
תסריט למצגת בת/בר מצווה / כרונולוגי
מטרת תסריט זה לעזור לכם לבחור את הרגעים היפים, המצחיקים והמשמעותיים בחיי בתכם, לבד ויחד עם 

המשפחה והחברים. בארועים שונים ובממקומות מרתקים. כדי ליצור מצגת מרגשת המלווה במוזיקה המתאימה 

לאופי של הילדה לטעמה ולטעמכם. רצוי להוסיף כותרות נחמדות מפעם לפעם כדי שיזכירו את הארוע שצולם.

לעורך המצגת אפשר להוסיף קיטעי וידאו קצרים ומשעשעים.

ישנה אפשרות להוסיף ברכות מקרובי משפחה שלא יכולים להגיע לחגוג איתכם. 

מצגת המסכמת את 1312- השנים הראשונות של ילדכם ומהווה מזכרת לכל החיים ומוציאה לאור תמונות 

שנשכחו באלבום, במחשב, בדיסקים וטלפון החכם. 

המצגת מאפשרת לכם להציג תוכן משמעותי על הילדה והמשפחה לעלות חיוך וזכרונות בערב שכולו 

התרגשות.

תמונה ראשונה מבית חולים, ארוע קבלת פנים )ברית/ה(, חיוך ראשון, צעד ראשון, כפיים, עם סבתא סבא
עם האחים והאחיות, עומדת לבד, בעגלה, בים, בגינה, יום הולדת ראשון, עוגה ראשונה

היום הראשון בגן הראשון, מסיבות יום הולדת בגן, חגיגות בגן: חנוכה, פסח ..., פורים בכמה מהשנים 
הראשונות, טיולים משפחתיים בארץ, ארועים חשובים משפחתיים )אח/ות נולד/ה(, בחתונה של הדוד/ה, 

ארועים משפחתיים, טיולים בחו״ל

שלום כיתה א, חוגים שונים: בלט, כדורסל, טניס, קרמיקה..., תעודות ומדליות במידה ויש, עם הכיתה, 
טיולים, חגיגות, טיולים בארץ עם המשפחה, עם המשפחה, אבא אמא סבתא סבא אחים אחיות, טיולים 

בחו״ל, משחקת עם חיות

כ 20 תמונות

כ 30 תמונות

כ 30 תמונות

עד גיל שנה

מגיל שנה עד 5

מגיל 5 עד 10

ניצן-שמיר-מצגות



 בתסריט זה 120 תמונות והוא מתאים למצגת של כ 10 דקות.  אפשר לקצר או להוסיף בכל נושא.

במצגת כזו יש בד״כ 3 קטעי מוסיקה לפי בחירתכם.

אנחנו פה לכל שאלה והבהרה, אל תהססו להתקשר!

תמונות מהווצאפ, אינסטגרם... של הילדה, תמונות מקצועיות אם יש )בוק(, עם חברות וחברים
טיולים בחו״ל, עם ההורים והמשפחה, טיולים בארץ, מתנועת הנוער, עלייה לתורה

כ 30 תמונות

מגיל 10 עד בת/בר מצווה

דליה: 052-6780531
כל הזכויות שמורות ל״ניצן-שמיר-מצגות״

mazeget.com

http://
tel:+972526780531
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