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ילדים

אם אתם מחפשים משהו 
נחמד ומקורי לעשות עם 
הילדים, שלא מצריך יותר 

־מדי פעילות )וגם לא נסיעה רחו
קה מדי(, סטודיו לציור “אורנמנט” 
במושב רישפון יכול להיות פתרון 

טוב עבורכם.
מטע  בלב  הממוקם  הסטודיו, 
לילדים  מאפשר  קסום,  אבוקדו 
מגיל 4 להתחבר בקלות לאמנות 
לסבא  מדליקות  מתנות  וליצור 

כל  אוהבים  )בהנחה שהם  וסבתא 
מה שהנכדים יוצרים(. 

השהות בסטודיו אינה מוגבלת 
בזמן, ולא בכדי. בזכות פינת החי, 
פינת המשחקים ובית הקפה אפשר 

להעביר במקום כמה שעות בכיף.
בתי, בת ה־7, סיכמה את הביקור 
בסטודיו במילים “זה מקום שעושה 
את הילדים למאושרים ואת ההורים 

לרגועים”. 
לי דניאל

־בימים אלה משיקה קלסי
קלטת שני מארזי די.וי.די 

־ראשונים בסדרת הנוסטל
גיה. המארזים יכללו את “לומדים עם 
פרפר נחמד” ו”הבית של פיסטוק”.

תוכנית הילדים האהובה “פרפר 
־נחמד”, שבה כיכבו הדמויות האהו
מכי ובץ,  שבי  אוזה,  נולי,  ־בות 

לה שעות של למידה, הנאה, שירה 
חוו לילדיכם  שיעניקו  ־וריקוד, 
־יה חינוכית ומעשירה ולכם, ההו

במיוחד.  נוסטלגיה מרגשת  רים, 
בין הנושאים בדיסק: עונות השנה, 
אותיות, מספרים, צבעים וצלילים. 
המארז כולל שישה דיסקים באורך 

כולל של יותר מ־10 שעות. 
מחיר: 199.99 שקלים.

הסדרה הפופולארית “הבית של 
־פיסטוק”, שצולמה כהמשך לתוכ

נית האהובה “רגע עם דודלי”, הפכה 
וזכ אהובה  נוסטלגיה  ־לפנינת 

תה לשפע שידורים חוזרים לאורך 
שנות השמונים והתשעים. פיסטוק 

נוירוטי(  )ומעט  הוא בחור קופצני 
המתגורר לבד על ראש הגבעה בבית 

קטן ומוזר.
חבריו הטובים של פיסטוק הם רגע 

־ודודלי, ויחד הם משחקים, משתוב
בים ולומדים על חשיבות בית הספר, 
לנצח ולהפסיד בכבוד, ושתמיד עדיף 

לספר את האמת. 
בשלו־ פרקים   19 כולל  המארז 
שה דיסקים באורך כולל של 285 

דקות. 
מחיר: 99.99 שקלים.

לי דניאל

האמנים הצעירים
סטודיו “אורנמנט” ברישפון מבטיח להוציא את 

האמן שבילדיכם ולתת לכם שעה של פינוק

נחמד מאוד
 קלסיקלטת משיקה מארזי די.וי.די הכוללים 

את מיטב סדרות הילדים הנוסטלגיות 

תכירו את זה ־ פורטל “את זה”, בבעלות יעל גרינשפון, עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית ומעשירה באמצעות יצירה, משחקים ודפי העשרה
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דיסקיםיצירה

 מסעדה

לקחת את הילדים לאכול 
במסעדה זה הימור לא 
קטן. הם יכולים לשבת 
וליהנות מהאוכל, אבל הם יכולים 
גם לדחות בבוז את הצלחת שהושמה 
לפניהם, להתרוצץ במסעדה ולהפוך 

את כל העסק לסיוט.
־אם אתם רוצים להקטין את הסי

כוי לסקנדל, אתם מוזמנים להגיע 
לסניף של קפנטו בהוד השרון, 

שמשיק בימים אלה תפריט ילדים חדשני. היוזמה החדשה היא 
חלק מתפיסת הילד כצרכן בעל טעמים ורצונות ייחודיים, והיא 
מציעה לסועדים הקטנים מגוון רחב של מנות - מטוסטים ועד 

פסטות. 
בני, אלון, הזמין פיצה טורטייה שהייתה תענוג אמיתי בכל 
קנה מידה והספיקה גם לעוד שני ילדים בעלי קיבה קטנה. עוד 
בתפריט: טוסט “פולני” המכיל רק גבינה וחמאה כמו שילדים 

אוהבים בליווי ירקות חתוכים ומבחר פסטות.
הילדים נהנו מאוד בזמן שהמתינו לארוחה ומילאו את המשימות 
שעל גבי הפלייסמט הצבעוני. הם חזרו ועיינו בהנאה בתפריט 
הקטן המותאם למידותיהם והמלווה בתצלומים של המנות, והיו 

־גאים במיוחד להחתים את כרטיסיית הילדים שמבטיחה שכנר
אה נחזור בקרוב.

יעל קשלס

כמו גדולים
 סניף קפנטו בקניון שרונים 

משיק תפריט מיוחד לילדים

ספר

־אם אתם וילדכם אוה
בים חיות, ואם אתם 
גם מגדלים חיה בבית, 
הספר “משפחות ובתים ועוד 
מבטים” הוא כלי העשרה נהדר 

עבורכם. 
הספר מחולק לשלושה חלקים 
עיקריים. בחלקו הראשון 
־יש שירים קצרים, המלמ

דים את הילדים הקטנים 
 על התא המשפחתי של בעלי החיים: זכר, נקבה 
וצאצא. בחלקו השני של הספר מופיעים  שני שירים  על 
הקולות שמשמיעות החיות השונות. וחלקו השלישי של 
הספר מכיל שירים קצרים על מאפייניה ואורח חייה של 

כל חיה.
הספר, שכתוב בשפה קלילה ונעימה עם איורים צבעוניים, 
מרכז כמעט את כל הידע שילד בן 3 צריך לדעת על החיות 

השונות ומשפחותיהן. 
אהבתי מאוד את “משפחות ובתים ועוד מבטים” לא רק 
מפני שהוא כתוב בגובה העיניים, אלא בעיקר משום 
שהוא לא מתיימר להיות דידקטי, כפי שנוטים לעשות 
לא מעט סופרים מתחילים. על ספר כזה נאמר “למידה 

תוך כדי הנאה”.
הדס לוז

חיות וחוויות
הספר “משפחות ובתים ועוד 

מבטים” מאויר ומצחיק להפליא

 קהילה

כל הורה מכיר את 
הסיטואציה שבה עליו 

־ללוות את ילדיו לשי
רותים הציבוריים. כשמדובר 
באב שצריך ללוות את בתו או 
אם שצריכה ללוות את בנה, 
העניין יוצר פעמים רבות אי 

נעימות עבור האדם המבוגר.
־בקניון שבעת הכוכבים בהר

צליה החליטו לנסות ולפתור 
את המצב המביך, וחנכו בימים אלה שירותים המיועדים 

במיוחד להורה ולילד. 
מנכ”ל הקניון, זיו שחורי, מספר כי הרעיון לשירותים 
החדשים נוצר מתוך צורך אישי. לטענתו, כאב לילדה 
קטנה נתקל פעמים רבות בבעיה כאשר לקח את בתו 

לשירותים הציבוריים. 
־“זו לא חוויה נעימה להכניס את הילדה הקטנה שלך לשי

רותי הגברים, שהם לא המקום הכי סימפטי בשבילה”, הוא 
אומר. “אני מאמין שהשירותים החדשים, המיועדים עבור 
צורכיהם של הילדים הקטנים, יאפשרו להורים להרגיש 

הרבה יותר נוח במקומות ציבוריים”. 
בשבעת הכוכבים מאמינים כי הרעיון החדש יתפוס תאוצה 

בקניונים נוספים בארץ ובמקומות ציבוריים.
לי דניאל

שירות מיוחד
חדש בקניון שבעת הכוכבים 

בהרצליה: שירותים להורה ולילד


