
2019ספטמבר-דצמבר
לוח אירועים



בתפריט: 
דג מוסר שלם מכוסה במלח גס אפוי ברוטב 

צ'ימיצ'ורי, עוף שלם ממולא באורז, פטריות 
ותרד מוגש עם תפוח אדמה מדורה. 

ולקינוח: בננות מקורמלות במעטפת עלי סיגר 
עם פקאן סיני וסילאן. 

סיפורה של נסיכה שכדור הזהב שלה 
נפל לתוך הבריכה.

מי הוציא את הכדור ומה היו בקשותיו? 
את כל זאת נראה בהצגה.

סדנת בישול   
     לראש השנה

טרופותי
עכבר טייל ביער, שמח וטוב לב.. 

ראה אותו שועל והרגיש פתאום רעב...
העכבר משכנע את השועל , הינשוף והנחש 

שהוא בדרך לפגישה עם טרופותי הנורא, 
שועלים, ינשופים ונחשים.  שאוהב לאכול 
למשמע הבשורה, הם נבהלים ונמלטים..  

העכבר ממשיך ללכת שמח בחלקו שהצליח להערים עליהם 
שיש חיה כזאת שנקראת טרופותי... 

 אלא שאז מופיע המפלץ טרופותי והסיבה היחידה שאינו אוכל 
את העכבר היא חוכמתו של העכבר,  שמצליח לשכנע את 

שבורחות ממנו ,   טרופותי שהחיות 
למעשה בורחות מפני העכבר... 

סיפור מיוחד על התמודדות עם פחדים .

טרופותי
עכבר טייל ביער, שמח וטוב לב.. 

ראה אותו שועל והרגיש פתאום רעב...
העכבר משכנע את השועל , הינשוף והנחש 

שהוא בדרך לפגישה עם טרופותי הנורא, 
שועלים, ינשופים ונחשים.  שאוהב לאכול 
למשמע הבשורה, הם נבהלים ונמלטים..  

העכבר ממשיך ללכת שמח בחלקו שהצליח להערים עליהם 
שיש חיה כזאת שנקראת טרופותי... 

 אלא שאז מופיע המפלץ טרופותי והסיבה היחידה שאינו אוכל 
את העכבר היא חוכמתו של העכבר,  שמצליח לשכנע את 

שבורחות ממנו ,   טרופותי שהחיות 
למעשה בורחות מפני העכבר... 

סיפור מיוחד על התמודדות עם פחדים .

תיאטרון בובות
הנסיכה והצפרדע

 19.9
יום חמישי | 20:00

 14.9
יום שבת | 11:00



טרופותי
עכבר טייל ביער, שמח וטוב לב.. 

ראה אותו שועל והרגיש פתאום רעב...
העכבר משכנע את השועל , הינשוף והנחש 

שהוא בדרך לפגישה עם טרופותי הנורא, 
שועלים, ינשופים ונחשים.  שאוהב לאכול 
למשמע הבשורה, הם נבהלים ונמלטים..  

העכבר ממשיך ללכת שמח בחלקו שהצליח להערים עליהם 
שיש חיה כזאת שנקראת טרופותי... 

 אלא שאז מופיע המפלץ טרופותי והסיבה היחידה שאינו אוכל 
את העכבר היא חוכמתו של העכבר,  שמצליח לשכנע את 

שבורחות ממנו ,   טרופותי שהחיות 
למעשה בורחות מפני העכבר... 

סיפור מיוחד על התמודדות עם פחדים .

טרופותי
עכבר טייל ביער, שמח וטוב לב.. 

ראה אותו שועל והרגיש פתאום רעב...
העכבר משכנע את השועל , הינשוף והנחש 

שהוא בדרך לפגישה עם טרופותי הנורא, 
שועלים, ינשופים ונחשים.  שאוהב לאכול 
למשמע הבשורה, הם נבהלים ונמלטים..  

העכבר ממשיך ללכת שמח בחלקו שהצליח להערים עליהם 
שיש חיה כזאת שנקראת טרופותי... 

 אלא שאז מופיע המפלץ טרופותי והסיבה היחידה שאינו אוכל 
את העכבר היא חוכמתו של העכבר,  שמצליח לשכנע את 

שבורחות ממנו ,   טרופותי שהחיות 
למעשה בורחות מפני העכבר... 

סיפור מיוחד על התמודדות עם פחדים .

קוד לבוש הרצאה בנושא 

הנכם מוזמנים להגיע ולקבל טיפים לבניית מלתחה נכונה. 
מה המסר מהבגד ? כיצד נתאים את הבגד למבנה הגוף? 

סגנון הלבוש והתאמתו למבנה הגוף ולאירוע

הצגת הילדים

נורית לוי

 10.10
יום חמישי | 20:00

 19.9
יום חמישי | 20:00

 5.10
יום שבת | 11:00



הצגת הילדים
שלומית בונה סוכה

 15.10
יום שלישי | 17:30

 

 

 

 שלומית בונה סוכה
 

 לעצמה מתכננת לבנות סוכהשלומית 
 או כל אחד  טובההשחברתה לא מעוניינת ו

  לה. רויעזאחר 
  ,תועזר אתציע הבכל פעם שמישהו 

  לקבלה. תוקףבכל  סירבההיא 
 ,בסוכה לבדה תארנשהיא  שבסוףכ 

 ה את כל הילדים ינמזמוטעותה גודל מבינה את היא 
 בסוכתה.איתה  יחד לשמוח

 

 הצגת הפעלה חגיגית
 .המשלבת שירי חג מוכרים

  

 

  
 

טרופותי
עכבר טייל ביער, שמח וטוב לב.. 

ראה אותו שועל והרגיש פתאום רעב...
העכבר משכנע את השועל , הינשוף והנחש 

שהוא בדרך לפגישה עם טרופותי הנורא, 
שועלים, ינשופים ונחשים.  שאוהב לאכול 
למשמע הבשורה, הם נבהלים ונמלטים..  

העכבר ממשיך ללכת שמח בחלקו שהצליח להערים עליהם 
שיש חיה כזאת שנקראת טרופותי... 

 אלא שאז מופיע המפלץ טרופותי והסיבה היחידה שאינו אוכל 
את העכבר היא חוכמתו של העכבר,  שמצליח לשכנע את 

שבורחות ממנו ,   טרופותי שהחיות 
למעשה בורחות מפני העכבר... 

סיפור מיוחד על התמודדות עם פחדים .

 15.10
יום שלישי | 17:30

 26.10
יום שבת | 11:00



   בתפריט:
 טאקו מקסיקני עם אבוקדו וירקות, 

תבשיל צ'ילי קונקרנה עם בשר, 
עדשים אדומים וצ'ילי חריף. 

ולקינוח: צ'ורוס. 

סדנת בישול מקסיקניסדנת בישול מקסיקני

ילדי הקאנטרי מוזמנים לסדנה 
להכנת בצק סוכר עם בטי. 
והפעם.. הכנת דמות אריה!

 15.10
יום שלישי | 17:30

סדנת בצק סוכר 
 הכנת דמות אריה

 

 

 

 שלומית בונה סוכה
 

 לעצמה מתכננת לבנות סוכהשלומית 
 או כל אחד  טובההשחברתה לא מעוניינת ו

  לה. רויעזאחר 
  ,תועזר אתציע הבכל פעם שמישהו 

  לקבלה. תוקףבכל  סירבההיא 
 ,בסוכה לבדה תארנשהיא  שבסוףכ 

 ה את כל הילדים ינמזמוטעותה גודל מבינה את היא 
 בסוכתה.איתה  יחד לשמוח

 

 הצגת הפעלה חגיגית
 .המשלבת שירי חג מוכרים

  

 

  
  15.10

יום שלישי | 17:30

 16.11
יום שבת | 11:00

 7.11
יום חמישי | 20:00

 26.10
יום שבת | 11:00

למבוגרים



סיפור על דייג טוב לב ואשתו 
החמדנית,שבעלה הדייג פוגש דג זהב.

הדג מביא לדייג ולאשתו משאלות, אך 
האשה לא מסתפקת במועט. 

 

 

 
 הסופגניה שהתגלגלה

 
 

 . במטבחנמאס להיות  לסופגניה הקטנה
 החליטה להתגלגל לה ולחפש חברים חדשים 

 לטייל בנחת. הויצאנה הקט סופגניהה השמח
 ללא מחשבה ובלי פחד.

 לעיר, האת הכפר והגיע העבר
 חברים חדשים, תא פוגשיה הבדרכ

 מסוגים שונים, ומאוד נחמדים.
 .הלבד סופגניהלפתע הלילה כבר ירד, וה

 הביתה? המצא את דרכתהאם 
 

 העם החברים שפגש השר סופגניההצגה שבה ה
 .הבשלום לבית הועם הילדים עד שוב

 
 תפאורה מרהיבה , ,אביזרים בבובות, במוסיקה, מלווה ההצגה

 ושיתוף מלא ופעיל של הילדים במהלך ההצגה.
 
 

 

תיאטרון בובות
הדייג ודג הזהב

אילנה ראדה משתפת אותנו בסיפורה, לפרקים 
בהומור המיוחד שלה, וברגעים אחרים בעצב 
שאין לו גבול.  בסיפור הזה, שנגע בלב כולנו 

נחשף לחייה של תאיר ז"ל לפני הרצח, לאירועי 
יום הרצח, לחיים שאחרי ולמסע הארוך לגילוי 

האמת.

הרצאתה של
אילנה ראדה 

 7.12
יום שבת | 11:00

 28.11
יום חמישי | 20:00



בתפריט:מרק עדשים כתומות ודלעת, 
           לביבות ריזוטו ופרמזן על מצע פטריות פורטבלו. 

לקינוח: סופגניות דונטס בטעמים שונים. 

 

 

 
 הסופגניה שהתגלגלה

 
 

 . במטבחנמאס להיות  לסופגניה הקטנה
 החליטה להתגלגל לה ולחפש חברים חדשים 

 לטייל בנחת. הויצאנה הקט סופגניהה השמח
 ללא מחשבה ובלי פחד.

 לעיר, האת הכפר והגיע העבר
 חברים חדשים, תא פוגשיה הבדרכ

 מסוגים שונים, ומאוד נחמדים.
 .הלבד סופגניהלפתע הלילה כבר ירד, וה

 הביתה? המצא את דרכתהאם 
 

 העם החברים שפגש השר סופגניההצגה שבה ה
 .הבשלום לבית הועם הילדים עד שוב

 
 תפאורה מרהיבה , ,אביזרים בבובות, במוסיקה, מלווה ההצגה

 ושיתוף מלא ופעיל של הילדים במהלך ההצגה.
 
 

 

 

 

 
 הסופגניה שהתגלגלה

 
 

 . במטבחנמאס להיות  לסופגניה הקטנה
 החליטה להתגלגל לה ולחפש חברים חדשים 

 לטייל בנחת. הויצאנה הקט סופגניהה השמח
 ללא מחשבה ובלי פחד.

 לעיר, האת הכפר והגיע העבר
 חברים חדשים, תא פוגשיה הבדרכ

 מסוגים שונים, ומאוד נחמדים.
 .הלבד סופגניהלפתע הלילה כבר ירד, וה

 הביתה? המצא את דרכתהאם 
 

 העם החברים שפגש השר סופגניההצגה שבה ה
 .הבשלום לבית הועם הילדים עד שוב

 
 תפאורה מרהיבה , ,אביזרים בבובות, במוסיקה, מלווה ההצגה

 ושיתוף מלא ופעיל של הילדים במהלך ההצגה.
 
 

 

הצגת תיאטרון בובות ייחודית 
לחג החנוכה ! 

סדנת בישול למבוגרים

הצגת ילדים

חנוכה 

הסופגניה שהתגלגלה

תיאטרון בובות
לחנוכה 

אילנה ראדה 

 26.12
יום חמישי | 17:30

 24.12
יום שלישי | 17:30

 12.12
יום חמישי  | 20:00

 28.11
יום חמישי | 20:00



31.12.19

www.kiditoys.co.il

מנויי קאנטרי בילו
משלמים פחות ונהנים יותר!


