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ו ר ט ס ו י ל ק ם  ע ם  י ר ש ו א מ ם  י ד ל   י
   

   לא משנה בני כמה הם.ו הצופים בוקליוסטרו מרתק את 
    

  הכוונה כמובן היא גם לבנים וגם לבנות! *הטקסט נכתב בלשון זכר רק לצרכי נוחיות הקריאה, 
  

ואלפי מסיבות   שנה 40לאורך   שגובשה יום ההולדת עם קליוסטרו היא תוכנית תוכנית 
הוא הילד החוגג    כוכב יום ההולדת'שלכם ולרצון של 'מוצלחות, התוכנית תותאם לצרכים 

ותשומת הלב ו 'הזרקורים' מופנים    'כוכב יום ההולדת'  במרכז המסיבה   את יום הולדתו.
  אליו. אשמח להיענות לכל בקשה מכל סוג שהוא שתשמח את כוכב יום ההולדת.

  
י לחסוך בהוצאות, כדאי לזכור שתמיד אפשר לחגוג את מסיבת יום ההולדת בשניים בכד

  הילדים יזכו להרבה תשומת לב.  הקוסם ששני  התחייבות של
  

    
  בתכנית האומנותית:

  

 הכוללת מוסיקה ברקע לילדים.  קבלת פנים       •

 לעוזר קוסם מומחה, הלבשת גלימה, מסירת מקל הקסמים.  טקס הסמכת 'כוכב יום ההולדת'       •

 הנהדר.כעוזר הקוסם במופע הקסמים    ו 'כוכב יום ההולדת' קליוסטרו  מופע קסמים מדהים         •

 טקס העוגה והנרות, הרמת 'כוכב יום ההולדת' על כסא.   : ברכות של הילדים,טקסי ימי הולדת       •

 דק' (ראה הערות) 10-15כיבוד קל לאורחים.  - הפסקה       •

 נשבעים לא לגלות את –  טקס שבועת הקוסם         •

 (מקבלים אותו במתנה )  לימוד קסם         •

 דק') 30(בסה"כ החלק השני כ   /הפתעות/עוגה/קרמבו/ארטיק.חלוקת שקיות       •

  .פיזור הביתה         •
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 דברים שכדאי לדעת וצריך להכין:

  :לוח זמנים

מתוך  17:00לשעה דק, אפשר למשל להזמינם  20-30כדאי לקחת בחשבון 'איחור קבוע' בהגעת האורחים של 
דק' האלו הילדים מתכנסים,  20. (זאת השעה שנתחיל במופע) במהלך ה 17:20ידיעה שיגיעו בגלל זה סביב 

 ברקע שירי יומולדת וכמו גדולים הם מדברים בינם לבין עצמם. (בעברית 'מינגלינג')

  אורך התוכנית :

, 17:00דהיינו מסיבה שהילדים הוזמנו לשעה שעה וחצי כולל ההפסקה. אורך כל מסיבת יום ההולדת שעתיים, 
 17:20והמופע יתחיל ב  19:00   ההורים מוזמנים לאספם בשעה

 מתי הקוסם מגיע:

דק' לאחר הזמן המתוכנן  20לפני השעה הרשומה בהזמנה ומתחיל את המסיבה   דק' 20הקוסם בעצמו מגיע 
והמופע יתחיל בשעה  16:40יגיע בסביבות  הקוסם 17:00הרשום בהזמנות, למשל אם הילדים הוזמנו לשעה 

 לערך. 17:20

  כיבוד ושתייה:

מניסיון שנצבר מומלץ בחום להסתפק בהפסקה בחצי פיתה עם חומוס/נקניקיה וקטשופ/שוקולד או לחילופין פיצה . 
בצלחות  מומלץ   ממתקים בצלחות חד פעמיות בעיקר מתפזרים על הרצפה !!! אבל אם אתם חייבים ממתקים

ולא בקערות קבוצתיות, יש להניח את הכיבוד מכוסה הרחק מהישג ידיהם של הילדים, אם אפשר להשיג  אישיות

כוסות קרטון גדולות מהסוג שמשמש לפופקורן בקולנוע זה הכי טוב ושומר על ניקיון יחסי. שתייה מסוג אחד בכוסות 
 קרם מחלקים בדרך הביתה.... חד פעמיים, הוכח מחקרית שילדים אוהבים פטל או קולה. עוגות עם

 פנים/חוץ:

קליוסטרו לא מקיים מסיבות בחוץ, במקרה שיש חצר בבית ניתן לקיים את החלק הראשון של מופע הקסמים בתוך 
הבית ואת שאר הבאלאגן בחוץ, (בכל מקרה לאורך כל המסיבה הילדים ישובים ורגועים על הרצפה). קסמים לא 

 ית, המטפחות עפות ברוח ובכלל קשה לרכז ילדים שהטבע מסביב...עובדים כראוי בחוץ, האש נכב

 הורים מלווים:

הכי מומלץ לארגן למבוגרים פינת קפה רחוק ככל האפשר מהמסיבה, החלק הראשון של המסיבה  -הורים/מבוגרים
. שימו לב פשוט מפריעים לילדים  מרתק גם את המבוגרים אולם משחקי יומולדת אינם מעניינם של המבוגרים והם

! אנא מקמו את המבוגרים בחלל רחוק עם דלת מבודדת. נוכחות הורים העסוקים ברכילות במהלך המסיבה 
 החליטו בעצמכם מראש המסיבה לילדים או להורים! מקלקלת לילדים את המסיבה.

 מה צריך להכין:

הוא מביא על דיסק, מומלץ הקוסם זקוק לקומפקט דיסק נגיש באזור ההופעה, רק לצורך מוסיקת רקע אותה 
ל 'כוכב היומולדת' . לא לשכוח: עוגה עם נרות, מצלמה, כיבוד אישי לילדים, שתייה, שקיות יומולדת    כסא  לעצב

שיים גורמים להתרוצצות ...בלונים חופחובה לקשור וגבוה . בלונים  20%ו/או הפתעות כמספר הילדים + 

 מיותרת..

בסוף, הקוסם נותן קסם מתנה לכל ילד, קסם 'שווה' ביותר! אולם קוד חברתי שנוצר יוצר בעניין ההפתעות לחלוקה 
ציפייה אצל הילדים לקבל משהו שיוצר בסין, עלה שקל וחצי ונמכר בסיטונות בחנויות צעצועים, לשיקולכם האם 

 אתם חלק מהקוד או מסתפקים בקסם מתנה לכל ילד.
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: ת א ל  א ש   ת
   

 אחרונות''ידיעות 
המערה של קליוסטרו היא תוכנית ילדים כמו של פעם. יש בה קוסם ובובה וילדים אורחים. יש 
סיפורים, וקסמים ופחדים. בעולם כל כך מכני, שאפילו ה'טלאטביז' מתנהלים בו במישורים 
עתידניים, זה כמעט לא ייאמן לפגוש תוכנית תמימה כל כך. לא יאמן אבל דווקא נחמד. 

, לא משתטה בשיחות לילדים קטנים בגובה העיניים מדברת  ל קליוסטרוהמערה ש
היא עוסקת באותם נושאים  מאולצות...ולא מעצבת סדר יום שקרי של בגרות מוקדמת מדיי,

ויש  היא אסתטית, בלתי מאיימת : כישוף, פחדים ודמיון.שמטרידים ילדים, וילדים בלבד
. יותר מכל היא סמים הם דבר שימושי מאוד)(כשאתה בן שש, ק בה אפילו טיפים שימושיים

מזכירה תוכניות ששודרו בערוץ הראשון או בטלוויזיה החינוכית, כשהורי הילדים של היום היו 
בעצמם ילדים: "הצריף של תמרי", "קרוסלה", ו"הבית של פיסטוק". וכמובן המערה של 

מקור לילדים כבר אפשר  . כמה תוכניות2קליוסטרו היא תוכנית מקור, והיא משודרת בערוץ 
למצוא בערוץ הזה? רק בזכות העובדה שגם ילדים זוכים למינון התרבותי הרלוונטי שלהם 
בערוץ הזה, צריך לברך את "טלעד",... הרצינות הזאת בשידורי הילדים שלה שכוללים גם 

בולטת במיוחד ב"מערה של קליוסטרו" תוכנית   טלעד" את "החברים של ברני" ו"שוקו
 .חסת גם לילדים בכבודשמתיי

 אורנה לנדאו/ ידיעות אחרונות
   

, ה 'קסם מן מהכלל  הילדים מרותקים, הקוסם משתף אותם באופן יוצא "מופע מלא קסם,
, הבמה עשירה והאביזרים צבעוניים , קטנים כגדוליםמהלך קסמים על הצופים האישי' שלו

                                                                    נהדרת..." -..ההתייחסות לקהלומסקרנים
 שרה ארנון/ ידיעות אחרונות

 'מעריב'
של פסנתרן וקוסם  שילוב מוצלחהרבה מעל רמת מופע להטוטים רגיל... מקצועי "המופע

 זריזי אצבעות..."
 אבי דר/מעריב

  
  

 וזה עובד ! ההומורקהלו...הדגש הוא על ההגשה, החן ושיודע את נפש  מקצוען "קליוסטרו
 פרי/מעריב טל 

  
, כלומר רציניים גם אמיתיים  ..השירים והדיאלוגים נשמעיםקסמים מדהימים "המון

, כשרון של מופע שהושקעו בו  ..בקיצור אין הרגשה של חלטורה אלאמצחיקים  כשהם
 ותשומת לב. מחשבה

  עטרה אופק
 


