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ילדים

כוכבי הילדים 
שישתתפו 
בפסטיבל. 
“חופשה 
משפחתית 
בלתי נשכחת“

פסטיבל ילדודס 2, שיופק על ידי “חברים הפקות”, 
הוא סוף שבוע ארוך, גדוש פעילויות לילדים בכל 

הגילים.
הפסטיבל, שייערך במלונות ישרוטל באילת ב־26־28 בינואר, 

־כולל הפקות מקור בלעדיות ושורה ארוכה של כוכבים שהיל
דים אוהבים. יובל המבולבל שיארח את מיקי, פנצ’ר ופופיק. 
דוד חיים ואודי ואביעד יעלו הפקה מקורית של “המלון נופל 
מצחוק”. כוכבי ערוץ הילדים - טל מוסרי, קובי מחט ורוני דואני 
- יבדרו את הצעירים שבחבורה. כמו כן תתקיים הופעה של סבא 
טוביה, משה דץ והכבשה שושנה. מיכל צפיר תנחה את המופע 
המרכזי ויתקיים הפנינג ענקי במדשאת מלון ישרוטל ספורט 
קלאב, שיכלול סדנאות יצירה, מתקנים מתנפחים, משחקים, 

מסיבת ריקודים ועוד.

פסטיבל של פעם בשנה
 יובל המבולבל, אודי ואביעד וסבא טוביה הם רק חלק מכוכבי הילדים שיבדרו את 

אורחי ישרוטל בפסטיבל ילדודס 2, שיופק על ידי “חברים הפקות” בחסות “את זה”

www.etze.co.il

אירוע

תכירו את זה ־ פורטל “את זה” עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית באמצעות יצירה, משחקים להדפסה, דפי העשרה, עצות שימושיות ובילוי

בילוי

־גם ההורים לא ייצאו מקופחים ויוכלו להשתתף בהרצאה מיו
חדת של מיכל דליות )סופר נני( בנושא “ההורה המודרני והילד 

הדמוקרטי”.
“סוף שבוע זה הוא הזדמנות מצוינת לבלות חופשה משפחתית 
ובלתי נשכחת במחירים סבירים מאוד”, אומרת יעל גרינשפון, 
etze.co.il(, שמעניק חסות לפס־ )הבעלים של פורטל “את זה” 
טיבל. “אנו מאמינים שעל ידי הפעלת אורחינו הצעירים סביב 
השעון בדרך יצירתית, איכותית ומקצועית אנו מאפשרים גם 
לילדים ליהנות ולחוות את ההתייחסות האישית, וגם להורים 
ליהנות מחופשה משפחתית רגועה ושקטה יותר”, מסר ליאור 

רביב, מנכ”ל מלונות ישרוטל.
מחיר חבילת הפסטיבל: מ־2,255 שקל לזוג + 2 ילדים.

לי דניאל

אני והבייבי
קניון השרון משיק פסטיבל תינוקות 

לאמהות וילדיהן
ב־15 בינואר יקיים קניון השרון בנתניה הפנינג אמהות ותינוקות, 
שיכלול סדנאות, הטבות וייעוץ לאמהות טריות. בין הנושאים: 
ליווי התפתחותי ועיסוי תינוקות עם יעל שי דקל לגילאי לידה 
עד חצי שנה; אימון התפתחות לתינוקות ופעוטות בהנחיית חדווה 
ארז, פיזיותרפיסטית מוסמכת. במקום יוצבו דוכני מכירה של 

אביזרים לאמהות ותינוקות. 
לי דניאל

עונג שבת
שבת בבוקר, יום יפה לקחת את 

הילדים לסדנת אמנות בירקון  

רשות הטבע והגנים מזמינה את ההורים והילדים לחוויה 
אמנותית בגן לאומי ירקון )מתחם מקורות הירקון( ב־7 בינואר 

בשעות 15:00-11:00.
בין הפעילויות: תערוכת צילומים וציורים בנושא טבע ובנושא 
השרפה בכרמל; סדנת ציור “ילדים מציירים ירקון”; התנסויות 
באמנויות ברחבי הגן; סיורים מודרכים ברחבי הגן בנושא אמנות 
וטבע; הרצאה בנושא “צילום טבע ובעלי חיים” והופעה מוזיקלית 

של כלי נגינה ממוחזרים בשם “צלילים מחצר הגרוטאות”.
הפעילות ללא תוספת תשלום לדמי הכניסה )למעט דוכני 

־אוכל(. הילדים מתבקשים להצטייד בבקבוקי פלסטיק מכל הגד
לים לצורך פעילות היצירה ומומלץ להביא מצלמות.

לי דניאל

צילום:  עדי שתקאי פעילות בגן הלאומי. מומלץ להביא מצלמה 


