בכל מצב-
קטלוג פעילויות
מותאמות מצב-
קורונה

משחקים וירטואלים
פעילות חווייתית ,תחרותית וערכית בסגנון
חדר בריחה ,המתבצעת כולה באמצעות
חידות ומשימות באתר אינטרנט ייעודי.
פעילות קופסאות בריחה מאתגרת לקבוצות
במהלך הפעילות ישנן עשר חידות ומשימות המשלבת חשיבה יצירתית ,עבודת צוות,
מגוונות ברמות שונות המתאימות לכל
גיבוש והנאה במטרה לפצח את האתגר
הגילאים.
במהירות הגבוהה ביותר.

קופסאות אתגר בריחה

הפעילות יכולה להתבצע מהבית או מהכיתה.
נושאים קיימים:
 .1ציונות ומגילת העצמאות
 .2סודות בחומות
 .3ציונות דתית

מרכז שלבים

התאמה לפעילויות בר/
בת מצווה

ניתן לייצר תוכן למשחק חדש
עבורכם בעלות נוספת
חטיבת ביניים ,תיכון ומשפחות
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הפעילות מתקיימת בקבוצות קטנות של עד
 5משתתפים לקופסה

₪

 1500ש"ח +מע"מ עד 70
משתתפים.
לחצו לפרטים נוספים

חטיבת ביניים ,תיכון ומבוגרים

₪

 1150ש"ח +מע"מ לקבוצות של
עד  20משתתפים

לחצו לפרטים נוספים

סדנאות בזום
סדנאות בנושאים שונים המועברות בזום
ומיועדות לקהלי יעד מגוונים .לא הכל ניתן
להעביר באמצעות האינטרנט ,אנו מציעים
לכם רק נושאים שהוכחו כמוצלחים.
נשמח לבחון איתכם אפשרויות
נוספות לסדנאות והרצאות
ילדים בגן ובכיתות הנמוכות-
סדנת תיאטרון ,פעילות טריוויה
וחידות הגיון
נוער-
סדנה לניהול זמן
הורים-
הרצאה בנושא גבולות ומשמעת,
הרצאה בנושא תקשורת עם ילדים

₪

 450ש"ח +מע"מ

משפחה מדברת
ערכת 'סוף הדרך' למשחק ביתי
ערכה להפקת משחק 'סוף הדרך' משפחתי
בבית ,בסגנון .DIY
עשר דקות הכנה ויש לכם משחק משפחתי
מגניב ,מעורר שיח בין בני המשפחה.

משחק משפחתי לעידוד שיח ותקשורת
במשפחה .המשחק כולל חוגה ,שעון וחול
ו 60כרטיסיות שאלות משפחתיות בארבעה
נושאים שונים.

מתאים למתנה ☺
הנחה משמעותית לקבוצות.

ניתן להתאים את המשחק
לצרכים שלכם
נוער ומשפחות

₪

ילדים קוראים ומעלה ,משפחות

₪

 69ש"ח ברכישת משחק בודד

תלוי בכמות ,אבל זה לא יקר...

לרכישה

שלבים בבית
שלבים בבית היא תכנית החושפת ילדים
לעולמות תוכן ואופקים חינוכיים חדשים,
באמצעות דפי פעילות ומשחק חוויתיים ללא
צורך בנוכחות הורית בזמן הפעילות.
ניתן להוסיף הרצאה בנושא
משחוק בחינוך של יואל
פרנקנבורג ,מנהל המרכז

ערכת רגשות
ערכת כרטיסיות להורים המעוניינים לפתח
שיח רגשי עם ילדיהם .הערכה כוללת 30
כרטיסיות של רגשות ולוח אליו מחברים
את הרגש הנבחר.
ניתן להוסיף הרצאה לקהילה
בנושא תקשורת עם ילדים של
יואל פרנקנבורג ,מנהל המרכז

משפחות

₪

 45ש"ח בחודש ל 3דפי פעילות
בשבוע

ילדים והורים

₪
לחצו לפרטים נוספים

לפרטים נוספים והזמנות,
דברו איתנו! ☺
מיכל 0547270060

 35ש"ח

לרכישה
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