
 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

  פ"אלילדים ל"חמד של חופש" תשמופעים ו הצגות
 בהתאם למגבלות הקורנה הצגות אפשרי בזום ,\חלק מהמופעים

 :הצגות
  :תיאטרון אספקלריא* 
 השנתי של החמ"ד  בהתאם לנושאזצ"ל והרב יעקוב מאיר זצ"ל  קוקהרב על  ":הרואה פני עתיד"
 על היחס לחלש."הקמצן שהפך לקבצן"  ,ל ר' אריה לויןע ":בעקבות האריה"

 שקל )אויש ומויש שני שחקנים( 5000" בנושא תפילה, שלושה שחקנים "אויש ומויש
  תיאטרון מפתח הלב:* 

     .ערכה של התורהעל : "הסוחר המופלא". "גדה "משפט הרוחאע"פ סיפור ה :"מפתח הלב"
 שלושה שחקנים. ₪. 4,500 טופלה טוטוריטו  
 תיאטרון "עמוקה":* 

 ₪. 3,000 שני שחקנים,. וענווה על חברות מאושר סל תרבות ארצי!: ""המעיל המופלא
 ₪. 4,200ם חכמים ופתגמיתהליך כתיבת פרקי אבות על  :"הרפתקאות בארץ האבות"

 שלושה שחקנים.₪,  4,200פ סיפור של ר' נחמן מברסלב, ע" :""היהלום שבלב
 שחקן יחיד.₪,  1,500 ,על חברות ואמונה בין אחים :בכוח התפילה\מכתב לאבא""
  של תיאטראות שונים: הצגות *
  ₪. 2,900, הפעלות ומשחקים לילדים כולל אפשרות לפיצול כיתות :"רון"  תיאטרון 
 ₪. 3,800שני שחקנים  ₪, 3,000שחקן יחיד  :"נדודים"  תיאטרון 
 ₪. 4,500 ,שני שחקנים :"נקודה טובה" תיאטרון 
 ₪. 3000שני שחקנים ₪,  2,000, שחקן יחיד ":מבואה"תיאטרון  
 ₪. 00,92, רועיםיאלחגים ול ,בהתאם לחודשים ":חושן"תיאטרון  
 ₪. 6,500-2,900ית הסוחר ישולהאוצר מתחת לגשר/פשוט שמח/ :נחמן 'ע"פ סיפורי רתיאטרון שי  

 
סדרת , מחברת מפגש עם הסופרת אתי אלבוים :מפגש עם סופרת, המתאים לחינוך מתוך אמונה*

הדגמת כותבים ספר,  כיצדספרים. המפגש כולל מצגת והסבר "אמא קסומה" בהוצאת ידיעות  הספרים
 ₪. 500 מפגש נוסףכל  למפגש אחד, + מע"מ, 1,000. מחיר: , עידוד קריאה וכתיבהיםקסמ

 0250שניים ברצף  ,לאחד 1600-סדנאות קומיקס עם ערכים ולימוד ציור עם חננאל אוחנה בזום *
 
 :של כוכבי ערוץ מאיר לילדיםומופעים הצגות * 
 .5850ניידת החלומות שני שחקנים : יונתן מערוץ מאיר"

 ₪. 4,680הצגות של פולקע,  :"אבן המשאלות"\"הגיבור"/  "במסע בזמן "פולקע וחדגא
 ₪. 7,500 ,נחמן 'טחון של ריהצגה של אסי וטוביה ע"פ מעשה מב ":מחר זה מחר"
 ₪. 4,000-3,500 בהופעה נודדת, טוביה  מערוץ מאיר"
 כולל.₪  6,000 "טוביה ומקסימום עושה ניסימוס"
 

 :מופעים
 ₪. 4,000סאות יכגון דליים, מקלות כ םייתית תיפוף על הגוף ועל כליים תעשיהפעל :לומקישים בכ* 

 ₪. 2,000-החל מ ,תוף לכל ילד, לימוד קצב, הצגה ושירה, מיוחדל מתופפים ערכי ומעג* תופפויה: 
 ₪. 4,000-3,000/ להטוטני קרקס / סדנאות קרקס ושחקני רחוב:  להטוטנים* 
 ₪. 3,500-2,800 ,כל הילדים בהשתתפות ,מיוחד במינו שעשועון חינוכי: ,כוונה טובה /קליקיט * 
 ₪. 1,500 ,ליצנות, קסמים, להטוטים ועודליצנות לילדים, מופע הכולל : "הליצן מחפש את עצמו"* 

 .₪ 3500-4000-, מדליק ימדע במופע :הילדים מערוץ מולקולה דוקטור* 
 כולל הגברה.₪,  2,000-במופעים מוסיקליים, החל מ :שמוליק נדל /  עופר חתוכהמשה תורג'מן / *

  .משחקי קופסא ענקיים מעוררים מחשבה ודמיוןאיקס עיגול:  .מאתגרים חשיבה משחקי: פלונטר* 
    ₪. 4,000שי נשיא  ₪. 2,800-2,500: של ניב הדרטלאפטיה /  "לחשוף את הקסמים* "

 .כולל הגברה₪,  2340 ,מופע הבלונים של אלוני בלוני* מופע בלונים: 
* O.D.T מחיר בהתאם לפעילות.  :קבוצתית אתגרית פעילות  

   .רק להגברותמחירים מיוחדים  המחירים לא כוללים נסיעות.

  שלומי אלבוים: – לפרטים ולהזמנות
054-6567751, shlomielboim@walla.com 

 הוצאה לאור והפקות – סחלבים
             

 

 


