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"למצוא את ביצת הזהב שלך" לכל אחד 
מאיתנו יש את היכולת להטיל ביצי זהב. לכולנו 
יש רעיונות, חלומות, כשרונות ומתנות שקיבלנו 

בחיינו. אבל מה אנחנו עושים איתם? 
יום חמישי | 20:00

אגדה קסומה המביאה פן ידידותי בסיפור המקראי על משה בתיבה.
יוכבד בונה תיבה ומשאירה את משה הקטן ביאור.  יוכבד מבקשת 

ממרים, האחות הגדולה, לשמור עליו. מן האוויר, הים והיבשה 
מתגייסים חברים טובים שעוזרים לה לשמור על התינוק הקטן 

ובעזרת החברים מרים מצליחה במשימה!

יום שבת | 11:00

משה בתיבה

4.4

13.4



הצגת הילדים:

טינקרבל שולחת את פיטר פן לחפש רמז 
מוונדי, בדרך הוא פוגש את קפטן הוק,

את הצל של עצמו וייצור יער מוזר 
שעוזרים לו להגיע אל הרמז הגדול!

האם יצליח למצוא את וונדי?

מופע מוסיקלי קסום שמראה לנו שניתן 
להתגבר על הכל בעזרת האהבה.

מסיבת תיפוף בדואית, 
במאהל בדואי עם פיתות 
בטאבון, ולסיום המדורה 

המסורתית לל"ג בעומר עם 
צוות הקאנטרי !

אירוע ל“ג בעומר

יום ראשון | 17:30

פיטר פן בארץ לעולם לא

יום שבת | 11:00

12.5

18.5



בתפריט: מאפה פילו במילוי גבינות ותרד ברוטב שמנת פסטו, 
פסטה 4 גבינות, מנגולד וקוביות סלמון, ולקינוח מוס גבינת 

מסקרפונה בכוסות אישיות עם תותים ורוטב פירות יער.

סדנאת בישול
לחג השבועות

הכינו את המצלמות 
להופעת השנה של 

ילדיכם שיציגו כישורים 
שונים שלמדו בחוגים!

הפנינג
חוגים

26.5
יום ראשון | 17:30

יום חמישי | 20:00 30.5



אחותי ליאור - האחות של ילדי 
ישראל מגיעה להנות עם ילדכם 
במופע מוזיקלי ושמח עם שירים 

מקוריים בהשתתפות לני השעון - 
השעון שתמיד מאחר...

"למה הילדים צריכים לסבול אם אני רוצה לחיות בריא?", 
"איך משכנעים את הילדים לאכול יותר ברוקולי ופחות 

ממתקים?" 
הרצאה מעוררת השראה שתיתן לכם את הכלים המעשיים 

למשפחה בריאה יותר, בשפה קולחת
ובשילוב של סיפורים אותנטיים ומשעשעים.

בהרצאה עונה מיכל על שאלות אלה ועוד רבות אחרות:
- מה זה אורח חיים בריא ואיך חיים את זה?

- למה לחיות בריא זה לדאוג לעצמי? 
- איך משתפים את המשפחה בשינוי והופכים אותה לחלק?

- למה חשוב להכניס תנועה לחיי המשפחה?

מופע הילדים 

יום שבת | 11:00

יום חמישי | 20:00

אחותי ליאור

הרצאתה של מיכל צפיר
10 הדברות לשגרה משפחתית בריאה יותר

15.6

20.6



הנסיך מבקש למצוא לו את הנסיכה 
האמיתית אותה יוכל לשאת לאשה. בחיפושיו 
אחר הנסיכה נעזר הוא בספר העתיק ביותר 

בממלכה שבו נכתב "מבחן הנסיכה".

הצגה מרגשת על אהבת אמת, כנות, רגישות 
ופשטות בשילוב שירים מקוריים ותפאורה 

מרהיבה.

2019

פרטים נוספים בהמשך...

אירוע פתיחת הקיץ
SUN CREAM

יום שבת | 11:00

יום ראשון23.6
17:30

הנסיכה והאפון

29.6
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