
 מגוון פעילויות של 

תוכן 
חווייתי 

ה נ ש ה לכל 

שבתוכןהכיף שבתוכן הכיף שבתוכןהכיף

חידוני שלטים 	
קופסאות בריחה 	
O.D.T. סדנאות 	

חידונים מקוונים 	
משחקי ניווט 	

הרצאות בליווי סרטונים 	



תקופה 
סוג הפעילותנושאמומלצת

לקיץ

חידון שלטיםאהבת חינם

חידון שלטים / משחק חידון ארץ ישראלי
ניווט בשטח

חידון שלטיםנשים/דמויות מעוררות השראה

.O.D.Tסדנת גיבוש

אלול-תשרי

קופסאות בריחהאני ואתה נשנה את העולם

חידון שלטים / ניווט תיקון עולם
סליחות

הרצאה מלווה הכוח לבחור
בסרטונים

חידון שלטיםהרב קוק

חשוון
חידון שלטיםרחל אמנו, יצחק רבין

חידון שלטיםהגשם

חידון שלטיםסיפור חנוכה בימים ההם ובזמן הזהכסלו

טקס מעציםהשואה כנותנת כוחטבת

חידון שלטיםטו בשבט – עם וארץ קמים לתחיהשבט

גם כיף, גם תוכן, לכל השנה



תקופה 
סוג הפעילותנושאמומלצת

חידון שלטיםסיפור פוריםאדר

חידון שלטיםהלכות פסחניסן

אייר

חידון שלטים / משחק שרוליק – תקומת ישראל
ניווט בשטח

קופסאות בריחההכי ישראלי

בלב ירושלים
חידון שלטים, בליווי 
סרטונים עם השחקן 

אבישי שטרית

קופסאות בריחהירושלים

סיוון
חידון שלטיםלקראת שבועות

הרצאהגרים וגיור

כל השנה

חידון שלטיםשמיטה

חידון שלטיםערב שורשים

חידון שלטיםחוסן והתמודדות

פעילות דילמות מלווה חיים של תורה
בסרטונים



מחירים:
₪ 2000 חידון שלטים 
₪ 1300 חידון מקוון 

230 ₪ לקופסה קופסאות בריחה 
₪ 1200 הרצאה בליווי סרטונים 

800 ₪ לקבוצה  ODT סדנת
 ₪ 3600 משחק ניווט 

הפנינג - יתומחר בהתאם לנדרש

מבצעים מיוחדים:
 הזמנה של 

פעילויות ברצף
 20% הנחה

או
 הזמנה מרוכזת 

של חבילת 
 פעילויות

השלישית 
 בחינם! 

)הזולה(

 ובנוסף
הזמנה מוקדמת

)עד ח’ באב 
תשפ”א( 

10% הנחה

ברצוני להמליץ לכם בחום על הפעילות 
 של הרב יהושע פריאל.

המשחק משלב סרטונים ומצגות 
מרהיבות שכוללות בתוכן תכנים חשובים 

ומובנים תוך שימוש בחזות מרשימה 
ומגוונת שיוצרת למידה וחיבור לארץ 

 תוך כדי משחק אקטיבי של התלמידים.
אלישבע אדרי, רכזת ח"ח צביה אשקלון

סיימנו עכשיו שיח מרתק עם שוקי פריאל 
על הקשר בין רחל אימנו ליצחק רבין... 

 כי אין יאוש בעולם... אין
ממליץ

שלומי ביטון, תרבות יהודית שלומי

 ממליצה בחום!
 הקהל היה רב גוני. רב גילאי.

 התאים ונגע בכולם. המסר ערכי ומרגש.
 ברכה והצלחה!!

נתי בת עין

 לרב יהושע שלום,
רציתי להודות על הפעילות המדהימה שהעברת לנו 

באולפנה. הבנות מאד מאד נהנו  מהקופסאות בריחה 
המאתגרות והמרתקות, היה שיתוף פעולה מלא.

שלי דויטש רכזת מסלול "בית מדרש" - אולפנת אורות 
מודיעין
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שבתוכןהכיף שבתוכן הכיף שבתוכןהכיף


