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ט"ו בשבט הוא אחד החגים ה"ישראליים" ביותר- חג העוסק בתרבות הפירות והירקות 
המפותחת בארצנו, בזיקה לטבע ולבריאות. אנו מציעים מגוון פעילויות, מופעים וסדנאות 

העוסקות בתזונה בריאה ונכונה, פרחים וצמחים, איכות הסביבה ואיכות החיים להורים ולילדים 
כאחד נשמח לתכנן יחד אתכם ולהתאים אירוע ט"ו בשבט העונה לצרכיכם מבחינת קונספט 

האירוע, עיצובו, הפעילויות השונות שיכלול, הגילאים, מסגרת התקציב וגודל הקהל

מי אנחנו?
שמח הפקות היא חברה המתמחה באירועים לילדים, נוער ומבוגרים באירועים משפחתיים או אירועים 

ממוקדי גיל. אנו מציעים שפע של סדנאות, מופעים, אטרקציות ופעילויות מגוונות ואיכותיות מותאמות לצרכי 
ולנושא האירוע. אנו מלווים את הלקוח מתכנון האירוע ועד לכל פרט על מנת ליצור חווייה מלאת צבע, עשירה 
ומיוחדת. בין לקוחותינו עיריות ומועצות, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, חברות, ספריות, לקוחות מהמגזר הפרטי 

ועוד. נשמח לעמוד לשירותכם בכל מועד

ט"ו בשבט שמח
בשמח הפקת אירועים לילדים

נשמח לעמוד לשרותכם ולהתאים 
לכם את האירוע המושלם באופן אישי

077-446-0260
    054-484-4032
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הצעות יחודיות לט"ו בשבט:
מופע מוזיקלי לט"ו בשבט

 הרכב בן 2-6 מוזיקאים יבצעו 
שירי ט"ו בשבט בגרסא אינטראקטיבית 

מהנה וסוחפת לכל המשפחה. בהרכב זמרים, תופים וכלי 
הקשה, גיטרה, בס, כלי נשיפה ואף שחקנים המבצעים קטעים 

תיאטרליים בנושא החג

סדנאות יצירה בנושא טו"ו בשבט
סדנאות יצירה בחומרים מגוונים ובשיטות עבודה ייחודיות.

הפעילויות מתבצעות בעזרת חומרים איכותיים- צבעים, דבק,
קישוטים ועוד.  כל פעילויות היצירה מועברות על ידי צוות 

מיומן, תוך שימוש במגוון טכניקות וחומרים המתאימים לחתך 
גילאים רחב

•  קישוט ושתילה בעציצים: קישוט עציץ ברוח החג ושתילת 
פרח מוכר

•  הכנת טנא: עיצוב טנא מחומרים שונים, קישוט במגוון חומרי 
יצירה איכותיים וצבעים. או קליעת סלים בסגנון ימי קדם

•  אגרטל עם זר פרחים משוקולד: עיצוב ועיטור אגרטל בסמלי 
החג ומילויו בזר פרחי שוקולד

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, 
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הצגות ילדים 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

עידו ועץ הממתקים
עידו הוא ילד שאוהב לזלול רק ממתקים. יום אחד הוא חולם חלום אודות 

עץ המצמיח רק ממתקים. יום אחד הוא מבקש משאלה מהפיה- עץ 
המצמיח רק ממתקים, אך בטרם תגשים את משאלתו היא לוקחת אותו 

לארץ האגדות שם הוא פוגש מגוון דמויות שאכלו יותר מדי שוקולד ועוגיות.. 
האם יעלה בידו להגשים את חלומו? או שמא ישנה את טעמו? 

מעשה בעץ אורן
אורן בן אורן עמד לו כל השנה וחיכה למישהו שיבוא ויארח לו לחברה, 

אך דבר לא קרה. אורן כל כך השתעמם עד שלפתע הופיעו משום מקום 
ארנבים וציפורים ושלל חברים, שאמנם מיהרו ללכת אך בדרכם נטעו עצים 

ופרחים ואורן מצא עצמו מוקף בידידים

מר זוטא ועץ התפוחים - תיאטרון אורח
למר זוטא עץ תפוחים יבש שאינו מוכן לפנות את מקומו בגינה, כאשר הוא 

שותך סביבו פרחים וירקות גם העץ מתעורר לחיים. בהשראת סיפורה 
האהוב של אורית רז

אמא אדמה - תיאטרון אורח
אימא אדמה מבקשת עזרה במשימה חשובה … זה שייבחר, יהיה סגנה.

אז כולם הטו אוזניים, ההודעה לא תחזור על עצמה פעמיים;
מי שיביא לאימא אדמה את הדבר האהוב עליה ביותר –

הוא זה שייבחר
הצגה מקורית ונפלאה שמגלה מהו האוצר הגדול והיקר ביותר
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אטרקציות,דמויות שטח ומתנפחים:

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

•  הולכי קביים מחופשים ומנגנים יבדרו את הקהל, ניתן לשלב בפעלולי ג'אגלינג
•  עמדת קיפול בלונים\ ליצן מקפל בלונים

•  שחקנים מחופשים לדמויות בנושא החג או בהשראת סרטים 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

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 

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

מחיר: 2200 

נשמח לעמוד לשרותכם ולהתאים לכם את האירוע המושלם באופן אישי
054-484-4032  077-446-0260
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מתנפחים ענקיים לבחירתכם:
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

ג'ימבורי לפעוטות
ג'ימבורי איכותי לפעוטות על מזרונים, בריכת כדורים, מתנפח לפעוטות: 1200 

עמדות משחק
קונסולות משחק )מולטימדיה(- וויי, פלייסטיישן, אקסבוקס- 500 לעמדה

שולחנות משחק כדורגל "פוסבול", הוקי אוויר, פינג פונג, ביליארד- 300 לשולחן
2 עמדות קליעה בסככת גזיבו בסגנון הירידים האמריקאים עם מפעיל ופרסים- 1200, 

תא הכסף עם מפעיל- 900
מציאות מדומה- החל מ 900

סימולטור מירוץ מכוניות- 900

דוכני מזון איכותיים:
     •   פלאפל

     •   נקניקיות
     •   תירס
     •   פיצות
     •   קרפ

     •   בר מתוקים עם מפלי שוקולד
     •   המבורגר

     •   פופקורן ושערות סבתא
     •   פיתה דרוזית עם תוספות

נשמח לעמוד לשרותכם ולהתאים לכם את האירוע המושלם באופן אישי
054-484-4032  077-446-0260
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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 

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 ברייקדאנס 
סדנת ברייקדאנס מתובלת בהרבה הומור ובה נלמד את יסודות הברייקדאנס. נכיר תנועות 

קלות ללימוד, נזמין מתנדבים מהקהל להצגת הריקוד הנלמד, לאחר מכן הצגת נמשיך במופע 
ברייקדאנס קצר ונסיים בהזמנת ילדים לקרבות ברייקדאנס בעקבות המופע

את הפעילות יבצעו 2 אמני ברייקדאנס מעולים המנוסים בהפעלת קהל רב גילאית
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 אקרובלנס
מופע המשלב תרגילים מעולם הקרקס הכוללים עבודת שיווי משקל בין שני האומנים  ופעלולי 

גובה ליצירת פרמידות אנושיות מפתיעות.
המופע ישלב ילדים מהקהל , יש צורך במזרונים.

שני אמנים מעולים, מחיר הפעילות: 2400 ש"ח לא כולל מע"מ
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מגוון מופעים מעולים לבחירה:
מופע בועות סבון ענקיות תיאטרלי בנושא איכות הסביבה   

 מופע בועות סבון מרהיב של אמן מבריק. 
 המופע כולל פעלולי בועות סבון ענקיות בעזרת ציוד מיוחד 

ומגוון ובשיתוף הקהל. המופע מיועד לכל הגילאים
משך המופע: 45 דקות

מחיר המופע: החל מ 2000 ומע"מ 

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

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: החל מ 2000 ומע"מ 

מופע מדעי 
מופע מדעי כיפי מצחיק ומפתיע של שעה כולל ניסויים באש, פצצות וטילים ביתיים, ועוד חומרים 

מיוחדים – חלק מהניסויים נלמד איך לעשות בבית בעקבות המופע סדנא מדעית להכנת ועיטור של 
סביבון קפיצי השומר על שיווי משקל + הסבר מדעי על שיווי משקל

משך המופע: 45 דקות, משך המופע והסדנא יחד: שעה ורבע
מחיר האירוע: 2100 ש"ח לא כולל מע"מ עבור המופע בלבד, התוספת עבור הסדנא תלויה בגודל 

הקהל

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 קסמים
מופע מרהיב של קוסם מעולה בעזרת מגוון אביזרי קסם- מטפחות, קערות, 

קסמי היעלמות, בלונים ועוד.. המופע מבוצע בשיתוף של הקהל. המופע כולל הגברה
משך המופע: 45 דקות

מחיר המופע: החל מ 2200 ומע"מ 
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מגוון מופעים מעולים לבחירה - המשך:
ליצן מכוכב אחר- המופע של דידי הליצן

 מופע מרהיב המשלב אקרובטיקה אווירית, להטוטים 
 ולהטוטי אש, אקרובטיקה, עמידות ידיים ועוד 

בביצוע 3 אמנים מעולים

מחיר המופע: 8000 ₪

מופע בעלי חיים
מופע מדהים מעניין ואינטראקטיבי של קסמים ומשחקים עם החיות ושיתוף הקהל. אורך המופע 

כ-45 דקות המציג בעלי-חיים מיוחדים ואקזוטיים כגון: סנאי מעופף, נחשים, צב סודני ענק, 
איגואנה, טרנטולה, עכברי פנדה, תיקן לוחש, תוכי ועוד...

יש אפשרות לצילום עם החיות המיוחדות.
משך המופע: 45 דקות מחיר המופע: החל מ 2400 ומע"מ 

מופע מוזיקלי מרהיב
שני אמנים מעולים יבצעו שירים מוכרים ושירים מרחבי העולם במגוון סגנונות ובעזרת כלי נשיפה, 

פריטה והקשה מגוונים בשיתוף הקהל
משך המופע: 45 דקות

מחיר המופע: 2600 ש"ח 

מופע ביט בוקס
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: החל מ 2400 ומע"מ 

* 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


