
 

 

 ב"ה

 בגנים השבועות חג תוכנית

 הדרכה להכנת תלבושות להצגת ריב ההרים

  

 רוחות

 * חולצה לבנה מכופרת

 * חצאית בהירה

 * גלימת אלבד לבנה ארוכה ורחבה דיו )כך שהרוחות תוכלנה לנענע אותה מצד לצד בזמן ההצגה(

עם חור באמצע להכנסת הראש  * אם יש אפשרות, ניתן לחילופין לקחת יריעת בד גדולה בצבע לבן
 וניתן לנענע אותה לכל הצדדים –כך שהיא מקיפה את כל הגוף 

 

 -ציפורים

 בצבע החולצה –*חצאית כהה/ אם ניתן 

 צהוב, ירוק, כתום, כחול -*חולצות צבעוניות בצבעים שונים

וט גומי. בריסטול אדום המהודק בשני קצוותיו כמשולש תלת מימד ומחובר משני צדדיו לח –*מקור 
 את המקור תשמנה השחקניות על האף.

שני קצוות העיגול מחוברות עם חוט גומי לאמת היד  -אלבד גדול חתוך בצורת חצי עיגול –*כנפיים 
 ואמצע קצהו העליון מחובר בסיכת ביטחון לצווארון האחורי של החולצה.

-ת רק בחלקן העליון ניתן להשקיע ולקשט את כל פני האלבד בחתיכות אלבד צבעוניות המהודקו
 כמעין נוצות.

 

 -הרים

 -בסיס ההרים

אפשרות אחת: אלבד בצבע המתאים להר, המהודק בחלקו התחתון סביב חישוק גדול ובחלקו 
 כך שנוצרת צורת הר. –העליון מתכווץ לכדי חור שאפשר להכניס בו ראש 

כך –בו את הראש  יריעת אלבד ארוכה. באמצע היריעה יש חור שניתן להכניס –אפשרות שניה 
 שהאלבד מכסה את השחקן משני צידיו.

 

 



 

 -הר כרמל

 * בסיס ההר בצבע חום

 אלבד כחול מכווץ כדוגמת ים בתחתית בסיס ההר –* תחתית ההר 

 כתר מבריסטול כחול לראש השחקן  ועליו מספר עננים לבנים מאלבד / בריסטול –* ראש ההר 

 

 -הר חרמון

 * בסיס ההר בצבע לבן

 עשויים מצמר גפן –פתיתי שלג מפוזרים על גבי כל האלבד * 

 כתר מבריסטול לבן לראש השחקן ועליו מפוזרים חתיכות צמר גפן  -* ראש ההר 

 

 -הר אררט

 * בסיס ההר בצבע חום

 כתר חום לראש השחקן ועליו תמונת ספינה גדולה –* ראש ההר 

 

 –הר תבור 

 * בסיס ההר בצבע חום וירוק

מפוזרים פרחים )כדאי בצבע אחיד, כדי שאחר כך כאשר יגלו את גלימת הפרחים של  * על גבי ההר
 הר סיני היא תהיה מספיק בולטת(

 כתר ירוק ועליו מספר פרחים –* ראש ההר 

 

 -הר סיני

 *בסיס ההר בצבע חום

 לאורך כל האלבד מפוזרים קוצים, עשבים יבשים, פרחים נבולים וכדו' –* צד ראשון 

לאורך כל ההר מודבקים פרחים יפהיפים, נצנצים וכל מה שיכול לקשט ולהאדיר את  –* צד שני 
 ההר כיד הדימיון הטובה

 -* ראש ההר

בצבע צהוב )כדאי צהוב זורח( ועליו תמונה יפה  -כתר שני בצבע חום, מלא קוצים  -כתר ראשון
 וגדולה של עשרת הדברות


