
מחפשים הפעלה יהודית ייחודית לילדים?
הכירו את 'מולטי השיאן' שיפעיל את הילדים לאורך כל השנה

ב"ה



מי אנחנו
סדרת ערכות הפעלה 
לילדים לחודשי השנה 
מבית "מורשה“- מרכז 

רבני אירופה. 

הערכות מיועדות 
 להפעלה בבתי ספר, 

 בתי חב"ד 
תוכניות ילדים ועוד.



הערכות מלאות בתוכן יהודי 
עשיר, מוגשות בצורה ויזואלית 

איכותית, ומגוונות.

 מתאימות לקבוצות 
קטנות וגדולות.

 מתאימות לגילאי 6-12 
)מגיל שהילדים יודעים לקרוא(

 ומתורגמות לשפות: 
עברית, אנגלית, רוסית, 

צרפתית, גרמנית.



והשנה
"שוברים שיא"!

הרעיון המנחה את הנושא השנתי הוא נתינת 
משמעות לכל התקדמות, כל צעד קטן קדימה 

מהווה הישג ו"שיא" אישי. 

לכל חודש יבחר נושא ושיא הקשור אליו 
שהילדים ילמדו וישברו שיאים בהתאם. 

את הנושא השנתי תלווה הדמות המיוחדת של 
"מולטי השיאן" - דמות המורכבת מכלי מדידה 

שונים ותעזור לילדים לכבוש שיאים חדשים.



 מה כוללת 
הערכה החודשית?

פעילות עבור 4 מפגשים.

חוברת הדרכה למפעיל 	 

אביזרים צבעוניים נלווים 	 

אביזרים לקיר השנתי	 

המנון מלווה בסרטון אנימציה.	 

 )לרוכשים מנוי שנתי מצורף 
בערכת פתיחה פלקט לקיר שנתי מלווה, 

ואביזר אישי שנתי לכל ילד(

Die Speise aus Weizen und 

Trauben muss zu dem Tisch 

gebracht werden, der so heißt 

wie die Stadt, in der die beiden 

Tempel standen. 

Bevor ihr jedoch die Speise 

servieren könnt, müsst ihr 

zuerst die folgende Aufgabe 

erfüllen, die mit Weizen und 

Gerste zu tun hat:

Vor euch seht ihr sechs Säcke mit 

Mehl. In jedem Sack befindet sich 

ein Bild. Vier der Bilder haben mit 

dem Prozess der Mehlgewinnung 

aus den Getreidekörnern zu tun und 

zwei davon nicht. Sucht euch jedes 

Mal einen Sack aus, und siebt das Mehl 

durch, bis ihr das Bild in den Händen 

haltet. Ordnet die Bilder dann in der 

richtigen Reihenfolge an! 

Die Speise aus Granatäpfeln und 

Datteln muss zu dem Tisch gebracht 

werden, der so heißt wie die Stadt, 

deren Name aus zwei Wörtern besteht 

und in deren zweitem Wortteil sich ein 

Konsonant wiederholt. 

Bevor ihr jedoch die Speise servieren 

könnt, müsst ihr die folgende Aufgabe 

erfüllen, die mit Datteln zu tun hat: 

Die Dattelpalme ähnelt dem Volk Israel, 

da nichts an diesem Baum „überflüssig“ 

ist; sowohl sein Stamm findet 

Verwendung als auch seine 

Wedel genannten Äste und 

seine Früchte. So verhält es 

sich auch mit dem Volk Israel, 

jeder einzelne im Volk ist wichtig, 

und niemand ist überflüssig. 

Vor euch seht ihr verschiedene Lebensmittel, 

von denen es scheint, als seien sie 

überflüssig und könnten für nichts mehr 

verwendet werden. Sucht nach Ideen, wozu 

man sie noch verwenden könnte! 

Die Speise aus Feigen und Oliven 

muss zu dem Tisch gebracht 

werden, der so heißt wie die Stadt, 

deren Name mit dem Buchstaben 

„T“ endet. 

Bevor ihr jedoch die Speise 

servieren könnt, müsst ihr die 

folgende Aufgabe erfüllen, die mit 

Feigen zu tun hat:   

Bevor man Feigen isst, muss man genau 

nachsehen, ob sich in deren Fruchtfleisch 

nicht etwa Insekten oder Würmer 

befinden. 

Vor euch seht ihr fünf Feigen 

(Luftballons). Versucht die Nadel oder 

die Heftzwecke so zu werfen, dass die 

Luftballons platzen, und findet die 

„Feige“ mit den 
Würmern! 

Die Speise aus Weizen und 

Gerste muss zu dem Tisch 

gebracht werden, der so heißt 

wie die Stadt, deren Name auf 

Hebräisch eine Zahl enthält. 

האור 
מייצרים את

ב"ה

מרכז רבני אירופה
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הרומאים בנו בארץ ישראל גשרים, לפניכם מפה של 

ארץ ישראל עליכם לנסות לבנות גשר עליה 

מפלסטלינה שיחזיק מעמד עד שישמע 

הצליל של המחשב נדלק.

ברחבי החדר מפוזרים קיסרים עם בועות דיבור שונות 

עליכם לרוץ ולחפש את הקיסר 

עם הבועה הנכונה.

מהרו לפני שהמחשב ידלק.

עליכם להעביר את סל האוכל מאחד לשני ללא 

השמעת רעש כלל עד שישמע הצליל. 

ילד שהשמיע קול, לא יקבל חוט לעכבר.

לפניכם מערות שונות עליכם לזהות את 

המערה של רבי שמעון.

לפניכם קופסת גפרורים, עליכם ליצור מהם 

מדורה כמה שיותר גבוהה



 והשנה 
 מסלולים רכישה 

נוחים ומשתלמים:
מסלול ערכה בודדת:	 

.40€

מסלול חגים:	 
 המסלול כולל 5 ערכות 

לחודשים - תשרי, כסלו, אדר, ניסן וסיון.
ב- 180€ בלבד! 200€

)התשלום מתבצע בצורה חד פעמית(.

מסלול שנתי:	 
המסלול כולל 10 ערכות לכל חודש מחודשי השנה

)התשלום מתבצע לכל ערכה בעת קבלתה במהלך השנה(.
ב- 305€ בלבד! 400€



בכל חודש נתמקד בשיא הקשור לנושא:

ערכת 
פתיחה 

מפגש פתיחה 
משחק היכרות 
פתיחה לנושא

תשרי
שיאי חיות

אלול ר"ה 

יום כיפור 

סוכות 

שמחת תורה 

חשון
מה הכי עתיק 

סיפורי תורה 
האבות 

והאימהות

כסלו
שיאי אורות

חנוכה

טבת
שיאי ארצות

י' בטבת מצוות 
במים בית כנסת 

תפילה

אירועים 
 משמעותיים 
בחיי היהודי 

)ברית מילה, פדיון הבן, 
תספורת, בר ובת מצווה(



שבט
שיאי אוכל

כשרות- סימני 
טהרה

בשר וחלב

ברכות

ט"ו בשבט

אדר
 שיאי שמחה 

וכלי נגינה

פורים

הפעלה נוספת 
בנושא שמחה 

כלי נגינה

ניסן
שיאי ניסים 

פסח

אייר
שיאים של 

אנשים 

ספירת העומר 

פסח שני 

לג בעומר

רבי עקיבא

סיון
שיא יהודי

שבועות

סת"ם

בית המקדש 

סיום

בכל חודש נתמקד בשיא הקשור לנושא:



We loved using this program! Very well organized and easy to רבקי ורנאי - קנדה:פעילות עם הערכות המדהימות: בואו תראו מה כתבו מי שעושים 
!work with on a great price!! Thank you:ממליצה מאוד.תוכנית מגוונת מלאת תוכן מעניינת מאוד את הילדים , אינטראקטיבית ומפתיעה.כנרת מאיירס - רוסיה:מוגשת בצורה מושקעת ומעבירה את המסרים בצורה מגוונת. תודה רבה!חוסכת זמן וכאבי ראש.תוכנית מושלמת לשליחּות ולשליחֹות בכלל! שרה דייטש - רוסיה

הפעלת ההיברו סקול מעולם לא הייתה כ"כ קלה.מושקא סגל- מלטה:
התוכניות האינטראקטיביות, המעוצבות, המקצועיות והמושקעות משדרגות כל 

פעילות עם הילדים לרמות חדשות.
התכנים מובנים ומגוונים, ומעוצבים באסתטיקה נעימה לעין. החומרים מוגשים שושי גליצנשטיין - הונגריה:

למורה עם מערכים ברורים ומוכנים להפעלה. התלמידים )והמורים( נהנו מאוד!



ליצירת קשר:
Nmiara@rce.eu.com  

+972-58-340-9461 
02-6535949 שלוחה 16


