
תכנית 
מורשה 

המשודרגת 
לילדים

נעים להכיר 
אני רילי.

לכל ילד וילדה מגיעה
חוויה יהודית לחיים!

ב"ה



חוויה היא המורה הטוב ביותר
החוויות שאנו צוברים בילדותנו מלוות אותנו כל חיינו והן אלה שמעצבות אותנו כבני אדם. 

הדבר נכון לגבי חוויות וזכרונות ילדות בכלל, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בערכים 
המעצבים אותנו כיהודים. את התפיסה שמגלים היום בהתלהבות מומחי פדגוגיה בכל 

העולם מכירים מקרוב שלוחי ושלוחות הרבי כבר 7 עשורים...

מורשה לילדים
התכנית להנחלת ערכי היהדות לילדים בכל העולם

• מפגשים שבועיים של למידה חווייתית על נושאים ביהדות

• מתאימה למסגרות שונות - בתי חב"ד, בתי ספר, תכניות "Hebrew School" ועוד

• משלבת חומרי מדיה מגוונים ועזרים חדשניים

• מיועדת לילדים בגילאי 12-6

• מתאימה למפגשים בקבוצות קטנות או גדולות

• מתורגמת ל-6 שפות שונות: עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, גרמנית והונגרית

יישר כח גדול על חומרים 
נפלאים, תכנים מסודרים 

וליווי צמוד לאורך כל השנה 
. התוכנית המפורטת הקלה 
עלינו מאד הילדים וההורים 

מאד נהנו.

שמחנו לקחת חלק ולהרגיש 
חלק מארגון חוצה יבשות.

חני הבלין - דרזדן 

שלוחות 
מספרות



100%

כל מה שחדש

Morasha5783

עדכנו גרסה 
עבורך

השקענו בתכני הלימוד - כדי לחבר את הילדים בצורה • 
משמעותית יותר לגיבורי התנ"ך

הוספנו עזרי למידה מתקדמים - הכוללים בין השאר חוברת • 
עבודה מושקעת לכל תלמיד ויצירה בכל חודש

 התאמנו את רמת החומר לרמתם של המשתתפים - • 
והתמקדנו בכל מפגש בדמות אחת בלבד

 הרחבנו את אפשרויות הלמידה - כדי לתת לך את הבחירה • 
בין לימוד משותף, לימוד פרטני או שילוב 

ביניהם 

 יצרנו הדרכה ברורה למפעילים - • 
 הנשלחת חודש מראש וכוללת 

הנחיות מפורטות לכל שלב במפגש

חוברת לימוד אישית!

השנה, לאחר שעשרות שליחות ערכו את 
הפעילות בהשתתפות אלפי ילדים בכל רחבי 
אירופה, ביקשנו מהן שישתפו אותנו ברשמים 
ובחוויות מהתכנית. בהתאם לנקודות שעלו 

במשובים השונים יצר הצוות שלנו את הערכות 
לשנת הפעילות הבאה.

תכנית מורשה מושקעת 
לפרטים הקטנים, עם שלל 
רעיונות יצירתית ועכשוויים 
שמכנסים חיים חידוש וענין 
להכנה וחגיגת החגים כל 

שנה מחדש.

מושקא סגל - מלטה

שלוחות 
מספרות



שבו תוקעים.שופר, כלי נשיפה מי אני? 

מקרן של איל. ממה אני עשוי? 

מתי משתמשים בי? 
מראש חודש אלול ועד 

יום לפני ראש השנה מלבד 

שבתות. וכן בראש השנה 
ובמוצאי יום כיפור

למה תוקעים בי? 
כדי לעורר את כולם לחזור 

בתשובה ולהתכונן לשנה 
החדשה.

אלו תקיעות יש? 
קיימות 3 סוגי תקיעות, 

תקיעה, שברים ותרועה.

למי תוקעים? 
לכל אחד ואחת מגדול 

ועד קטן צריכים לשמוע 
את תקיעת השופר. אני בין גילאי 6-8

אני קטן מגיל 10

אני חוגג יום הולדת 
בקיץ

יש לי אחות

אני הכי גדול במשפחה

אני יודע 
לפחות 3 שפות

אני חוגג יום הולדת 
בחורף

אני יותר גדול מגיל 9

תפוח בדבש

מתי? בליל חג ראש השנה.

מה עושים? נוהגים לקחת חתיכה של 

תפוח ולטבול אותה בדבש

מברכים בֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

ומוסיפים את התפילה:

"ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, ֶשְתַחֵדש ָעֵלינּו ָשָנה 

טֹוָבה ּוְמתּוָקה" ואוכלים

הרעיון:  כמו שטעם הדבש שמתוק 

וערב לנו, כך אנו מבקשים שהשנה 

החדשה שתבוא תהיה מתוקה וטובה. 

רימון 

מה עושים? אוכלים גרגרי רימון.

הסיבה: לרימון יש גרגירים רבים ואנו 

רוצים שבשנה הקרובה יהיו לנו הרבה 

מצוות ומעשים טובים כמו גרגירי 

הרימון הרבים. 
 

ראש של דג 

מה עושים? אוכלים חתיכה מראש של 
דג

הרעיון:  להביע את המשאלה "שנהיה 

לראש ולא לזנב"- שבשנה הקרובה נהיה 

ראשונים ומוצלחים בהכל ולא נשאר 

מאחור.

תקיעת שופר 

המצווה העיקרית בשני הימים של ראש 

השנה היא לשמוע תקיעת שופר,  ניתן ורצוי 

ללכת לבית הכנסת.

לתקיעת שופר סיבות רבות

1. יש ציווי בתורה לשמוע קול שופר בראש 

השנה.

2. בראש השנה אנו מכתירים את אלוקים 

למלך על כל העולם בעזרת קול השופר.

3. קולו של השופר מזכיר ומעורר לחזור 

בתשובה.

את תקיעת השופר מצווה על כולם לשמוע, 

גברים, נשים וילדים.

 עושים לך 
את החודש

מה כוללת ההנחיה למפעיל התכנית?

הסבר על מטרת המפגש  •

פירוט המושגים והנושאים הנלמדים  •

רשימת ציוד והכנות נדרשות  •

תכנית מהלך המפגש  •

הנחיה לביצוע כל חלק במפגש  •

תכולת הערכה החודשית

סרטון אנימציה ייחודי בכל חודש, בליווי "רילי" - הדמות השנתית  •

חוברת הדרכה מפורטת למפעיל המפגש  •

דמות המלווה את הפעילות השבועית  •

חוברת לימוד אישית מושקעת לכל תלמיד  •

ערכת הפעילות המלאה לכל חודש )4 מפגשים( מכילה את כל המידע, העזרים וההנחיות, 
 ותישלח אליך כחודש מראש )ערכות חודש שבט יגיעו אליך בתחילת חודש טבת, 

וכן הלאה(.. כך יהיו לך הזמן והכלים להיערך כראוי למפגש 

אביזרים
הפעילויות המוכנות של 
מורשה , חסכו לי זמן רב 
בכל שבוע , רק לקרוא 
ולהדפיס בלי הצורך 

להיות יצירתית ולחשוב 
על פעילויות, עשר דק ויש 

פעילות מוכנה!

פעילויות מושקעות ומלאות 
בתוכן מותאם לרמת 

הילדים, הילדים נהנו וחיכו 
להגיע בכל שבוע מחדש!

מושקי דייטש - סופיה

שלוחות 
מספרות



הכי משתלם 
להצטרף

 אנו רוצים שכמה שיותר ילדים 
 יוכלו לחוות יהדות כבר מגיל קטן 

ולכן מציעים את התכנית בעלות נגישה במיוחד:

36$ לחודש  10 חודשים
 המחיר כולל הכל: 

 חומרי היצירה, מוצרי התוכן והמדיה, חוברות העבודה, 
 האביזרים השונים וחוברות ההנחיה למפעיל - 

לך נשאר להביא רק את הילדות והילדים...

ויש לנו עוד הפתעה עבורך
כדי לאפשר לך להתרשם מהשדרוגים הרבים ולחוות יחד עם 

הילדים בעירך את תכנית מורשה, אנו מציעים לך את 

החודש הראשון - חינם!
 כן, אנו נשלח אליך את הערכה המלאה לחודש אלול, 

ללא תשלום וללא התחייבות. לאחר שהתנסית בעריכת המפגשים 
יהיה באפשרותך לבחור האם להמשיך אותם לאורך כל השנה 

ולרכוש את הערכות הבאות.

לא התחברת? לא שילמת!

תכנית מורשה היא תכנית מגוונת 
מאד בסגנון ההפעלות ובתכנים 

הקלילים  המוכנים למורה להפעלה.

התלמידים שלנו מתחברים לדמויות 
הווירטואלית ורוכשים בהנאה 

מושגים ורעיונות במעגל השנה 
והחיים היהודיים. כשליחה- תכנית זו 
היא כלי עזר מצוין ללמידה בהיברו 

סקול. תודה!

אודליה ריבני - סינגפור

שלוחות 
מספרות



Ready... Set... Go Morasha!
 אנו בטוחים שהמוצר יעלה על כל הציפיות שלך 
ויעניק לילדי הקהילה חוויה משמעותית ואיכותית

היכנסי עכשיו לאתר

Rce.eu.com/morasha-kits
והזמיני את הערכה הראשונה

pveber@rce.eu.com נשמח לענות לכל שאלה גם בטלפון 972-52-340-9461+ או במייל
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