה, וכך חווים בעצמם  הילדים בקהל עוזרים לשחקנים לספר את סיפור

 .מאוחדתוקהילה קסמו של השיתוף, ויתרונה של חברה את 

  חברים על הגשרחברים על הגשר  -למאי 55
  

 
 תיאטרון אורנה פורת

 

זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם. במשך היום הם 
עוזרים זה לזה בעבודה, ובערב שותים יחד כוס תה בחצר 

 וצוחקים.
מתפתח ויכוח מאד גדול בגלל דבר מאד קטן, ושני יום אחד 

החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר או 
אפילו לראות זה את זה לעולם. בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב 
וחכם ובזכותו הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר 

הכי חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה, גדולה או 
 טנה.ק

 לשמור עליה.ונכון כמה חשוב ועל חשיבות החברות הטובה 
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