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רחבי העיר | שלישי החל מהשעה 10:00
2020 10 מרץ 

להקות מחול וזמר מקומיות
הילה הכל יכולה

במה פעילה
תחרות תחפושות

מיכל הקטנה והמפלצות

להקות מחול וזמר מקומיות
דוד חיים

במה פעילה
תחרות תחפושות

סמי הכבאי

פעילויות אינטראקטיביות מהנות וסדנאות יצירה ייחודיות לכל 
המשפחה בנושא כבאות והצלה בגן המושבה עם סמי הכבאי! 

על הבמה יופיעו: 
• דוד חיים | הכוכב המוביל כבר מעל עשור, מטאור הילדים עם רזומה 
מפואר של עשרות הפקות חנוכה, הפקות ענק מעבר לים, ערוץ יוטיוב 

עם מיליוני צפיות, סרטי קולנוע לילדים ועוד - מגיע לעיר!   
• סמי הכבאי | בפעם הראשונה בעיר! כוכב סדרת הלהיט העולמית 

במופע חדש וגדול. 
• להקות מחול וזמר של החברה העירונית.

בגן תוכלו ליהנות מיריד משחקים מגוון, ג׳ימבורי לפעוטות, 
סדנאות יצירה מיוחדות לפורים ומשחקי ענק.

על הבמה יופיעו: 
• מיכל הקטנה | מופע לכל המשפחה המשלב את שיריה האהובים של 

מיכל הקטנה בליווי קטעי קישור. 
• הילה הכל יכולה | תושבת העיר במופע מרהיב, חינוכי ומצחיק עד 
דמעות. בואו לגלות כי הכח האמתי להגשים חלומות נמצא בכל אחד 
מאיתנו. המופע בשילוב רקדניות, שחקנים ושלל אטרקציות מיוחדות

• להקות מחול וזמר של החברה העירונית

בימת גן המושבה

בימת גן בעברית

דוד חיים

מיכל הקטנה
והמפלצות

סמי הכבאי

הילה הכל יכולה

hironit.co.il :לפרטים נוספים
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רחבי העיר | שלישי החל מהשעה 10:00
2020 10 מרץ 

הקרקס מגיע לעיר! בואו ליהנות מפעילויות קרקס אינטראקטיביות 
מגוונות לכל המשפחה, מסדנאות יצירה קרקסיות וממיטב המופעים!   

על הבמה יופיעו:
• מטוסי העל | בפעם הראשונה בעיר! כוכבי סדרת הלהיט העולמית 

עכשיו על הבמות במופע חדש 
• נתי הגעתי הופעתי | היא מצחיקה, מרגשת, דואגת לחבריה כשעולם 

הדמיון והמציאות מתערבבים אצלה. מופע מוסיקלי, מצחיק, ערכי 
ומרתק לילדים ולכל המשפחה!

• תלתלית וזוקו | תושבי העיר והחברים הכי מגניבים בעיר במופע 
פורימי מקפיץ מצחיק וסוחף לכל המשפחה.

• להקות מחול וזמר של החברה העירונית

מתנפחים ופעילויות מהנות לכל המשפחה, יחד עם מיקי – כוכבת 
הילדים הגדולה מגיעה לשיכון המזרח!  

על הבמה יופיעו:
• זיו ילד הקריוקי | תושב העיר במופע מקפיץ ומשמח לכל המשפחה. 

המופע משלב קטעי חקיינות, הומור, תלבושות מתחלפות ותפאורה.
• מיקי | הבדרנית של ילדי ישראל במופע בידור מוסיקלי לכל המשפחה.

• להקות מחול וזמר של החברה העירונית.

 

להקות מחול וזמר מקומיות
זיו ילד הקריוקי

במה פעילה
תחרות תחפושות

מיקי

להקות מחול וזמר מקומיות 
מטוסי על

במה פעילה
תחרות תחפושות

נתי הגעתי הופעתי
תלתלית וזוקו

בימת פארק נאות שקמה

בימת שיכון המזרח
מיקי

מטוסי על

נתי הגעתי הופעתי

זיו ילד הקריוקי

תלתלית וזוקו

hironit.co.il :לפרטים נוספים

הכניסה
לכל הבמות

חופשית!

 צילום: זיו ילד הקריוקי: סשה פרילוצקי |  דוד חיים, מיקי, מיכל הקטנה: אילן בשור | נתי הגעתי הופעתי: טלי בקון | תלתלית וזוקו: סטודיו מאיסה | הילה הכל יכולה: ירית בקשי
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ישי ריבו | מני עוזרי

20:30 | 9.3.20

20:30 | 8.3.20
 אורחים מפתיעים במיוחד לפסטיבל! 

ליאור שליין

״אני מאמין״

הפקה
מיוחדת

לפסטיבל

הפקה
מיוחדת

לפסטיבל

 2 הופעות בכרטיס 1!

מרבין בשמחה״... כפולה!״משנכנס אדר

www.hakartis.co.il הכרטיס: 2870* | www.htrl.co.il היכל התרבות: 3701* |

היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון
11-8 מרץ 2020

https://www.hakartis.co.il/
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עדי אשכנזי

20:30 | 10.3.20
מופע פותח יונה קפח

אלי יצפאן | חנה לסלאו | יעקב כהן

20:30 | 11.3.20
״זהו בידור!״ | 3 קומיקאים בכרטיס 1!

הפקת
מקור

לפסטיבל

www.hakartis.co.il הכרטיס: 2870* | www.htrl.co.il היכל התרבות: 3701* |
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היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון
11-8 מרץ 2020

https://www.hakartis.co.il/
https://www.htrl.co.il/


יאיר ניצני

20:30 | 11.3.20

מופע בידור חדש!
״מרים גבה״

מאור כהן

21:00 | 10.3.20
״סטנד-רוק״

21:00 | 9.3.20

גיא עמיר וחנן סביון

בכורה
חגיגית

לפסטיבל

טון
מיר וחנן סביון: מיכה לוב

מה״ | מאור כהן: רונן פדידה | יאיר ניצני: עידו איז׳ק | גיא ע
ת ״הבי

מן | יעקב כהן״ באדיבו
שכנזי | אלי יצפאן וחנה לסלאו: רונן אקר

שכנזי: יניב אדרי | יונה קפח: עדי א
טו | עדי א

מי פינ
שלו

שי ריבו: 
טרו | מני עוזרי ודניאל חן: פיני סילוק | י

שליין: ראובן קס
ם: ליאור 

מי
צילו

סהר לחמי

מרתון סטנדאפיסטים | האקדמיה לסטנד אפ קומדי – הדור הבא!

22:30 | 11.3.20

COMEDY JAM

www.hakartis.co.il הכרטיס: 2870* | www.htrl.co.il היכל התרבות: 3701* |

חפשו אותנו 
גם בגוגל: 
״פסטיבל 
הקומדיה
וההומור״

21:00 | 8.3.20

)״מועדון לילה״(דניאל חן

היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון
11-8 מרץ 2020

https://www.hakartis.co.il/
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ם: ראובן קפוצי׳נסקי
צילו

היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון
11-8 מרץ 2020

ספי ריבלין 
שחקן וקומיקאי ישראלי

חבר מועצת עיריית ראשון לציון
חתן ״פרס האקדמיה לטלוויזיה״ ו״פרס מסך הזהב״ על מפעל חיים 

ריבלין נולד בתל אביב וגדל והתחנך במושב העובדים נחלת יהודה בראשון לציון ואף שיחק בקבוצות הכדורגל 
לילדים, נוער ובוגרים של הפועל ראשון לציון. 

ריבלין למד משחק ב״בית צבי״ והיה מראשוני שחקני תיאטרון החאן עם הקמתו מחדש בתחילת 1973. ההצגה 
הראשונה בכיכובו הייתה ״משרתם של שני אדונים״ של ״החאן״, עליה היה מועמד לפרס ״כינור דוד״, ובהצגה 

״ערוגות החשק״ בתיאטרון ״בימות״, לצד טוביה צפיר ורבקה מיכאלי.
את הקריירה הטלוויזיונית שלו החל לאחר שמוטי קירשנבאום צירף אותו לתוכנית הסאטירה ״ניקוי ראש״ 

בהמלצתו של טוביה צפיר. 
משנת 1975 עד 1981 שיחק עם שלמה ניצן וציפי מור בתוכנית הילדים של הטלוויזיה החינוכית ״רגע עם 
דודלי״, שם גילם את דמותו הפרועה של ״פיסטוק״. לאחר שצילומי התוכנית הסתיימו, הופיע יחד עם ציפי 

מור בתוכנית ״בבית של פיסטוק״ בה גילם את הדמות הראשית
בתוכנית ״זהו זה!״ הגיש סדרה של פינות חידה קבועות שברובן שיחק לצד שולה חן. המפורסמות שבפינות 
אלה הן הפינה הלשונית שבה גילמו ריבלין ותיקי דיין שני שכנים המתווכחים על המרפסת, ״נח רב-מוח״ - 
בלש הלבוש כשרלוק הולמס ו-״מוקש״ – בהשראת תוכנית הראיונות ״מוקד״– בה גילם תפקיד כפול: ספי 

גאון ויוסף עילוי. 
לאורך השנים המשיך לשחק בהצגות תיאטרון, רובן קומדיות. בשנת 2007 שיחק בהצגה ״כלוב העליזים״ 
לצדו של ישראל פוליאקוב. בספטמבר 2010 חזר להופיע בתיאטרון, בהצגה ״גיבורים״ ב״הבימה״, עם יוסי 

פולק ואהרון אלמוג.
בשנים 1987–1988 השתתף בתוכנית הילדים המצליחה ״הופה היי״, בה גילם תפקידים שונים. 

בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים הגיש לצד אבי אתגר את ״מוצ״ש״, בה גילם את המלצר 
הארגנטינאי ׳עמנואל׳ ודמויות נוספות שהמפורסמת בהן היא יוסהההף...

בשנת 1990 השתתף בתוכנית הילדים ״ציפי בלי הפסקה״ לצדה של חברתו הטובה ציפי שביט, וגילם בה את 
שבתאי השרת ואת אדריאן המוכר של הקיוסק.

עם עליית ערוץ 2 לאוויר, כיכב ריבלין בתוכניות הטלוויזיה ״איצ׳ה״ )1994–1997(, שזכתה להצלחה רבה, 
ו״ספי״ )1998–1999(, שהיו אדפטציה לסדרות בינלאומיות – ״הכל נשאר במשפחה״ ו״מיסטר בין״ בהתאמה.

בקולנוע ריבלין הופיע בסרטים: »״רק היום״ של זאב רווח )1976(, ״סרט וארוחת בוקר״ )1977(, ״השועל בלול 
התרנגולות״ )1978(, ״חסמבה ושודדי הסוסים״ )1985( בתפקיד אלימלך זורקין ,״השגעון הגדול״ )1986(, סרט 
המתיחות ״אחד באפריל״ )1989( לצדה של ציפי שביט, וסרטו האחרון ״הסודות״ )2007( בבימויו של אבי נשר.

החל משנת 2015 מקיימת עיריית ראשון לציון בפורים את ״פסטיבל הקומדיה וההומור״ על שם ספי ריבלין.



פעילויות לפורים ברחבי העיר
11-1 מרץ 2020
לוח הופעות

hironit.co.il :לפרטים נוספים

1.33.34.37.3מיקום

המשתה של אסתר- 
חגיגת פורים מיוחדת

סיורים וסדנאות יצירה

מסיבת פורים

מסיבת פורים

מסיבת פורים

מסיבת פורים

גן המושבה

גן בעברית

פארק נאות שקמה

שיכון המזרח

מישור הנוף

נווה חוף

נחלת 360

נווה הדרים

רוזן

נעורים

קריית ראשון

גני ראשון

קריית גנים

מוזיאון ראשון לציון

סדנא לאמנות רמת אליהו

בניין העירייה

מוזיאון אגם

היכל התרבות - אולם

היכל התרבות - אודיטוריום

סדנת פורים

https://hironit.co.il/


* המופעים בפסטיבל הקומדיה וההומור כרוכים בתשלום: 3701*

7.38.39.311.3 10.3
דוד חיים וסמי הכבאי

המשתה של אסתר- 
חגיגת פורים מיוחדת

הילה הכל יכולה ומיכל הקטנה

 זיו ילד הקריוקי ומיקי

סדנא לאמנות

סיורים וסדנאות יצירהסיורים וסדנאות יצירהסיורים וסדנאות יצירהסיורים וסדנאות יצירה

ישי ריבו ומני עוזרי ליאור שליין

גיא עמיר וחנן סביון דניאל חן

עדי אשכנזי

מאור כהן

אלי יצפאן, חנה לסלאו ויעקב כהן

יאיר ניצני

שלישי משפחתי- 
ההצגה ״צחוק וחצי״

מסיבת פורים

הצגת ילדים

קריאת המגילה

קריאת המגילה

מטוסי העל,נתי הגעתי הופעתי 
ותלתלית וזוקו







אסתר המלכה מזמינה את תושבי ממלכת ראשון לציון 
לחגיגת פורים מיוחדת 

 ב-7 למרץ 10:00-14:00 
מוזיאון ראשון לציון הופך ליום אחד לממלכה אתנית 

בה תפגשו את טובי אומני החצר של המלכה. 
 לכבוד החגיגות מזמינה אסתר 

את הנשים המפורסמות בעולם ביניהן: 
המלכה אליזבת, וונדר וומן, אנה ואלזה. 

מופע קרקס מיוחד ⋅ מופעי תיאטרון רחוב משעשעים ⋅ 
 סדנאות  ⋅ הפעלות לכל המשפחה 

*עלות כרטיס 20 ש"ח לילד ומבוגר ללא תשלום

  המשתה 
של אסתר  

חגיגת פורים 
במוזיאון 

ראשון לציון

ור
צ

די 
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יו 
וד
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ס

מוזאון ראשון לציון, אחד העם www.rishonlezion-museum.org.il 90/9598862-03 ,2 חפשו אותנו ב 

https://www.rishonlezion-museum.org.il/


www.hironit.co.il
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הכניסה חופשית | WWW.HIRONIT.CO.IL | 

חוגגים פורים
במרכזי הקהילה של החברה העירונית

מסיבות פורים
מופעים • סדנאות 

מתחמי יצירה והפעלה • צלם מגנטים
תחרות תחפושות ופרסים
3.3 יום ג' בשעה 17:00 

רוזן, רח׳ אברבנאל 31
4.3 יום ד' בשעה 17:00
מישור הנוף, רח׳ גבשטיין 31 
נווה חוף, רח׳ חיל הצנחנים 5

קרית גנים רח׳ אושה 18 
10.03 יום ג' בשעה 16:00
נחלת 360, רח׳ העצמאות 37  

הצגות וסדנאות

קריאת מגילה

9.3 יום ב' בשעה 18:30 
קריית ראשון, רח׳ ההרדוף 5 

גני ראשון, רח׳ אביעזר ילין 14 

1.3 יום א' בשעה 17:30 
נווה הדרים, רח׳ הקוקיה 15 

סדנת יצירה לפורים
8.3 יום א' בשעה 17:30 
נעורים, רחוב תנועות הנוער 2

בגדי המלך החדשים 

ט.ל.ח | יתכנו שינויים בתוכן ובפעילות.

https://www.hironit.co.il/


מוזמנים למסיבת פורים צבעונית ומדליקה עם הפעלה תיאטרלית מצחיקה 
בהשתתפות הילדים וההורים, בשילוב שירים, ריקודים וסיפורים 
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