
הצגות

ימי שיא והפעלות

ניווט ישראל

"הבובנעים" ערכות יצירה

 חפשו בסוף את-החברים המומלצים שלי!

חוויה וערך

נפגשים בדרך

קיץ 2021 -כל הפעילויות וכל הטיפים !!!

תוכן העניינים

שימו לב!

לכל המחירים בקטלוג

 יתווסף מע"מ!



הי הי ונעים מאוד!

שרית ברנס, מנהלת ומייסדת "אבני דרך" – תוכן ארצישראלי לילדים.

 

מדריכת טיולים בדימוס, בעלת תואר בלימודי א"י בארכיאולוגיה והיסטוריה, 

בובנאית, שחקנית ומשחקולוגית.

מומחית בהנגשת תוכן לילדים,כותבת ויוצרת תוכן.

 

כבר מעל עשור שהעסק שלי מגשים את החזון-הנחלת ערכי אהבת הארץ ומורשת, 

וזאת בעזרת חוויה רב חושית מלמדת ומהנה.

 

אני שמה דגש ראשון במעלה על התוכן בכל הצגה, משחק ופעילות, 

על שפה גבוהה, ורמה המכבדת את הילדים.

ההפעלות פועלות בכל רחבי הארץ ממטולה, הגולן ועד אילת, ובמגוון רב של קהלים.

�חילוניים/דתיים�.

 

וכמובן מגוון סגנונות פעילות - הצגות, הפעלות, ימי שיא, סדנאות ועוד...

 

מאות הלקוחות המרוצים שלנו, ואלפי הילדים שחוו ונהנו מהתכנים שלנו

הם השגרירים הכי טובים שלנו!

 

מוזמנים לשאול את מי שמכיר וחווה! 

�רוצים המלצות? אשלח בשמחה�

 

בקטלוג תמצאו ממגוון התכנים שאנו "רצים" איתם כבר שנים רבות

ולצידם תכנים חדשים ומפתיעים

 

צירפתי גם טיפים מעולים בשבילכם, הרכזים!

 

נשמח לבוא גם אליכם, ויחד להתחבר

לטבע, לארץ ולמורשת

עם הצוות המופלא של "אבני דרך"

חוויה וערך נפגשים בדרך.

 

שנכיר?



הצגונת - הצגה קטנה לגן או לקיטנה  

מחיר �בוקר בלבד, מינימום 3 הצגות ביום�- 600 ש"ח

הצגת שחקן יחיד, מותאמת לקבוצה של עד 50 ילדים.

כוללת תפאורה, הגברה, ובובות.

משך ההצגה 35 דק'

הצגת יחיד- הצגת שחקן בשילוב בובות

אחה"צ 1900 ש"ח.

הצגת שחקן יחיד, מותאמת לקבוצה של עד 100 ילדים

כוללת תפאורה, הגברה, תלבושות ובובות

משך ההצגה- 45 דק'.

מחיר : בוקר- 1600 ש"ח.

�הנחה בהזמנת מספר הצגות� , 

מגוון הצגות
עם שחקני התיאטרון

"איילת מטיילת" | "הפיל שלא רצה להיות אפור" | 

"לקוף יש בעיה"

טיפ מהשטח-
כוס מים קרירים  לשחקן יעשה פלאים :) 

דאגו לשחקן לפני ההצגה

ואתם תהנו מהופעה נפלאה!

"מעשה בעכבר ואריה" |"הדייג ודג הזהב" | "מעשיות סין" |

"גיבורי הסביבה" | "הרפתקאות קפטן ג'ק והאוצר האבוד"



טיפ מהשטח-

יש לוודא עם המפעיל שההגברה שלו תואמת את

כמות הקהל, ואת מיקום ההצגה

נותרו תאריכים

ספורים ביולי!

מאושר פמי פרמיום | קרן קרב | סל תרבות | ניטו טק



טיפ מהשטח-

אולי אתם זכאים לסבדוד!!

כדאי לבדוק עם רכז זה"ב

 ומנהל המטה לבטיחות בדרכים ברשות שלכם

 

זהירות בדרכים

הצגת שני שחקנים

משך ההצגה 45 דק'

מיועדת לכיתות א-ב

מחיר: 2900 ש"ח

מחיר מיוחד לקייטנות: 2500 ש"ח 

(תתכן תוספת לנסיעות)

רוצים ליצור יום שיא בנושא

זה"ב?

שלבו עם ההצגה בינגו זה"ב

או תחנות משחק ויצירה
מחיר יותאם ע"פ הצורך



אומנות הפסיפס

סודות המטבעות העתיקים

כתיבת מגילות עתיקות

כתישת תבלינים ואפיית פיתות

הכנת שקיק בשמים/קטורת

 

איזה מדהים זה היה יכול להיות אם הקייטנה/הישוב שלכם היו יכולים להפוך לכפר קדום

אמיתי בו הילדים יחוו את החיים בימי קדם �ללא צורך בנסיעה!�.....

אנחנו נעשה את זה בשבילכם!!!

יום מלא של חוויה, לימוד ויצירה

מחיר-בהתאם לכמות המשתתפים, כמות התחנות, משך הפעילות ואנשי הצוות בשטח

יום מלא בחוויה ארכיאולוגית אותנטית

שיא!
יום 

אים כ
מת

טיפ מהשטח-

מתכננים יום שיא?

כדאי מראש לוודא שהשטח מוצל!

אין לכם צל?

נשמח להביא איתנו גם אמצעים להצללה 

(בתוספת תשלום)

 

 

תארו לעצמכם את בית הספר/הישוב שלכם הופך למרחב בריחה ענק, 

ובו הילדים יעזרו לארכיאולוגים שלנו לגלות מיהם המורדים המסתוריים,

מפני מי הם מסתתרים ומה סודם...

 

במהלך המשחק הילדים ילמדו על סודות ארכיאולוגיים עתיקים, יתנסו

ברפאות כדים,בפיענוח כתב עברי קדום, ויתחברו אל תקופת בית המקדש

השני.

 

מחיר-בהתאם לכמות המשתתפים, משך הפעילות ואנשי הצוות בשטח.

ות ד-ח!
כית

ל

 

המשחק דורש פלאפונים

ניתן לשחק גם בפורמט ללא פלאפונים (בתוספת תשלום)

מתאים במיוחד

לשלושת השבועות!!

חוויות מהעבר
"הולך בתל..."-



"הרפתקה מהאגדות" - 

                            לגנים ולכיתות א-ג

מחיר-בהתאם לכמות המשתתפים, כמות התחנות, משך הפעילות ואנשי הצוות בשטח

הקסם עומד להתרחש אצלכם!!

הילדים המתוקים יגיעו אל הספריה ויגלו שהם הגיעו היישר אל תוך עולם האגדות

שם יחכו להם משימות, משחקים והפתעות.

 

תנו לנו להפתיע אתכם, ולהפוך את הספריה �או כל אולם אחר� לעולם קסום ומיוחד

בו יפגשו הילדים מגוון דמויות אהובות מהסיפורים

וילמדו על עזרה לזולת, חברות, ושיתוף פעולה.

 

שיא!
יום 

אים כ
מת

מתאים במיוחד

לחודש הספר

והקריאה

ולפעילות בספריה

המשחק משלב משימות, חידות, והמון חוויה בסגנון הארי פוטר!

תארו לעצמכם את הספריה/ האולם שלכם

הופך לבית הספר למכשפים הגוורסט.

שם הילדים יצטרכו לפתור את התעלומה,

ח! ולעזור לחבורתו של הארי פוטר שנמצאת בצרה.
ד-

ת 
תו
כי
ל

המשחק דורש פלאפונים

ניתן לשחק גם בפורמט ללא פלאפונים (בתוספת תשלום)

טיפ מהשטח-

רוצים להכנס לאווירה?

אל תוותרו על מוזיקה ותפאורה!



C O M P A N Y
P E R K S  A N D

O U T I N G S

Presentations are communication tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. Most

of the time, they’re presented before an audience. It serves a

variety of purposes, making them powerful tools for

convincing and teaching.

מגוון תחנות משחקי ענק ונופש פעיל
קלאס

איקס עיגול

משחק הזיכרון

פאזלי ענק

פלונטר

ארץ עיר

מגלשיים שיתופיים וקביים

בועות סבון

קליעה למטרה

ג'נגה

מעגל תיפוף

ועוד.....

 

תחנות משחק ופעילות

ילדות ישראלית
מתאים כיום שיא!

טיפ מהשטח-

ימי שיא בד"כ ייערכו בשטח פתוח

כדאי מאוד לחשוב מראש

על השאלה הכי פשוטה:

"איפה יש כאן שרותים???"

לשכור את הציוד ולהפעיל את האירוע לבד? רק 1500 ש"ח

למשחקי הרצפה �לא כולל בועות סבון, ולא כולל הובלה/משלוח�

אנחנו נביא את הכל עד אליכם! מנהל ארוע עלינו, מפעילי

תחנות- עליכם �נוער/מורים�, כמה יעלה? החל מ3000 ש"ח �תלוי

במספר התחנות, ומספר שעות הארוע�

הכל כולל הכל עלינו!! והמחיר? טוב... זה כבר תלוי בכמות

המפעילים, המשתתפים, והתחנות... תתקשרו וניתן לכם את

הצעת המחיר המותאמת!

מה הכי מתאים לכם? וכמה זה יעלה לכם...



מתאים כיום שיא!

משחקי הניווט שלנו

יכולים להתאים לכל תא-שטח שתבחרו!

ישוב

פארק

בית-ספר

מסלול טיול

אתם בוחרים את הנושא-אנחנו דואגים לשאר!

כל החידות, המשימות והמשחקים

יותאמו במיוחד בשבלכם!!

 

טיפ מהשטח-

בחרתם במשחק ניווט?

וודאו שלאורך המסלול יש קליטה סלולרית

חזקה!



רוצים "לשדרג" את הפעילות?
בתוספת של 300 ש"ח תקבלו מאיתנו ערכה מסודרת ומודפסת של כרטסיות המשחק! 

בתוספת של 1200 ש"ח אנחנו נבוא אליכם עם המקרן, המסך והמפעיל!

בינגו להפעלה עצמית במחיר מושלם!

טיפ מהשטח-

בהחלט אפשר גם למצוא הפעלות זולות ומעולות!



- ערכות   50 עד  של  יה  בקנ

דה חי י ל ח  ש"  20

 

ערכות-  50 מעל  של  יה  בקנ

דה חי י ל ח  ש"  1 7

"הגרבובים" - ערכות יצירה

להכנת בובות גרב מופלאות

"הבובעים" -ערכות יצירה

להכנת בובות כובע מטריפות

- ערכות   50 עד  של  יה  בקנ

דה חי י ל ח  ש"  25

 

ערכות-  50 מעל  של  יה  בקנ

דה חי י ל ח  ש"  20

זמן יצירה...

טיפ מהשטח-

אתם בהחלט יכולים לרכוש את כל החומרים לבד

ותמצאו ביוטיוב הדרכות חינמיות שלי

חפשו "גרבובים שרית ברנס"

אז למה לרכוש ממני את הערכות?! 

כי אני חוסכת לכם סיבובים בלפחות 4 חנויות...

כך שבתחשיב הסופי זה יצא לכם אותו דבר

רק בלי הכאב ראש... 



למה אתם מחכים?

050-7770957

050-7707896

אתם יכולים להתקשר אלי...

אתם יכולים לסמס לי...

אתם יכולים לשלוח לי מייל...

office@avnederech.co.il

https://wa.me/message/X7D3CNJINCYSA1


עקבו אחריי...

אתם יכולים לבקר באתר שלי...

אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק...

אתם יכולים להנות מהתכנים החינמיים

שלנו...

https://avnederech.co.il/
https://www.youtube.com/channel/UC557YcZTOs7T6zYyktyfy-w
https://www.facebook.com/avnederech/


הבטחתי...

אז הנה כמה המלצות חמות ממני

על חברים מוכשרים במיוחד!!!

הזמנתם אותם?

ספרו לי אם צדקתי :)

שרית ממליצה...

הלהטוטנים הכי לוהטים שתמצאו!

מספר הסיפורים הכי אהוב!


