
ים קטן
על הבמה: מעין רזניק 

וסיון שלצר-אלכסנדרוביץ'

שלישי 10:00

לגילאי 3-8

תהיה בריא מוריס מגי
על הבמה: מעין רזניק

רביעי 10:00

לגילאי 3-8

הכתר שהלך לאיבוד
על הבמה: 
אפרת הדני

חמישי 10:00

לגילאי 3-6

30/111/12

2/12
האוסף הכי הכי

על הבמה: 
יהונתן בן חיים

שבת 10:00

לגילאי 4-7

4/12

חכמים בלילה – 
אגדת חלם 

על הבמה: גליה לוי-גרד

שלישי 11:30

לגילאי 4-9

ציפור הגשם – 
אגדת נייר

על הבמה: גליה לוי-גרד

רביעי 11:30

לגילאי 4-9

3030 ₪₪רביעי 12:30
הגשם של סבא אהרון 

ע"פ ספרו של מאיר שלו
על הבמה: גדי פור, גיא רון 

ותומר בן עמרם

חמישי 11:30

לגילאי 4-9

אחותי הגדולה מכולם 
ע"פ ספרו של עוזי בן כנען

על הבמה: שחף ברגר, טל סגל, 
תמר עמית-יוסף וגיא רון

שבת 11:30

לגילאי 4-9

איפה גברת גבאי – תיאטרון 
סמטאות בשכונת ימין משה

ג'ק שווילי ואברהם כהן

שבת 12:30

לכל המשפחה

אמא אווזה
על הבמה: גליה שומר

ראשון 10:00

לגילאי 3-8

5/12
העיר המזמרת

על הבמה:הילה פלשקס 
וקטרינה טפילצקי

ראשון 11:30

לגילאי 4-8

המסע אל ממלכת פעמון – 
סיור תיאטרוני
יוצרת: רות חוף

ראשון 12:30

לגילאי 6-10

מוסטאש החתול
על הבמה: גליה לוי-גרד 

ושי פרסיל

שני 10:00

לגילאי 3-7

6/12
נקודת אור

על הבמה:רוני גולן

שני 11:30

לגילאי 6-12 

סדנת יצירה
מותאמת לגילאים 3-7

הכניסה בעלות סימלית או בחינם 
לרוכשים כרטיסים להצגות חנוכה 

בהרשמה מראש באתר.

9:00-12:00

במהלך היוםבמהלך היום

מופעי חוצות ברחבת התיאטרון
דמויות שטח מרהיבות, מוסיקה, 

תיבת נגינה, ליצנות, להטוטנות ועוד
* אירועים ללא תשלום

9:30-12:30

אולם גדולאולם קטןאולם גדולאולם קטן

אולם קטןאולם גדולאולם קטן

אולם גדולאולם קטןאולם גדול

אולם גדולאולם קטן

מינימיני
פסטיבל פסטיבל 

חנוכהחנוכה
--

הצגות התיאטרון יתקיימו בכפוף למגבלות התו הירוק: 
כל צופה מגיל 3 ומעלה מחויב בהצגת תו ירוק/ תעודת מחלים 

או בדיקה שלילית תקפה ביום ההצגה. 
ילדים בני 3 עד 12 זכאים לבדיקה חינם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר מד"א
www.mdais.org/101/Location-speed-tests*4524 ,משכן תיאטרון דוידסון

גן הפעמון, ירושלים
פרטים באתר

תיאטרון הקרון

הנחות מיוחדות למנוייםהנחות מיוחדות למנויים
רק רק 3030  ₪₪ לכרטיס. לכרטיס.

חגיגת חנוכה בתיאטרון הקרון, 
יום מלא בפעילות לכל המשפחה )עד שעות הצהריים( 

הצגות, סדנאות ומופעי חוצות. 
בואו לחגוג איתנו בבית החדש שלנו.

כה
כהדמי חנו
דמי חנו

ס !! י ט ר ס לכ י ט ר לכ
45₪ 55

₪₪ 3030

המסע אל ממלכת פעמון – 
סיור תיאטרוני
יוצרת: רות חוף

לגילאי 6-10

₪₪ 3030


