
עמוד 1 מתוך 11 רשימת אתרים לפעילות חוויתית

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית
פעילות שם ספק

ומתקנים
איש פרטים/הסברתיאורעלות

קשר 
איש טלפון

קשר 2
שומר מיילטלפון 2

שבת

יוכי/המחיר כולל כניסה לפארק הירדןלאדם38שייט קייקיםאבו קייק
יערה

עדי 04-6921078
מאיה

04-6921078abukayak@gmail.comכן

7 אישלאדם680גיפיםאבו קייק
לשעתיים. ניתן לחלק ל-2 סבבים של שעה.

יוכי/
יערה

עדי 04-6921078
מאיה

04-6921078abukayak@gmail.comכן

רייזרים - כשעה ורבע של נהיגת שטח אקסטרימית לאדם110רייזרים אבו קייק
ברייזרים 4 מקומות במסלול רטוב באזור בית ציידא 

ועין קאלה. )עד 40 משתתפים(

יוכי/
יערה

עדי 04-6921078
מאיה

04-6921078abukayak@gmail.comכן

3 שעות. 50-100 איש. מינימום 50 איש לסגירת לאדם22בריכהאגם מונפורט
הבריכה בתאום מראש.

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובה

3 שעות. 100-300 איש . סגירת הבריכה בתאום לאדם20בריכהאגם מונפורט
מראש.

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובה

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובההמחיר לשעת החלקה. מינימום 40 איש לקבוצהלאדם37החלקרחאגם מונפורט

פארק אגם מונפורט
חבלים

שעה וחצי של פעילות אקסטרים.מינימום 40 איש לאדם51
לקבוצה.

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובה

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובה10 סיבובים. מינימום לקבוצה 40 אישלאדם36קארטינגאגם מונפורט

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובה30 דקותלאדם10שייט באגםאגם מונפורט

פעילות של 20 דק. קבוצה של עד 10 אנשים. מגיל לאדם45סגוואיאגם מונפורט
16 ומעלה.

כן04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובה

לא04-9574004AGAM-11@MALTAR.CO.ILטובהפעילות של שעת קפיצה. לקבוצה של עד 70 איש.לאדם40אי גאמפאגם מונפורט

טיול אופניים כשעתיים לירדן ההררי או לאגמון לאדם50טיול אופנייםאינדי פארק
החולה כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף 

מאחורה. לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 תלמידים 
צריכים מלווה רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.

כן050-5157700liraz@funbaofun.co.ilירון048434444 לירז

שייט + אינדי פארק
אטרקציות

4 שעות.שייט בירדן+ אטרקציות: קיר טיפוס, חץ לאדם69
וקשת מקצועי,כרדוסל/כדורגל מים, כדורגל שולחן, 

פינג פונג, הוקי אוויר

כן050-5157700liraz@funbaofun.co.ilירון048434444 לירז



עמוד 2 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

שייט + טיול אינדי פארק
אופניים

3 וחצי שעות. שעה אופניים וכשעתיים שייט חצי לאדם90
שעה הדרכה כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב 

מאסף מאחורה. לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 
תלמידים צריכים מלווה רוכב מבוגר אחד מטעם 

המוסד.הסיור יתקיים או בירדן ההררי

כן050-5157700liraz@funbaofun.co.ilירון048434444 לירז

כשעתיים. שייט בירדן במגוון כלים)קאנו, קייאק, לאדם59שייט בירדןאינדי פארק
סאפ, סירת פדלים(

כן050-5157700liraz@funbaofun.co.ilירון048434444 לירז

פארק מים - אקווה כיף
45 דקות

45 דקות פארק מים צף בחוף גנים בכנרת. חוף לאדם44
לא מוכרז כולל מצילים. טרמפולינות; מקפצות; 

גשר מכשולים; סולמות; קיר טיפוס; נדנדות; מגרש 
משחקים ימי ועוד

כן054-4578834info@aquakef.co.ilעמי

סנפלינג/ ארזים בטבע
אומגות

טיולי סנפלינג באתרים הבאים מערת קשת, מצוק לאדם64
דלתון )ליד מירון(, צוק מנרה ויאה פרטה )סולמות 

וחבלים( טיפוס וגלישה, מצוק הכרמל מחצבות 
 קדומים, מצוק הגלבוע גפת.

פארקי חבלים אומגות ופעילות גיבוש חוויתית 
בחורשות ויערות בתיאום מראש. הפעילות מותנית 
למינמום 25 משתתפים, משך הפעילות כ3 שעות .

כן arazim50@gmail.com משרד054-7366337ארז

טיולי אתגר תפארת
אופניים

שעה וחצי, מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף לאדם44
מאחורה, נקודות יציאה בתאום מול הספק

כן053-2244123aoded42@gmail.comעודד

כניסה + אתר החרמון
רכבל

כניסה לאתר החרמון + רכבל לתצפית מרהיבה לאדם62
מראש החרמון. בתוקף עד 30.11.2019

לאmicki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

כניסה אתר החרמון
+ רכבל 
+ מתקן 

אקסטרים 
לבחירה

כרטיסיית אטרקציות הכוללת: רכבל + SKY לאדם87
READER + גלישות באבובי קיץ + 3 גלישות 

SKY READER לבחירה במזחלת אקסטרים או ב 
בתוקף עד 30.11.2019

לאmicki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

רכבל + אתר החרמון
אטרקציה

רכבל לתצפית מרהיבה מראש החרמון + לאדם60
אטרקציה. בתוקף עד 30.11.2019.

לאmicki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

רכבל + 2 אתר החרמון
אטרקציות 

לבחירה

רכבל לתצפית מרהיבה מראש החרמון + 2 לאדם85
 .)SKY RIDER +אטרקציות )מזחלת אקסטרים

בתוקף עד 30.11.2019.

לאmicki@mthermon.co.ilמיקי04-9007500מיקי

2 סבבים של שעה כל סבב. מס נוסעים בכל גיפ לאדם45טיולי גיפיםהוריקן טיולים
7/8 איש מלבד הנהג.

לא054-4956367horrican@gmail.comמואפק



עמוד 3 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

כן050-2822782eranc100@gmail.comעינבטיול של 3 שעותלגיפ900טיולי גיפיםחוויה בגליל

כן050-2822782eranc100@gmail.comעינבטיול של שעתייםלגיפ700טיולי גיפיםחוויה בגליל

כניסה לחוף חוף שלדג
ושהייה

כניסה לחוף עם מדשאות מוצלות )החוף לא מוכרז לאדם20
לרחצה(, מתחם מנגל, שתיה קרה חופשי, משך 

שהיה בחוף כולל פעילות עד 4 שעות לקבוצה.

לא0536787920graziellak00@gmail.comרמי050-5767761גרציאלה

ספורט ימי + חוף שלדג
כניסה לחוף

ספורט ימי )בננה( 15 דק לאדם, + כניסה לחוף עם לאדם75
מדשאות מוצלות )החוף לא מוכרז לרחצה(, מתחם 

מנגל, שתיה קרה חופשי, משך שהיה בחוף כולל 
פעילות עד 4 שעות לקבוצה.

-050-576גרציאלה
7761

לא0536787920graziellak00@gmail.comרמי

כן050-7320400halomolami1@gmail.comאלעדשייט טורנדו 12-15 דק. 11 משתתפים בכל סיבוב.לאדם30סירת טורנדוחלום עולמי

בננה / אבוב חלום עולמי
/ קרוסלה

כן050-7320400halomolami1@gmail.comאלעד15 דקותלאדם44

כל ג'יפ עושה לפחות 3 סבבים, כל סבב 40 דק, לאדם60ג'יפיםחלום עולמי
בכל ג'יפ יש 7 אנשים + נהג.

כן050-7320400halomolami1@gmail.comאלעד

כן050-7949575halomolami1@gmail.comמאורכל טיול במשך 45 דק' ברוטו )כולל תדרוך(.לאדם95סוסיםחלום עולמי

סירה גדולה חלום עולמי
- נהיגה 
עצמית

כן050-7320400halomolami1@gmail.comאלעדסיור 30 דקות בסירה. 12 משתתפים בכל סיבובלאדם35

כן050-7949575halomolami1@gmail.comמאורסיור של שעה. רכב של 2/4 מקומות.לאדם95רייזריםחלום עולמי

אירוע ערב חלום עולמי
על שפת 

הים

כן050-7320400halomolami1@gmail.comאלעדמינימום 100 משתתפים, כולל ציוד והגברה.לאדם30

מעיינות מים חמת גדר
טרמומינרליים 

- מינימום 
150 איש

מעיינות מים טרמומינרליים חמים. גקוזי, תותחי לאדם50
מים, בריכת בועות, מפל מים חמים, בריכות מים 

קרים עם מגלשת אקסטרים. מינימום 150 איש.

.marketing@hamat-gaderניסים04-6659917אורין
com

לא

מעיינות מים חמת גדר
טרמומינרליים 

- מעל 200 
איש

מעיינות מים טרמומינרליים חמים. גקוזי, תותחי לאדם40
מים, בריכת בועות, מפל מים חמים, בריכות מים 

קרים עם מגלשת אקסטרים. מעל 200 איש

.marketing@hamat-gaderניסים04-6659917אורין
com

לא



עמוד 4 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

חצבני - טיולי 
טבע

טיולי 
אופניים

לאורך החצבני או הירדן. מדריך רוכב מקדימה לאדם49
ורכב מאסף מאחורה. שעה רכיבה נטו.

כן052-4248248almog@hatzbani.co.ilאלמוג

חצבני - טיולי 
טבע

טיולי גיפים לשעה )מינימום 2 סבבים( 7 אנשים לאדם49טיולי גיפים
בגיפ.

כן052-4248248almog@hatzbani.co.ilאלמוג

טורנדו ספינת 
הגלים האדומה 

- עכו

ספינות 
טורנדו 

מהירות 
מנמל עכו - 

25 דקות

25 דקות. קיימות 2 סירות של 18 איש כל אחת + לאדם60
סירה גדולה של 31 איש

לאsfinat.hagalim@gmail.comאליאס054-8104127חסן

טורנדו ספינת 
הגלים האדומה 

- עכו

ספינות 
טורנדו 

מהירות 
מנמל עכו - 

17 דקות

17 דקות. קיימות 2 סירות של 18 איש כל אחת + לאדם40
סירה גדולה של 31 איש

לאsfinat.hagalim@gmail.comאליאס054-8104127חסן

שייט טרק ים
אקסטרים 

בסירות 
טורנדו לאי 

אכזיב

שייט אקסטרים בסירות טורנדו בשמורת הטבע לאדם55
אכזיב הכולל סיור ימי מודרך 15 דקות לכל סירה. 

מינימום 10 משתתפים.

כן04-9823671office@trek-yam.co.ilאורית

שייט בסירות טרק ים
טורנדו 
לראש 
הנקרה

שייט אקסטרים בסירות טורנדו לראש הנקרה לאדם75
הכולל סיור ימי מודרך בשמורה הימית 30 דקות 

לכל סירה. מינימום 10 משתתפים .

כן04-9823671office@trek-yam.co.ilאורית

שייט טורנדו טרק ים
לראש 

הנקרה + 
סיור גיפים

משך הפעילות בסבבים כ-3 שעות ברוטו. שעה לאדם140
סיור בגיפים וחצי שעה שייט טורנדו לראש הנקרה, 

)הסיור בגיפים בנחל געתון מצודת סורסוק ואגם 
הנעלם.( מינמום 30 תלמידים.

כן04-9823671office@trek-yam.co.ilאורית

טיולי טרקטרוני דישון
רייזרים, 
ריינגרים

ריינגרים – 25 רכבים * 3 נוסעים, סהכ 75 רייזרים לאדם95
– 20 רכבים * 4 נוסעים, סהכ 80 כשעה וחצי סיור. 
ליווי של מדריך מקצועי לכל 4 רכבים. לנהגים יש 

להצטייד ברישיון נהיגה.

סטייסי/
שובל

04-6950441tractoron@bezeqint.netכן



עמוד 5 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

שייט של 45 דק' הכולל מוזיקה, מבחר ספינות של לאדם25שייט בכנרתלידו
120/150/450 איש. גודל הספינה יקבע בהתאם 

לגודל הקבוצה. סגנון מוזיקה לבחירה. מינימום 
לתשלום עבור 40 איש.

סיון / 
יעל

04-6710800lido@lido.co.ilלא

מינימום לקבוצה 50 איש. כל הפעילויות מבוטחות לאדם60סנפלינגמלח הארץ
בביטוח ספורט אתגרי. משך הפעילות-שעתיים 

וחצי )מקסימום 100 איש על המצוק(

כן04-6600010melach05484@gmail.comחיה

פארק מלח הארץ
אתגרי

מינימום לקבוצה 50 איש. כל הפעילויות מבוטחות לאדם50
בביטוח ספורט אתגרי. משך הפעילות-שעתיים 

וחצי, הפעילות ניידת

כן04-6600010melach05484@gmail.comחיה

בניית רפסודייה יציבה וחזקה ושייט משימתי. לאדם100רפסודיהמלח הארץ
מינימום 50 איש. כל הפעילויות מבוטחות בביטוח 

ספורט אתגרי. עד 70 משתתפים הפעילות תתקיים 
בכינרת ומעל 70 משתתפים תינתן בחירה למיקום 
הפעילות בין הכינרת לירדן. משך הפעילות 5 שעות

כן04-6600010melach05484@gmail.comחיה

מנו פיינטבול 
וקרטינג

לא054-2566781mano.karting@gmail.comמנו5 דק בבנג\י, ירידה מגובה של 6 מטר.לאדם20בנגי

מנו פיינטבול 
וקרטינג

לא054-2566781mano.karting@gmail.comמנומשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדוריםלאדם70פיינטבול

מנו פיינטבול 
וקרטינג

קרטינג - 30 
הקפות

לא054-2566781mano.karting@gmail.comמנו15 דקות 30 הקפותלאדם55

מנו פיינטבול 
וקרטינג

קרטינג - 20 
הקפות

לא054-2566781mano.karting@gmail.comמנו10 דקות 20 הקפותלאדם40

קייקי מעיין 
הגושרים

חבילה 1 - 
שייט קייקים 

- המסלול 
המשפחתי

לא054-2290070res2hagoshrim@kayak.co.ilאבי נדיב050-3791608ירמיכשעה וחצי של שייט מהנהלאדם34

קייקי מעיין 
הגושרים

חבילה 
2 - שייט 
קייאקים 

- המסלול 
האתגרי

לא054-2290070res2hagoshrim@kayak.co.ilאבי נדיב050-3791608ירמילאדם44



עמוד 6 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

קייקי מעיין 
הגושרים

חבילה 
3 - קייקים 
משפחתי+ 

פיינטבול

לא054-2290070res2hagoshrim@kayak.co.ilאבי נדיב050-3791608ירמילאדם105

קייקי מעיין 
הגושרים

חבילה 
4 - קייקים 
משפחתי+ 

אופניים

לא054-2290070res2hagoshrim@kayak.co.ilאבי נדיב050-3791608ירמילאדם85

2 אטרקציות מרכז קנדה
לבחירה

 1. החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם79
2. אי גאמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת 

 ספוגים
 3. בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + גקוזי

 4. מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה
5. סרט 7 ממדים )תכנים מותאמים למגזר החרדי(

מתקני ספורט: כדורגל, כדורסל, סנוקר, פינגפונג, טניס

שרה 
כספי

04-6098706054-3399833shivukh@canada-centre.
co.il

לא

3 אטרקציות מרכז קנדה
לבחירה

 1. החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם89
2. אי גאמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת 

 ספוגים
 3. בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + גקוזי

 4. מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה
5. סרט 7 ממדים )תכנים מותאמים למגזר החרדי(

מתקני ספורט: כדורגל, כדורסל, סנוקר, פינגפונג, טניס

שרה 
כספי

04-6098706054-3399833shivukh@canada-centre.
co.il

לא

4 אטרקציות מרכז קנדה
 לבחירה

כ-5-7 שעות 

 1. החלקה על הקרח משטח אולימפילאדם99
2. אי גאמפ + קיר טיפוס + קליעה לסל + בריכת 

 ספוגים
 3. בריכת שחיה מקורה + בריכה חיצונית + גקוזי

 4. מתחם באולינג 10 מסלולים כולל מוסיקה לבחירה
5. סרט 7 ממדים )תכנים מותאמים למגזר החרדי(

מתקני ספורט: כדורגל, כדורסל, סנוקר, פינגפונג, טניס

שרה 
כספי

04-6098706054-3399833shivukh@canada-centre.
co.il

לא

כן050-5874795m0506680390@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 6 מקומותלאדם45אבוביםעולם המים

כן050-5874795m0506680390@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 2 מקומותלאופנוע120אופנועעולם המים

כן050-5874795m0506680390@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 10מקומותלאדם35בננהעולם המים

כן050-5874795m0506680390@gmail.comרותי15 דקות לכל סבב, 13 מקומותלאדם28טורנדועולם המים



עמוד 7 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

נהיגה עצמית עולם המים
בסירה - 8 

מקומות

כן050-5874795m0506680390@gmail.comרותי30 דקות לכל סבב, 8 מקומותלסירה200

נהיגה עולם המים
עצמית 

בסירה - 5 
מקומות

כן050-5874795m0506680390@gmail.comרותי30 דקות לכל סבב, 5 מקומותלסירה120

עכו אקסטרים - 
פארק אתגרי

קיר טיפוס 
+ גשרים 
תלויים+ 

אומגה +בנגי

מינימום קבוצה – 30 איש משך השהייה בפארק לפי לאדם83
גודל הקבוצה.

תמי / 
נורית

1-700-55-60-70info.shafan@gmail.comכן

פיינטבול 
הגושרים

אופציה 
1 - משחק 

פיינטבול

משחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 150 כדורים לאדם70
ציוד מיגון מלא ומים מינרלים קרים חופשי 

כן050-5473508shlomo.avi@gmail.comשלמה

פיינטבול 
הגושרים

אופציה 2 - 
פיינטבול + 
אטרקציה 

לבחירה

משחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדורים לאדם105
ציוד מיגון מלא ומים מינרלים קרים חופשי  אופציות 

לבחירה אופניים }עד שעתיים כולל מדריך ורכב 
ליווי{ / גיפים }שעה למשתתף{ / קייקים

כן050-5473508shlomo.avi@gmail.comשלמה

פיינטבול 
הגושרים

אופציה 3 - 
פיינטבול + 2 

אטרקציות 
לבחירה

משחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדורים לאדם160
ציוד מיגון מלא ומים מינרלים קרים חופשי  אופציות 

לבחירה אופניים  }עד שעתיים כולל מדריך ורכב 
ליווי{ / גיפים }שעה למשתתף{ / קייקים

כן050-5473508shlomo.avi@gmail.comשלמה

פיינטבול 
הגושרים

אופציה 4 - 
פיינטבול + 3 

אטרקציות 

הכל כלול !! משחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל לאדם190
100 כדורים ציוד מיגון מלא ומים מינרלים קרים 

חופשי + אופניים  }עד שעתיים כולל מדריך ורכב 
ליווי{ + גיפים }שעה למשתתף{ + קייקים

כן050-5473508shlomo.avi@gmail.comשלמה

מגלשות צוק מנרה
בלבד

לא04-6905830smadar@cliff.co.ilסמדרמגלשות לאורך הצוקלאדם37

טיולי גיפים - צפונה תיירות
3 שעות

3 שעות. אפשרות יציאה מכל אזור הגליל. בתאום לגיפ920
עם הספק. 7 תלמידים בגיפ

כן054-6482770770elitzur@gmail.comרועי

טיולי גיפים - צפונה תיירות
שעתיים

שעתיים. 7 תלמידים בגיפ, אפשרות יציאה מכל לגיפ740
אזור הגליל. בתאום עם הספק.

כן054-6482770770elitzur@gmail.comרועי



עמוד 8 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

קייקי דג על 
הדן

שייט קייקים על המים. לא תקף בתאריכים -11לאדם28שייט קייקים
17/8/19

לא054-9541254ddkayaks@gmail.comלאה

אומגה / קיר קייקי כפר בלום
טיפוס / חץ 

וקשת

פעילות אחת לבחירה. לא תקף בתאריכים  -11לאדם18
17/8/19

לא054-2126199kayaks@kbm.org.ilרז

כרטיס פתוח לכל האטרקציות כולל אומגה למים, לאדם45טופ רופקייקי כפר בלום
פארק חבלים, חץ וקשת, קיר טיפוס. סהכ כשעתיים 
פעילות ללא הגבלה במתקנים .לא תקף בתאריכים  

11-17/8/19

לא054-2126199kayaks@kbm.org.ilרז

סרט תלת קייקי כפר בלום
מימד - 
רפטינג

לא054-2126199kayaks@kbm.org.ilרזלא תקף בתאריכים  11-17/8/19לאדם12

 שייט קייקים על המים - לא תקף בתאריכיםלאדם32שייט קייקיםקייקי כפר בלום
11-17/8/19

לא054-2126199kayaks@kbm.org.ilרז

קרטינג בדיר-
אל-אסד

.050-6883567karting0506883567@gmailיאסיןמשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 100 כדוריםלאדם70פיינטבול
com

לא

קרטינג בדיר-
אל-אסד

מסלול קרטינג אטרקטיבי באורך של כחצי לאדם50קרטינג
קילומטר

.050-6883567karting0506883567@gmailיאסין
com

לא

כניסה ראש הנקרה
לאתר 
ורכבל

כניסה לאתר כולל רכבל + סיור בנקרות + מייצג לאדם26
אורקולי.

לא073-2710100rosh_hanikra@rahan.org.ilנעה

סיור ראש הנקרה
עששיות 

לילי כולל 
כניסה 
לאתר

כניסה לאתר כולל רכבל + סיור בנקרות + מייצג לאדם40
אורקולי. סיור עששיות – סיור מודרך בנקרות. 

מינימום 50 תלמידים.

לא073-2710100rosh_hanikra@rahan.org.ilנעה

סיור רכיבה ראש הנקרה
על אופניים 
כולל כניסה 

לאתר

כניסה לאתר כולל רכבל + סיור בנקרות + מייצג לאדם50
אורקולי. אופניים – כשעה נסיעה על טיילת החוף. 

עד 50 תלמידים לסבב. כולל מדריך רוכב מקדימה 
ורכב מאסף מאחורה. לתלמידים עד גיל 18, על כל 

15 תלמידים צריכים מלווה רוכב.

לא073-2710100rosh_hanikra@rahan.org.ilנעה



עמוד 9 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

טיולי רענן באופן
אופניים

יציאה מלהבות הבשן. פעילות כ-3 שעות )כשעתיים לאדם50
רכיבה(. כולל מדריך רוכב מקדימה ורכב מאסף 

מאחורה. לתלמידים עד גיל 18, על כל 15 תלמידים 
צריכים מלווה רוכב מבוגר אחד מטעם המוסד.

כן04-6903769052-2839361raananbike@gmail.comרענן

רפטינג נהר 
הירדן

באבל-בול 
- משחק 

כדורגל 
חוויתי

באבל-בול - משחק כדורגל חוויתי - מינימום 50 לאדם30
משתתפים - פרטים במקום.

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראל

רפטינג נהר 
הירדן

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראלטיול של שעה. מינימום 2 סבבים לגיפ.לאדם48גיפים

רפטינג נהר 
הירדן

משך טיול האופניים כשעה וחצי. )לקבוצה מעל 30 לאדם50סיור אופניים
איש מלווה עי מדריך בראש ורכב ליווי מאסף(.

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראל

רפטינג נהר 
הירדן

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראלמשחק אקסטרים בכדורי צבע הכולל 150 כדוריםלאדם70פיינטבול

רפטינג נהר 
הירדן

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראלרייזרים של 4 אנשים. 75 דקות.לאדם100רייזרים

רפטינג נהר 
הירדן

שייט + 
אבובים

סיור של כחצי קילומטר אבובים )30 דקות( ולאחר לאדם52
כן ממשיכים את השייט

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראל

רפטינג נהר 
הירדן

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראלשייט בירדן כשעתייםלאדם32שייט קיייקים

רפטינג נהר 
הירדן

שייט קייקים 
+ אומגה

כן04-9007000rafting@rafting.co.ilישראלשייט בירדן כשעתיים + אומגה לירדןלאדם44

כניסה לונה גל
לפארק 

המים

פארק מים גדול, בריכות אקסטרים, בריכה לאדם49
אולימפית, מבחר מגלשות, מסלול אבובים. - 

לתיאום ימים נפרדים נא לפנות לספק

יורם או 
יפעת

04-
6678001/7

ifat@dugal.co.ilלא

כנפי רשב”י
)רוח גלילית(

בשלושה סבבים של שעה כל אחד לשעה וחצי - לאדם45ג’יפים
 600

לשעתיים - 690 לג’יפ. נהג + 7 נוסעים 
מסלולי יום וספארי לילה. נהגים בני תורה.

להודעות-יאיר052-7655139בועז
058-5119039

rashbiwings@gmail.comכן

כנפי רשב”י
)רוח גלילית(

ג’יפים
אופני הרים

ניווט 
צנחנים

פעילות משולבת במקביל של ג’יפים, אופני הרים, לאדם135
ניווט צנחנים.

שליש מהקבוצה בג’יפים, שליש באופניים ושליש 
בניווט, כל קבוצה שעה, ומתחלפים בינהם. סה”כ 3 

שעות פעילות אפשרות גם לשתי פעילויות בלבד.

להודעות-יאיר052-7655139בועז
058-5119039

rashbiwings@gmail.comכן



עמוד 10 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

כנפי רש”בי
)רוח גלילית(

ניווט 
צנחנים

סדנת לימוד ניווט צנחנים,קריאת מפה, בחירת לאדם45
נתיב, מצפן ושיטת ניווט והתמצאות בשטח כ-45 

דקות.
יציאה לניווט בקבוצות קטנות, חידות ומשימות 

בשטח ותחרות בין הקבוצות. לשעה וחצי
הפעילות ביער הבעש”ט ,מירון, אגם דלתון ושילוב 

ציוני קברי צדיקים.

להודעות-יאיר052-7655139בועז
058-5119039

rashbiwings@gmail.comכן

כנפי רשב”י
)רוח גלילית(

מסלולים בנופי הגליל העליון, יער הבעש”ט,מירון לאדם50אופני הרים
אגם דלתון, ר’ יהודה בן תימא. עד שעה וחצי 

מסלול.

להודעות-יאיר052-7655139בועז
058-5119039

rashbiwings@gmail.comכן

טיסות כנפי רשב”י
בשמי 
הגליל

165

155

לאדם 
במטוס 3 

מקומות
לאדם 

במטוס 5 
מקומות

טיסות בשמי הגליל, בעמק יזרעאל
סבבים בני 18 דקות טיסה.

בגבהים הנמוכים,  נוף מדהים,
בליווי הסברים בקשר ישיר עם הטייס

אפשרות גם ל-30  דקות טיסה.

להודעות-יאיר052-7655139בועז
058-5119039

rashbiwings@gmail.comכן

שייט בסירות גלי ים
טורנדו - חצי 

שעה

10 משתתפים בסירה. אפשרות ל-30 משתתפים לאדם77
בסבב אחד.

כן04-9514495galiyamacziv@gmail.comמוטי

שייט בסירות גלי ים
טורנדו + 

שנירקול 50 
דקות

10 משתתפים לסירה. עד 30 משתתפים בסבב לאדם100
אחד )3 סירות(.

כן04-9514495galiyamacziv@gmail.comמוטי

שייט בסירות גלי ים
טורנדו-

מסלול קצר 
- רבע שעה

כן04-9514495galiyamacziv@gmail.comמוטי10 משתתפים בסירה.לאדם55

קרטינג על 
הדרך

מסלול 
קרטינג 10 

דקות

לא050-5706437ali-sr7an@hotmail.comעלילאדם36

קרטינג על 
הדרך

מסלול 
קרטינג 15 

דקות

לא050-5706437ali-sr7an@hotmail.comעלילאדם52

קרטינג על 
הדרך

סרט תלת 
מימד

לא050-5706437ali-sr7an@hotmail.comעלילאדם18



עמוד 11 מתוך 11

פעילות שם הספק
ומתקנים

תאור עלות
עלות

איש פרטים/הסבר
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

שומר מיילטלפון 2
שבת

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

רשימת אתרים לפעילות חוויתית

בוטיק השוקולד 
דקרינה

סיור וסדנת 
שוקולד 

סיור מודרך במפעל הייצור של דה קרינה, טעימות לאדם56
וסדנת שוקולד.

כן054-2516600info@de-karina.co.ilלימור

פארק הדייג 
ספסופה 

דייג תחרותי 
+ שייט 

חכה + פתיון באגם דגים כשרים מכמה סוגים, לאדם 55
בתוספת שייט בסירות משוטים 

כן 058-4478477parksafsufa@gmail.comשילה 

פארק הדייג 
ספסופה 

טרקטורונים 
חשמליים 

ללא רישיון 

טיול בשטח כ 15 דק' בנהיגה עצמית , ללא צורך לאדם 55
ברישיון נהיגה. מסלול אתגרי ומהנה 

כן 058-4478477parksafsufa@gmail.comשילה 

פארק הדייג 
ספסופה 

מתחם חץ 
וקשת 

כן 058-4478477parksafsufa@gmail.comשילה ירי תחרותי בחץ וקשת לאדם 30

פארק הדייג 
ספסופה 

 לג'יפ280ג'יפונים 
4 אנשים 

נהיגה עצמית בשטח, דרוש רישיון נהיגה. טיול 
אתגרי ומהנה בהרי הגליל כ- 50 דק' 

כן 058-4478477parksafsufa@gmail.comשילה 

פארק הדייג 
ספסופה 

לינת שטח בפארק הדייג, למרגלות הר מירון. פינות לאדם 45קמפינג 
ישבה מוצלות . קיוסק במקום 

כן 058-4478477parksafsufa@gmail.comשילה 

פארק הדייג 
ספסופה 

 לג'יפ700ג'יפים
7 אנשים

כן 0584-478477parksafsufa@gmail.comשילה טיול אתגרי חוויתי בהרי הגליל 

פארק המים 
חוף גיא 

פארק מים, 11 מגלשות כולל מגלשת "קמיקזה" לאדם53 ₪פארק מים 
בריכת גלים ספינת שעשועים, ספורט ימי, מזנון, 

רחצות יום ורחצות לילה נפרדות נפרדות בימי 
א' – גברים ג' – נשים משעה 18:00-22:30 ניתן גם 

בימים אחרים לקבוצות

לא046700713pimoshe@gaibeach.comסיגל 0523899993משה 

לאורך נחל ציפורי  ומקורותיו. מדריך רוכב מקדימה לאדם49אופנייםאופק בשטח
ורכב מאסף מאחורה. שעה  רכיבה נטו.

כןofek@adi.org.il  052-2662181סיימון

טיולי גיפים לשעה. לאורך דרך הסנהדרין, אושה, לאדם49גיפיםאופק בשטח
רבי יהודה הנשיא. מינימום 2 סבבים. 7 אנשים בגיפ. 

כןofek@adi.org.il  052-2662181סיימון


