
לשמח הפקות מגוון רחב של אפשרויות לאירועי חנוכה, ממופע או סדנה בודדים ועד 
אירועי חוצות רבי מתחמים. נשמח להתאים את האירוע המושלם עבורכם

מופעים מומלצים:
הצגות בנושא מרד יהודה המכבי לכל הגילאים, או בנושא מושגי החג. מופעי 

קסמים הכוללים סופגניות אשר צצות יש מאין, מופעי להטוטים בהם מטוגנות 
לביבות על הבמה אגב פעלולי מחבתות מרהיבים או מופעים מוזיקליים 

יחודיים הכוללים שירי חג בגרסאות ביטבוקס, רוק ועוד

סדנאות ברוח חג החנוכה:
אנו מציעים סדנאות להטוטים הכוללות מופע אש קצר, סדנאות בישול של 

סופגניות בסגנונות שונים, יצירת חנוכיות וסביבונים מחומרים ממוחזרים, סדנאות 
מוזיקליות סביב שירי החג, בועות סבון בהנחיית שחקן המגלם את יהודה המכבי 

או סדנאות תיאטרון ומשחק ברוח החג לילדים ולמבוגרים כאחד

הפנינג לחנוכה:
אנו מציעים אירועים מרהיבים לחנוכה הכוללים איפור ובלוני צורות ברוח החג, 
מתנפחים ועמדות יריד, מופעי קרקס ומופעים מוזיקליים לכל המשפחה, תוכן 

מעוצב בהתאמה לקונספט האירוע, דמויות שטח מרהיבות המבדרות את הקהל, 
דוכני מזון ברוח החג, פינת שאנטי וטיפולים אלטרנטיביים למבוגרים ועוד

תוכן חנוכה למבוגרים:
אנו מציעים הפעלות קהל היתוליות המשלבות משחקי חברה ברוח החג, ערבים 
מעוצבים בקונספטים שונים- המערב הפרוע, קזינו, אימה ועוד, מופעי סטנד אפ 

של מיטב האמנים, מופעים מוזיקליים ומופעי קאברים, שירותי קייטרינג איכותיים, 
סדנאות או די טי, בישול, יוגה צחוק, מציאות מדומה ועוד; שירותי במה, תוכן וציוד 

נלווה בהתאם לצרכי האירוע

מי אנחנו?
שמח הפקות היא חברת הפקות המתמחה באירועים ופעילות לילדים, אנו עושים את המירב על מנת לתת את התוצר האיכותי 

ביותר. אנו מציעים מגוון גדול של פעילויות לכל הגילאים, הצגות מקוריות, הפעלות קהל, אירועי הורים וילדים, מגוון גדול של 
מתחמים, מתנפחים, דוכני משחק ומזון, סדנאות יצירה ועוד שפע של פעילויות מקוריות

נשמח לעמוד לשרותכם ולהתאים לכם את האירוע המושלם באופן אישי
    054-4844-032 ,077-446-0260
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חנוכה שמח
בשמח הפקת אירועים לילדים



פעילויות פופולריות לחנוכה
סדנאות בישול בהנחיית שף

סדנאות בישול איכותיות בהנחיית שף
 סדנאות בישול במגוון חומרים, 

ובשיטות עבודה שונות, בשיתוף הילדים. כל ילד יקבל כובע שף, ויכין 
מעדן הקשור לחג. הפעילות מועברת על ידי שף מקצועי כריזמטי 

ומשעשע ועוזרו המבולבל, בעזרת ציוד מתקדם, תוך דגש על בטיחות, 
ועל התאמה לגילאי הילדים. נשמח להציע סדנאות בישול לפי צרכיכם

• הכנת סופגניות במגוון מילויים וקישוטן
• הכנת ספינג'

• הכנת לביבות איכותיות ועשירות

מופע אש מרהיב
מופע מרהיב המשלב פעלולי אש, פעלולי אורות, אקרובטיקה 

ואקרובטיקה בזוג ובקבוצה, פעלולי ג'אגלינג בעזרת מגוון כלים- כדורים, 
חרבות, קלאבים, שרשאות, מוטות ועוד. מופע מרהיב המשלב מיומנויות 

קרקס מרהיבות ותלבושות יוצאות דופן. תוכן ומשך המופע מותאמים 
לצרכי האירוע

סדנת יצירה מדעית בנושא חנוכה:
סדנאות טכנולוגיות ומדעיות איכותיות לחתך גילאי רחב, להלן מספר 

אפשרויות בנושא חנוכה: בניית חנוכיה חשמלית\ בניית חנוכיה  
אלקטרונית מלדים.

סדנת האור: בניית חנוכיות אלקטרוניות הרכבה עם נורות לד, מתגים 
וסוללות מופע אורות צבעוני ומלהיב

סדנת חנוכיות מסתובבות: בניית חנוכיות מעוצבות בהתאמה אישית
הפעלה בעזרת מנועים חשמליים תצוגת החנוכיות בתערוכה

סביבון מדעי: יצירת סביבונים מגוונים והסבר על כוח הכבידה, שיווי 
משקל ועוד

מופע תיאטרון צלליות ייחודי לחנוכה
מופע תיאטרון צלליות מרהיב בנושא נס פך השמן ובנושאים נוספים, 

לאחר המופע סדנת יצירת תיאטרון צלליות

סדנאות יחודיות נוספות:
• סדנת טיסנים- יצירת טיסנים מעץ בלזה והטסתם  • סדנת צילום בעזרת סמארטפון  • סדנת פנטומימה  

• סדנת יוגה צחוק  • סדנת לייזר טאג- פעילות חווייתית עם רובי אינפרה אדום
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הצגות לילדים בנושא החג 
 כל ההצגות קיימות בגרסא לשחקן אחד ולשני שחקנים 

)באתר מעל 40 הצגות נשמח להציע ולפרט(:

ההצגה כוללת: 
•  תפאורה רב שלבית מתוחכמת, מודרנית ומקורית

•  הגברה 
•  מוזיקה מקורית 

•  בובות תיאטרון של דמויות אנושיות, ובעלי חיים בגודל אדם, אשר עוצבו במיוחד עבור התיאטרון ומגוון תלבושות ואביזרי תיאטרון ייחודיים

הרפתקאות יהודה המכבי- הצגה לחנוכה
קורותיו המסעירות של יהודה המכבי בגרסה משעשעת המיועדת לכל 

המשפחה. בהצגה נפגוש את יהודה המכבי. ביחד נניף את נס המרד ונסכל 
את מזימותיו של אנטיוכוס הרשע ופקודיו. כך נלמד על החג ונכיר את תקופת 

החשמונאים

משך ההצגה: 45 דקות
מחיר ההצגה בגרסא לשחקן אחד: 1600 ש"ח

גרסא לשני שחקנים: 3200

הסופגניה השובבה )לגיל הרך(
מעשה בסופגניה שובבה אשר אינה מרוצה מתפקידה בחג, היא מחפשת 

משמעות בקרב חגים אחרים, פוגשת חברים חדשים, לומדת על החג ולבסוף 
מוצאת את מקומה בין הסביבון לחנוכיה

משך ההצגה: 45 דקות
מחיר ההצגה בגרסא לשחקן אחד: 1600 ש"ח

גרסא לשני שחקנים: 3200

עלילות המכבים- עם השחקן אסף אלברשטיין 
סיפורם של המכבים שלא הסכימו להתייוון, אודות נצחונם על היוונים, 

על נס פך השמן, על סביבונים ועל אור

הרפתקה סודית  - בעקבות אוצר כד השמן 
האגדה מספרת על כד שמן עתיק ומופלא, שעל פי השמועה מכיל בתוכו 

את קסם חג החנוכה.
יום אחד מתגלה דבר נורא; גמדון, ששמו אנטיוכוסון הראשון )ובקיצור – 

איכסון( גנב את הכד הקטון. ילדה אמיצה יוצאת להחזיר את הכד שנגנב, 
ובעזרת הקהל הצעיר כולנו עוברים מסע של תלאות וקסמים, פלאות 

וניסים, מכינים שיקויים, חדים חידות ועומדים במשימות מצחיקות

משך ההצגה: 45 דקות
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מגוון מופעים מעולים לבחירה:
מופע ג'אגלינג ולהטוטים  

 חד אופן, ג'אגלינג באש, להטוטי איזון, לפידי אש, סכינים, 
 שרשראות אש, כדורי בדולח, מוזיקה חיה בכדורים מנגנים, 
בליעת אש, תרגילים מסמרי שיער ואינטראקציה מצחיקה 

עד דמעות עם הקהל. המופע מועבר על ידי אמן מעולה
משך המופע: 45 דקות

 מחיר המופע: 3500 ש"ח 
*אנו עובדים עם מספר אמני להטוטים אשר תוכן מופעיהם והמחיר משתנה מאמן לאמן

סטנד אפ לילדים ולנוער  
סטנדאפיסט מעולה, בעל נסיון רב במופעים לכל הגילאים מציע מופע תוסס הכולל שיתוף של 

הקהל, אשר מותאם לקהל ולנושא האירוע
משך המופע: שעה

מחיר המופע: 3400 ש"ח

מסע לכוכב הבועות 
מופע בועות סבון יוצא דופן המשלב פעלולי בועות יחודיים. המופע מספר אודות חייזר בעל שליטה 

על אנושית בבועות סבון אשר יצא למסע בחלל ואינו יודע כיצד לחזור לכוכב הבועות, הוא נעזר 
בקהל על מנת לבנון חללית שתחזיר אותו לביתו.

המופע משלב פעלולי בועות מרשימים ויחודיים עם סיפור מצחיק ונוגע ללב.

משך המופע: 45 דקות
מחיר המופע: 2400 ש"ח 

מופע טלפתיה וקסמים
מופע קסמים איכותי להורים ולילדים הכולל קסמי ריחוף, היעלמות ואש לצד קסמי טלפתיה 

ואילוזיות מתוחכמות בביצוע קוסם עוצר נשימה
משך המופע: 45 דקות

 מחיר המופע: 3500 ש"ח 
*אנו עובדים עם מספר קוסמים אשר תוכן מופעיהם והמחיר משתנה מאמן לאמן

מופע בלוני צורות
מופע בלוני צורות ייחודי המשלב ליצנות קלאסית ואקרובטיקה בשיתוף הקהל. במהלך המופע אף 

יוכנס האמן לתוך בלון ענקי. המופע כולל גב במה תפאורה ופסקול

משך המופע: 45 דקות
מחיר המופע: 3500 ש"ח 

*אנו עובדים עם מספר אמני בלונים אשר תוכן מופעיהם והמחיר משתנה מאמן לאמן

מופע ביט בוקס בשילוב שירי חנוכה
אמן קול וירטואוז יצור יחד עם המשתתפים מוזיקה נהדרת, אשר נשמעת ממש כמוזיקה 

אלקטרונית הבוקעת מרמקול בעזרת אפקטים קוליים מדהימים בלבד- מופע מקורי, מהפנט 
ווירטואוזי לכל הגילאים, כולל הפעלת הקהל

משך המופע: 45 דקות
מחיר המופע: 3000 ש"ח
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מגוון סדנאות לבחירה:
סדנאות מומלצות ל 40 משתתפים, את הסדנאות ניתן להתאים גם לקהלים גדולים יותר

סדנת קרקס ולהטוטים
 סדנא אקטיבית המיועדת לכל גיל בה נפגוש את כלי הג'אגלינג 

השונים- צלחות סיניות, דיאבולו, פלאוור סטיק, פויזים, קלאב ורבים נוספים. נלמד כיצד לשמור על 
שיווי משקל ולפתח קואורדינציה וניקח את החוויה כדרך חדשה לחיים

מחיר הסדנא: 1400 ש"ח 

מעגל מתופפים 
פעילות אהובה במיוחד בה מנחה מתופף מקצועי בעזרת תופי עץ, דרבוקות וכלי קצב והקשה 

מגוונים ינחה את המשתתפים במגוון מקצבים תוך הסבר אודות כלי הנגינה ומקורותיהם.
פעילות זו כוללת תופים וכלי הקשה נוספים לכל המשתתפים

מחיר הסדנא: 1400 ש"ח 
* באפשרותנו להעביר גם סדנת "ביטיוב" תיפוף ריקודי עם מקלות, נשמח להרחיב ולפרט

סדנת קסמים 
סדנא בה נלמד לבצע קסמים בסיסיים בהנחיית קוסם מיומן

מחיר הסדנא: 1400 ש"ח 

סדנת בועות ענק בביצוע שחקן ובנושא החג
פעילות יחודית לכל הגילאים המבוצעת על ידי שחקן מחופש לפרופסור. 

השחקן ידגים בפני המשתתפים כיצד הוא יוצר בועות סבון מכל הגדלים והמינים- 
החל מהמון בועות קטנות וכלה בבועות ענק של מספר מטרים, ואפילו יכניס את המשתתפים 

לתוך בועות. לאחר מכן יקבלו המשתתפים את הציוד, ובהנחייה משעשעת מלווה במוזיקה יתנסו 
בהפרחת בועות. 

מחיר הסדנא: 1400 ש"ח 

הרקדה ותיפוף על כדורי פיטבול
תיפוף על 20 כדורי פיטבול בעזרת מקלות תיפוף והרקדה מגוונת המשלבת מגוון 

סגנונות- היפהופ, זומבה ועוד המבוצעת על ידי מרקידה ומפעילת ילדים יוצאת דופן
משך המופע: שעה

מחיר המופע: 1800 ש"ח 

סדנת קפוארה 
סדנא תוססת ומהנה בה נפגוש מגוון תרגילי ופעלולי קפוארה בסיסיים בלוויית מקצבים 

ברזילאיים המגובים בכלי הקשה אותנטיים. הסדנא מועברת על ידי אמני קפוארה מהטובים 
בארץ ומותאמת הן לקבוצות אינטימיות והן לקהלים גדולים 

מחיר הסדנא: 1400 ש"ח 
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מגוון סדנאות לבחירה - המשך:
 סדנאות מומלצות ל 40 משתתפים, את הסדנאות ניתן להתאים גם לקהלים גדולים יותר

סדנת דידג'רידו
 כלי הנגינה השבטי האוסטרלי מהלך קסם על רבים במערב. 

 כיצד ניתן להפיק צליל כה עמוק ומהפנט מצינורות העץ הארוכים? 
זאת נלמד בסדנא המהנה אותה  יעביר מומחה לנגינה בדידג'רידו ולתרבות האבוריג'ינית 

מחיר הסדנא: 1400 ש"ח 

סדנת ריקודי היפ הופ 
סדנת ריקוד חווייתית בה מתנסים המשתתפים בריקודי היפהופ. 

סדנא המועברת על ידי אמן מעולה ובה נלמד את פעלולי ההיפ הופ הבסיסיים באופן מהנה
 וחווייתי.

הסדנא מיועדת לכל הגילאים
מחיר הסדנא: 1800 ש"ח 

הפעלת הישרדות
משחק הדגל- חלוקה לשתי קבוצות  ומציאת דגל הקבוצה היריבה, הישרדות קלאסית- משיכת 

חבל, הליכת זיקית ועוד בשתי קבוצות, ירי בחץ וקשת, מבוך אנושי
כדורגל עיוור- הילדים מחולקים לזוגות. לאחד מבני הזוג קושרים מטפחת על העיניים ועליו למצוא 

את הכדור, משחקים היתוליים- משחקים בסגנון של פעם- נר בבקבוק, פיצוץ בלונים ועוד
הפעילות מבוצעת על ידי שני מדריכים מיומנים 

משך הפעילות: שעה מחיר הפעילות: 1400 ש"ח

סדנת תיאטרון ואימפרוביזציה בהנחיית שחקן מעולה
הפעלה חווייתית לכל הגילאים בה מתנסים המשתתפים במשחקי תיאטרון היתוליים בהשראת 

התוכנית "של מי השורה הזאת בכלל" ובמשחקים מתחום לימודי המשחק, בהנחיית שחקן מיומן
משך הפעילות: שעה

מחיר הפעילות: 1400 ש"ח 

סדנת ביטבוקס וראפ ישראלי.
סדנא מיוחדת במינה, המיועדת בעיקר לבני נוער, בה המשתתפים ילמדו לכתוב ולאלתר מוזיקת 

ראפ בנושאים בנוגעים לליבם, בשפה העברית ולשלב באפקטים קוליים של "ביטבוקס" בהנחיית 
אמן סוחף
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 מתקנים מתנפחים:
מתנפחים ענקיים ומתנפחים אתגריים לכל הגילים:

 מגוון מתנפחים לכל הגילאים: אתגרון, פירמידה, קיר טיפוס, הר טיפוס, מגלשה, מיטת צעצועים, 
טירת קפיצות, אקולייזר כדורסל, הפל אותי,  הישרדות, באנג'י ראן ועוד לכל הגילאים

מחיר למתנפח: 1200 ש"ח בהזמנת 5 מתנפחים  

ג'ימבורי לפעוטות
ג'ימבורי איכותי לפעוטות על מזרונים+ בריכת כדורים+ מתנפח לפעוטות: מחיר: 1200 ש"ח

אטרקציות:
אטרקציה "ראשים" עם מפעיל

יצירת קליפ איש לכל משתתף או זוג וקבלת דיסק בסוף האירוע *סרטון מצורף למייל מחיר: 2200 

תזמורת של איש אחד
אמן המנגן בו זמנית בתוף, בגיטרה ובמפוחית ומבדר את הקהל מחיר הדמות: 1400 ש"ח

עמדת דיג'יי והפעלת קהל
עמדת די ג'יי עם הגברה איכותית המותאמת לקהל של 400 משתתפים במקום פתוח+ מפעיל קהל מעולה אשר ינחה את הקהל 

במגוון משחקים היתוליים מחיר הפעילות: החל מ 1800 

מתקני לונה פארק
מתקני לונה פארק מגוונים רכבת, ספינת פיראטים, ג'יירו, קרוסלת מטוסים ועוד

אטרקציה "ראשים" עם מפעיל
יצירת קליפ איש לכל משתתף או זוג וקבלת דיסק בסוף האירוע *סרטון מצורף למייל

מחיר: 2200 

מגוון אטרקציות נוספות:
 •  עמדות משחק- 500 ש"ח  לקונסולת משחק )מולטימדיה(, 250 ש"ח לשולחנות משחק,

   קליעה למטרה+ אוהלי גזיבו בסגנון יריד אמריקאי+ פרסים ומפעילים
•  סימולטור מרוץ מכוניות - 800 ש"ח 

•  תא הכסף עם מפעיל 800- ש"ח 
•  איפור, קישוטי שיער, קעקועי נצנצים - 800 ש"ח 

•  פינות ישיבה, אוהלי הצללה ועוד
•  דוכני יריד וקרקס - 1200 ש"ח עבור שתי עמדות בסככת גזיבו+ מפעיל ופרסים

•  משחקי ענק מקוריים )דמקה, דוקים, איקס עיגול ועוד( 1400 ש"ח )מחיר לחמישה(
•  קיר גרפיטי בנושא יום העצמאות

•  פאזלים ענקיים
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דמויות שטח אשר ישמחו את המשתתפים:
•  רוכב חד אופן יבדר את הקהל

•  הולכי קביים מחופשים ומנגנים יבדרו את הקהל, ניתן לשלב בפעלולי ג'אגלינג
•  להטוטני אש מחופשים בתלבושות מרהיבות ירשימו את העוברים ושבים

•  עמדת קיפול בלונים\ ליצן מקפל בלונים
•  שחקנים מחופשים ליהודה המכבי או אנטיוכוס יבדרו את הקהל

•  מוזיקאים מעולים ומחופשים ברוח האירוע: נגן חצוצרה, אקורדיון, קלרינט, סקסופון או תוף
•  פנטומימאים- בלבוש קלאסי יצרו דיאלוג משעשע עם הקהל

•  מחיר כל אחת הדמויות: 1200 
•  בובות ענק בגובה 3 מטרים: 800 

•  בובות אדם )תחפושות פרוותיות של בעלי חיים(: 650 לדמות

דוכני מזון איכותיים:
     •   פלאפל

     •   נקניקיות
     •   תירס
     •   פיצות
     •   קרפ

     •   בר מתוקים עם מפלי שוקולד
     •   המבורגר

     •   פופקורן ושערות סבתא
     •   פיתה דרוזית עם תוספות

* המחירים אינם כוללים מע"מ והוצאות נסיעה
כמו כן בשמח הפקות אטרקציות רבות נוספות. נשמח להציע ולפרט!

נשמח לעמוד לשרותכם ולהתאים לכם את האירוע המושלם באופן אישי
   054-4844-032 ,077-446-0260

www.happy-t. co.il
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