שם הספק

פעילות ומתקנים

עלות

רשימת אתרים לפעילות ערכית

תאור עלות

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

שם הספק

פעילות ומתקנים

עלות

תאור עלות

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

"רצים בגליל"  +וואטר טאג ₪70

לאדם

רצים בגליל  -משחק משימות אטקרטיבי לפיצוח צופן סודי
ברחבי פארק הירדן .וואטר טאג  -משחק מים מאתגר ,פעילות
רטובה והנאה מושלמת ,הכוללת רובי מים ,אפוד ומשקפת
לעיניים.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

סדנת  + O.D.Tוואטר
טאג

₪77

לאדם

סדנת  - O.D.Tפעילות גיבוש חברתית מאתגרת בקבוצה כולל
מתקני גובה וטיפוס .וואטר טאג  -משחק מים מאתגר ,פעילות
רטובה והנאה מושלמת ,הכוללת רובי מים ,אפוד ומשקפת
לעיניים.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

"רצים בגליל"  +אופניים

₪80

לאדם

רצים בגליל  -משחק משימות אטקרטיבי לפיצוח צופן סודי
ברחבי פארק הירדן.
אופניים  -מסלולים מקסימים ופסטוראליים בתוך שמורת הטבע
בפארק הירדן או יציאה לסיור מגשר אריק לנחל הזאכי וחזרה
לפארק הירדן .כשעה רכיבה מדריך מלווה ומדריך סוגר קבוצה.
( 80זוגות אופנים).

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

מרחב בריחה  +וואטר טאג ₪83

לאדם

מרחב בריחה  -יש לכם שעה וחצי בדיוק כדי לצאת עם תיבת
האוצר לפני שהשער נסגר לעד!!!
למרות שהעלילה מתרחשת בתקופת המשנה והתלמוד,
לרשותכם עומדים מיטב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר :מסכי
מגע ,משקפי וידאו ,אנדוסקופ דיגיטלי ,מגלה מתכות ומנעולים
דיגיטליים.
אז צאו לדרך וגלו את האוצר!!!
וואטר טאג  -משחק מים מאתגר ,פעילות רטובה והנאה
מושלמת ,הכוללת רובי מים ,אפוד ומשקפת לעיניים.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

₪85

לאדם

רצים בגליל  -משחק משימות אטקרטיבי לפיצוח צופן סודי
ברחבי פארק הירדן.
ג'יפים  -מסלול של שעה מפארק הירדן לבקעת הבטיחה .נחצה
את נחל הזאכי ,נחל שפמנון ונבקר בשמורת הלגונות .מינימום 2
סבבים לג'יפ .המחיר כולל כניסה לפארק הירדן.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

"רצים בגליל"  +ג'יפים

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עמוד  1מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

סדנת  + O.D.Tאופניים ₪87

לאדם

סדנת  - O.D.Tפעילות גיבוש חברתית מאתגרת בקבוצה כולל
מתקני גובה וטיפוס.
אופניים  -מסלולים מקסימים ופסטוראליים בתוך שמורת הטבע
בפארק הירדן או יציאה לסיור מגשר אריק לנחל הזאכי וחזרה
לפארק הירדן .כשעה רכיבה מדריך מלווה ומדריך סוגר קבוצה.
( 80זוגות אופנים).

אייל

052-3437766

052-5483474

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

סדנת  + O.D.Tג'יפים

₪92

לאדם

סדנת  - O.D.Tפעילות גיבוש חברתית מאתגרת בקבוצה כולל
מתקני גובה וטיפוס.
ג'יפים -מסלול של שעה מפארק הירדן לבקעת הבטיחה .נחצה
את נחל הזאכי ,נחל שפמנון ונבקר בשמורת הלגונות .מינימום 2
סבבים לג'יפ .המחיר כולל כניסה לפארק הירדן.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מרחב בריחה  +אופניים

₪93

לאדם

מרחב בריחה  -יש לכם שעה וחצי בדיוק כדי לצאת עם תיבת
האוצר לפני שהשער נסגר לעד!!!
למרות שהעלילה מתרחשת בתקופת המשנה והתלמוד,
לרשותכם עומדים מיטב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר :מסכי
מגע ,משקפי וידאו ,אנדוסקופ דיגיטלי ,מגלה מתכות ומנעולים
דיגיטליים.
אז צאו לדרך וגלו את האוצר!!!
אופניים -מסלולים מקסימים ופסטוראליים בתוך שמורת הטבע
בפארק הירדן או יציאה לסיור מגשר אריק לנחל הזאכי וחזרה
לפארק הירדן .כשעה רכיבה מדריך מלווה ומדריך סוגר קבוצה.
( 80זוגות אופנים).

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

"רצים בגליל"  +לייזר טאג ₪95

לאדם

רצים בגליל  -משחק משימות אטקרטיבי לפיצוח צופן סודי
ברחבי פארק הירדן.
לייזר טאג  -משחק לייזר ממוחשב הכולל נשק ,אפוד וכובע.
בטיחותי חדשני ומאתגר .הדור הבא של הפיינטבול .שעה של
חוויה מרגשת ומסעירה עם אדרנלין בשמים.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

₪98

לאדם

מרחב בריחה  -יש לכם שעה וחצי בדיוק כדי לצאת עם תיבת
האוצר לפני שהשער נסגר לעד!!!
למרות שהעלילה מתרחשת בתקופת המשנה והתלמוד,
לרשותכם עומדים מיטב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר :מסכי
מגע ,משקפי וידאו ,אנדוסקופ דיגיטלי ,מגלה מתכות ומנעולים
דיגיטליים.
אז צאו לדרך וגלו את האוצר!!!
ג'יפים -מסלול של שעה מפארק הירדן לבקעת הבטיחה .נחצה
את נחל הזאכי ,נחל שפמנון ונבקר בשמורת הלגונות .מינימום 2
סבבים לג'יפ .המחיר כולל כניסה לפארק הירדן.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

פעילות ומתקנים

מרחב בריחה +ג'יפים

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עלות

תאור עלות

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

עמוד  2מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

פעילות ומתקנים

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

סדנת  + O.D.Tלייזר טאג ₪102

לאדם

סדנת  - O.D.Tפעילות גיבוש חברתית מאתגרת בקבוצה כולל
מתקני גובה וטיפוס.
לייזר טאג  -משחק לייזר ממוחשב הכולל נשק ,אפוד וכובע.
בטיחותי חדשני ומאתגר .הדור הבא של הפיינטבול .שעה של
חוויה מרגשת ומסעירה עם אדרנלין בשמים.

אייל

052-3437766

052-5483474

מרחב בריחה +לייזר טאג ₪108

לאדם

מרחב בריחה  -יש לכם שעה וחצי בדיוק כדי לצאת עם תיבת
האוצר לפני שהשער נסגר לעד!!!
למרות שהעלילה מתרחשת בתקופת המשנה והתלמוד,
לרשותכם עומדים מיטב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר :מסכי
מגע ,משקפי וידאו ,אנדוסקופ דיגיטלי ,מגלה מתכות ומנעולים
דיגיטליים.
אז צאו לדרך וגלו את האוצר!!!
לייזר טאג  -משחק לייזר ממוחשב הכולל נשק ,אפוד וכובע.
בטיחותי חדשני ומאתגר .הדור הבא של הפיינטבול .שעה של
חוויה מרגשת ומסעירה עם אדרנלין בשמים.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

"רצים בגליל"

₪30

לאדם

רצים בגליל  -משחק משימות אטקרטיבי לפיצוח צופן סודי
ברחבי פארק הירדן.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

סדנת O.D.T

₪35

לאדם

סדנת  - O.D.Tפעילות גיבוש חברתית מאתגרת בקבוצה כולל
מתקני גובה וטיפוס.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מרחב בריחה

₪40

לאדם

מרחב בריחה  -יש לכם שעה וחצי בדיוק כדי לצאת עם תיבת
האוצר לפני שהשער נסגר לעד!!!
למרות שהעלילה מתרחשת בתקופת המשנה והתלמוד,
לרשותכם עומדים מיטב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר :מסכי
מגע ,משקפי וידאו ,אנדוסקופ דיגיטלי ,מגלה מתכות ומנעולים
דיגיטליים.
אז צאו לדרך וגלו את האוצר!!!

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

"רצים בגליל"  +רייזרים
ותומקארים

₪125

לאדם

רצים בגליל  -משחק משימות אטקרטיבי לפיצוח צופן סודי
ברחבי פארק הירדן.
רייזרים  -כשעה ורבע של נהיגת שטח אקסטרימית ברייזרים של
 2/4/6מקומות במסלול רטוב באזור בית ציידא ועין קאלה(.עד
 45משתתפים .נדרש רישיון נהיגה בתוקף)

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עלות

תאור עלות

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

עמוד  3מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

סדנת  + O.D.Tרייזרים
ותומקארים

₪132

לאדם

סדנת  - O.D.Tפעילות גיבוש חברתית מאתגרת בקבוצה.
רייזרים ותומקארים  -כשעה ורבע של נהיגת שטח אקסטרימית
ברייזרים ותומקארים של  2/4/6מקומות במסלול רטוב באזור
בית ציידא ועין קאלה( .עד  45משתתפים .נדרש רישיון נהיגה
בתוקף)

אייל

052-3437766

052-5483474

מרחב בריחה +רייזרים
ותומקארים

₪138

לאדם

מרחב בריחה  -יש לכם שעה וחצי בדיוק כדי לצאת עם תיבת
האוצר לפני שהשער נסגר לעד!!!
למרות שהעלילה מתרחשת בתקופת המשנה והתלמוד,
לרשותכם עומדים מיטב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר :מסכי
מגע ,משקפי וידאו ,אנדוסקופ דיגיטלי ,מגלה מתכות ומנעולים
דיגיטליים.
אז צאו לדרך וגלו את האוצר!!!
רייזרים ותומקארים  -כשעה ורבע של נהיגת שטח אקסטרימית
ברייזרים ותומקארים של  2/4/6מקומות במסלול רטוב באזור
בית ציידא ועין קאלה( .עד  45משתתפים .נדרש רישיון נהיגה
בתוקף)

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

המשיבים  -מבית נתן רוזן  ₪4,100לקבוצה
 120דקות

תשובה גנובה השיבו לאותו תלמיד (מעילה ז):
האם הינך חכם השואל כעניין ומשיב כהלכה?
הציבור ישפוט האם דבריך אכן משכנעים.
מטרת הפעילות :להמחיש שתשובה אמיתית אינה זו שהשואל
אינו יכול להתווכח יותר אלא זו שמשכנעת אותו ,וכמאמר שלמה
המלך "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא ".הפעילות
מתקיימת במקום שבו שוהה הקבוצה ,המחיר לא כולל הגברה.
{מעל  80איש מומלץ הגברה}

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

המשיבים  -מבית נתן רוזן  ₪3,500לקבוצה
 90דקות

תשובה גנובה השיבו לאותו תלמיד (מעילה ז):
האם הינך חכם השואל כעניין ומשיב כהלכה?
הציבור ישפוט האם דבריך אכן משכנעים.
מטרת הפעילות :להמחיש שתשובה אמיתית אינה זו שהשואל
אינו יכול להתווכח יותר אלא זו שמשכנעת אותו ,וכמאמר שלמה
המלך "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא ".הפעילות
מתקיימת במקום שבו שוהה הקבוצה ,המחיר לא כולל הגברה.
{מעל  80איש מומלץ הגברה}

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל
מתחמי
החוייה
הערכיים
של מסע
גליל

פעילות ומתקנים

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עלות

תאור עלות

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

עמוד  4מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

פעילות ומתקנים

עלות

תאור עלות

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

מחלוקת לשם שמים -
מבית נתן רוזן  120דקות

 ₪4,100לקבוצה

את והב בסופה ,תלמידי חכמים המתנצחים סוף נעשים אוהבים.
האם אתה מסוגל לקיים את צווי חז"ל הווי מקדים דברי חבריך
ולייצג את החולק עליך נאמנה?
מטרת הפעילות:
להמחיש כיצד ניתן לחלוק על הזולת רק מצד חיפוש האמת ללא
מעורבות אישית.
"עיקר העליה בתורה היא הבנת דעת הניגוד היטב ואח"כ לשקול
בפלס מה מחוור טפי" (חזו"א איגרות) { מעל  80איש מומלץ
הגברה}

אייל

052-3437766

052-5483474

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

מחלוקת לשם שמים -
מבית נתן רוזן  90דקות

 ₪3,500לקבוצה

את והב בסופה ,תלמידי חכמים המתנצחים סוף נעשים אוהבים.
האם אתה מסוגל לקיים את צווי חז"ל הווי מקדים דברי חבריך
ולייצג את החולק עליך נאמנה?
מטרת הפעילות:
להמחיש כיצד ניתן לחלוק על הזולת רק מצד חיפוש האמת ללא
מעורבות אישית.
"עיקר העליה בתורה היא הבנת דעת הניגוד היטב ואח"כ לשקול
בפלס מה מחוור טפי" (חזו"א איגרות) { מעל  80איש מומלץ
הגברה}

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן
מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

צליל ורגש

 ₪4,000לקבוצה

צליל ורגש  -סיפורים מעוררי השראה בלווי צלילים
ערב מרגש ומעורר השראה
על מקומה של המוזיקה בעבודה היהודית משירת הלווים ועד
סעודת השבת ,בצלילים מספרים .הפעילות מתקיימת במקום
שבו שוהה הקבוצה ,המחיר כולל הגברה.

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מרוצי מרצים
בני גליל דלא דייקי לישנא מאי היא (עירובין נג)
דיבור נכון בציבור-מבית מעביר קורסי המרצים המפורסם "נתן
רוזן"
מטרת הפעילות :המחשה כיצד כל אחד יכול לשפר את מיומנות
הדיבור במעט כללים בסיסיים ,הקניית כללים אלו לדיבור
בציבור ,הלימוד נעשה בשילוב תחרות מהנה המדרבנת לשיפור
יכולת הדיבור תוך כדי הפעילות.הפעילות מתקיימת במקום שבו
שוהה הקבוצה ,המחיר לא כולל הגברה {.מעל  80איש מומלץ
הגברה}

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מרוצי מרצים  -מבית נתן  ₪4,100לקבוצה
רוזן  120דקות

רשימת אתרים לפעילות ערכית

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

עמוד  5מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

פעילות ומתקנים

עלות

תאור עלות

מרוצי מרצים
בני גליל דלא דייקי לישנא מאי היא (עירובין נג)
דיבור נכון בציבור
מטרת הפעילות :המחשה כיצד כל אחד יכול לשפר את מיומנות
הדיבור במעט כללים בסיסיים ,הקניית כללים אלו לדיבור
בציבור ,הלימוד נעשה בשילוב תחרות מהנה המדרבנת לשיפור
יכולת הדיבור תוך כדי הפעילות.הפעילות מתקיימת במקום שבו
שוהה הקבוצה ,המחיר לא כולל הגברה {.מעל  80איש מומלץ
הגברה}

אייל

052-3437766

052-5483474

אייל

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

052-3437766

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

טריוויה  -מבית נתן רוזן
 120דקות

 ₪4,100לקבוצה

ניצחוני בני נצחוני
מהיכן יצא מסע הלוויה של רבי יהודה הנשיא ולהיכן?
א .מטבריה לציפורי,
ב .ממגידו לבית שערים,
ג .בתוככי ציפורי,
ד .מציפורי לבית שערים,
תחרות שאלות אחד כנגד כולם סביב ההישוב היהודי בגליל
בתקופת התנאים והאמוראים בלווי פרסים ואווירה מרתקת.
מטרת הפעילות :דירבון להעמקת ידע על התקופה בה נכתבה
המשנה והנהגת הנשיאות בימי התנאים והאמוראים { .מעל 80
איש מומלץ הגברה}

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

טריוויה  -מבית נתן רוזן  ₪3,500 90לקבוצה
דקות

ניצחוני בני נצחוני
מהיכן יצא מסע הלוויה של רבי יהודה הנשיא ולהיכן?
א .מטבריה לציפורי,
ב .ממגידו לבית שערים,
ג .בתוככי ציפורי,
ד .מציפורי לבית שערים,
תחרות שאלות אחד כנגד כולם סביב ההישוב היהודי בגליל
בתקופת התנאים והאמוראים ,בלווי פרסים ואווירה מרתקת.
מטרת הפעילות :דירבון להעמקת ידע על התקופה בה נכתבה
המשנה והנהגת הנשיאות בימי התנאים והאמוראים .הפעילות
מתקיימת במקום שבו שוהה הקבוצה ,המחיר לא כולל הגברה.
{מעל  80איש מומלץ הגברה}

אייל

מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

חוכמת הגליל  -מבית נתן  ₪4,100לקבוצה
רוזן  120דקות

חוכמת הגליל  -דיונים אל תוך הלילה
מבחר סוגיות מאתגרות הנוגעות בתקופת הישוב היהודי בגליל,
מועלות ונידונות בצורה מרתקת תוך אינטרקציה עם הקהל.
מטרת הפעילות:
הזדמנות להעלאת נושאים אקוטיים בחיי היום יום ,להבין עד
כמה נושאים אלו מאתגרים כל אחד ,והזדמנות לשמוע על רגעים
אישיים של התמודדות פנימית  ,מעוררים עצה והשראה לכל
אחד.הפעילות מתקיימת במקום שבו שוהה הקבוצה ,המחיר לא
כולל הגברה {.מעל  80איש מומלץ הגברה}

אייל

רשימת אתרים לפעילות ערכית

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

מרוצי מרצים -מבית נתן  ₪3,500לקבוצה
רוזן  90דקות

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

עמוד  6מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק
מסע גליל
בתוכניות
ערכיות
מיוחדות
מבית נתן
רוזן

פעילות ומתקנים

עלות

תאור עלות

חוכמת הגליל  -מבית נתן  ₪3,500לקבוצה
רוזן  90דקות

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

חוכמת הגליל  -דיונים אל תוך הלילה
מבחר סוגיות מאתגרות הנוגעות בתקופת הישוב היהודי בגליל,
מועלות ונידונות בצורה מרתקת תוך אינטרקציה עם הקהל.
מטרת הפעילות:
הזדמנות להעלאת נושאים אקוטיים בחיי היום יום ,להבין עד
כמה נושאים אלו מאתגרים כל אחד ,והזדמנות לשמוע על רגעים
אישיים של התמודדות פנימית  ,מעוררים עצה והשראה לכל
אחד.הפעילות מתקיימת במקום שבו שוהה הקבוצה ,המחיר לא
כולל הגברה {.מעל  80איש מומלץ הגברה}

אייל

052-3437766

איש
קשר 2

בית זינאתי פקיעין  -סיור חווייתי
מרגש במיוחד בפקיעין
העתיקה בליווי מדריך
וגיטרה.

₪28

לאדם

נתחיל במערת רשב"י ,נסייר בסמטאות הכפר עד המעיין ,נמשיך אוריאל  050-7713357בית
לבית הכנסת העתיק אל סיפור הקהילה היהודית שלא גלתה
זינאתי

טלפון 2

מייל

052-5483474

@yeshivot1
yozmatorot.org.il

04-8599959

מעולם אפילו כשבית המקדש חרב ,נסייר במוזיאון העתיק ונפגש
עם שומרת הגחלת היהודית בפקיעין – הגב' מרגלית זינאתי בת
ה.85 -
במהלך הביקור יוגש כיבוד קל תה ובקלוואה (אפשרות לכשרות
של בד"צ העדה החרדית) .משך הטיול כשלוש שעות( .מומלץ
להגיע בשקיעה)

הפארק
התלמודי
בקצרין

חבילה  1-פארק קצרין
סיור מודרך  +קייאקים
ברפטינג נהר הירדן

₪44

לאדם

מינימום  40משתתפים
שייט הקייקים יתבצע רק בשעות שלפני או אחרי שעות הפתיחה
לשמירת הצניעות.
הפעילות בסבבים .ניתן לשלב תפילת שחרית בבית הכנסת
העתיק.

אבינועם 053-7243601

avd266@gmail.com

הפארק
התלמודי
בקצרין

הכפר התלמודי בקצרין
-סיור

₪27

לאדם

הכפר התלמודי בקצרין  -בין סמטאות הכפר העתיק רוחשים
חיים .אנו דופקים על דלתות הבתים ,מציצים מהחלונות
ומתבשמים מהריחות .זוהי הזמנה לביקור חוויתי בכפר מלווה
בטעימות וניחוחות מהתלמוד.
מדריך ,לבוש בגלימה יוביל אתכם בין הסמטאות ומעבר לזמן,
במהלך הסיור ,נעצור לתחנות פעילות וחווייתיות.
• נתלבש בגלימות ובמטפחות על ראש ,צוללים היישר לימי
המשנה והתלמוד .הבגד עושה את האדם?
• נקיים סיור מודרך באתר ( כולל ביקור בבית הבד ,הבית
המשוחזר ,ובית הכנסת העתיק )
• נטחן חיטה בריחיים ונאפה פת עם נחתום הכפר אותה נאכל
טבולה בשמן זית וזעתר
• נבנה גדר וריהוט רחוב מלבני בוץ.
• נבצור ענבי יין בכרם הכפר ,נדרוך בגת את הענבים ברגליים
יחפות ,נשיר וננגן.
• בקבוצות שמעל ל 100 -איש נוסיף נגן שינעים את הפעילות
והאוירה .משך הפעילות  3שעות

אבינועם 053-7243601

avd266@gmail.com

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עמוד  7מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

פעילות ומתקנים

עלות
₪39

לאדם

מינימום  40משתתפים
שייט האבובים יבצע רק בשעות שלפני או אחרי שעות הפתיחה
לשמירת הצניעות.
הפעילות בסבבים .ניתן לשלב תפילת שחרית בבית הכנסת העתיק .

אבינועם 053-7243601

₪63

לאדם

ג'יפים – משך הטיול כשעה.
כינר – אין הגבלה למשך השהיה בחוף.
הפעילות בסבבים .ניתן לשלב תפילת שחרית בבית הכנסת
העתיק .

אבינועם 053-7243601

avd266@gmail.com

לאדם

שייט הקייקים יבצע רק בשעות שלפני או אחרי שעות הפתיחה אבינועם 053-7243601

avd266@gmail.com

לאדם

הסיור כשעתיים בקצרין העתיקה כולל נגן בכלים אותנטים מלווה אבינועם 053-7243601

avd266@gmail.com

הפארק
התלמודי
בקצרין
הפארק
התלמודי
בקצרין

חבילה  - 3פארק קצרין
סיור מודרך +טיול ג'יפים
חוצה נחלים  +רחצה בחוף
כינר (נפרד)
חבילה  - 4פארק קצרין ₪91
סיור מודרך +קייאקים
ברפטינג נהר הירדן  +טיול
ג'יפים חוצה נחלים
₪49
סיור עששיות לילי

הפארק
התלמודי
בקצרין
מרכז סיור מסלול נחל עמוד
ולימוד גליל
 -עכו

תאור עלות

avd266@gmail.com

חבילה  2-פארק קצרין
סיור מודרך  +אבובים
בראפטינג נהר הירדן

הפארק
התלמודי
בקצרין

פרטים/הסבר

איש
קשר 1

טלפון 1

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל

לשמירת הצניעות.
ג'יפים – משך הטיול כשעה.
הפעילות בסבבים.
בהדרכה.

₪ 12
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18נחל עמוד  -טיול בגליל העליון ,בין הרי מירון לצפת .טיול למיטיבי ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

מסלול הבניאס

₪ 12
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18שמורת הבניאס  -מסלול טיול מחניון המפל שבסמוך לו נבקר
לאדם מגיל  18במפל הבניאס השוצף ונלך על השביל התלוי שנמתח מעל
הנחל .נמשיך עד לשאר יישוב ונעבור בסמוך לטנק הסורי
עלות מדריך לכל שהתהפך אל תוך הנחל .נקודת התחלה בכניסה לבניאס ליד
 40תלמידים
שניר נ .סיום – בסמוך לשאר ישוב .משך הטיול כשלוש וחצי
שעות* .מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל 40

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

לאדם מגיל  18לכת הכולל כניסה למים בבריכות שכווי שבנחל .משך הטיול
כארבע שעות.
עלות מדריך לכל *מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,
 40תלמידים
מדריך אחד.

תלמידים ,מדריך אחד.

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

מסלול מג'רסה

₪ 12
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18המג'רסה  -מסלול הליכה חוויתי במים .המים רדודים ובחלקם
לאדם מגיל  18מוצלים ומהווים מסלול הליכה חוויתי במיוחד לכל גיל .נקודת
התחלה וסיום בחניון שמורת המג'רסה .משך הטיול כשלוש
עלות מדריך לכל שעות* .מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל 40
 40תלמידים
תלמידים ,מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

מסלול נחל זוויתן

₪8
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18נחל זוויתן עליון  -מסלול טיול ברמת הגולן .למיטיב לכת ואורכו
לאדם מגיל  18כארבע שעות .המסלול כולל את עין נטף המהווה "מקלחת
טבעית" ואטרקציה גדולה לכל המטיילים .נקודת התחלה –
עלות מדריך לכל מזרחית לקצרין בסמוך לכביש .נקודת סיום – חניון יהודיה על
 40תלמידים
כביש  .87משך הטיול כארבע שעות.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

*מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,
מדריך אחד.

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עמוד  8מתוך 10

רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

פעילות ומתקנים

עלות

פרטים/הסבר

תאור עלות

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

מסלול נחל יהודיה עליון

₪8
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18נחל יהודיה עליון  -מסלול טיול חדש שנפתח ברמת הגולן.
לאדם מגיל  18במהלך המסלול ישנו קטע הליכה בתוך מי הנחל .וכמו כן נגיע
אל בריכת המפל העליון של היהודיה .מסלול מעגלי –התחלה
עלות מדריך לכל וסיום בחניון יהודיה על כביש  .87משך הטיול כשלוש שעות.
 40תלמידים
*מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל המשושים

₪8
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18נחל המשושים  -מסלול טיול בצפון מזרח רמת הגולן .המסלול
לאדם מגיל  18כולל ירידה של כ 1-ק"מ (ירידה תלולה) .בין סלעי הבזלת של
רמת הגולן( ,כשעה) ובסופו הגעה לבריכה עמוקה מיוחדת במינה
עלות מדריך לכל המחייבת ידע בשחיה! סכנת טביעה -מים עמוקים!
 40תלמידים
*מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,

איש
קשר 1

טלפון 1

ראובן

050-2517247

איש
קשר 2

טלפון 2

מייל
@misrad2.mgm
gmail.com

מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

מדריך אחד.

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל עיון (התנור)

₪ 12
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18נחל עיון  -ממוקם על גבול לבנון ישראל ,במהלך המסלול ניתן
לאדם מגיל  18לראות תופעות טבע מרהיבות ומעניינות כמו מפלים גועשים,
וצמחיה ייחודית ,משך המסלול כשעתיים וחצי שלוש.
עלות מדריך לכל *מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,
 40תלמידים
מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל שניר  -חצבאני

₪ 12
₪ 23
₪ 780

לאדם עד גיל  18נחל חצבאני -מסלול הליכה במים המגיעים הישר משלגי החרמון ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל תל דן

₪ 12
₪ 23
₪ 780

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל בצת

 ₪780למדריך

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל ג'ילבון

לאדם מגיל  18המובחרים .קיימות כמה אופציות .1 :מסלול מעגלי וקצר -כחצי
שעה .2 ,מסלול ארוך בשביל ישראל -כשעתיים וחצי שלוש.
עלות מדריך לכל (בחלקו הראשון הליכה במים ובחלקו השני הליכה יבשה ללא
 40תלמידים
צל) .המסלולים דורשים נעליים סגורות וכן נעליים להחלפה.

*מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,
מדריך אחד.

לאדם עד גיל  18נחל תל דן  -הליכה בשמורה כוללת שכשוך במי הנחל ,רוב
לאדם מגיל  18המסלול הוא הליכה בצל ,קיימות כמה אופציות .1 :מסלול קצר
מעיינות דן  -שעה .2 .מסלול ארוך מעיינות דן  -שעה וחצי.3 .
עלות מדריך לכל מסלול דן העתיקה (דרך המעיינות)  -שעתיים .4 .מסלול משולב
 40תלמידים
 -מעיינות דן ,מצפור האלה ,דן העתיקה  -שעתיים וחצי.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.com

*מעבר למחיר הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל  40תלמידים,
מדריך אחד.

רשימת אתרים לפעילות ערכית

₪780

למדריך

נחל בצת  -מסלול טיול בגליל המערבי המשלב הליכה מוצלת,
מעין קטן ונחמד ומערה מיוחדת שאפשר ללכת בה עם פנסים.
נקודת התחלה -מול גורן נקודת סיום – קיבוץ אילון .משך
המסלול ארבע שעות .הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על
כל  40תלמידים ,מדריך אחד

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.om

נחל ג'ילבון  -מסלול ברמת הגולן למיטיבי לכת ובו שני מפלי
מים גדולים ושוצפים .ניתן להיכנס למים בחלק מהבריכות שאינן
עמוקות .מסלול מעגלי נקודת התחלה וסיום בחניון ג'ילבון על
כביש  .91משך המסלול שלוש שעות .הכניסה ,הפעילות מחייבת
מדריכים .על כל  40תלמידים ,מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.om
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רשימת אתרים לפעילות ערכית
שם הספק

פעילות ומתקנים

איש
קשר 1

טלפון 1

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל אל על

₪780

למדריך

נחל אל על  -לאורך המסלול נוכל למצוא שני מפלים בצבעים
שונים -האחד "המפל השחור" קרוי מפני שהמסלע שלו הוא
בזלתי ולכן נראה שחור .ו"המפל הלבן" משום סלע הגיר הלבן
הנמצא בסביבתו .הנחל שופע מים לכל אורכו וניתן למצוא
בריכות חמד לאורך המסלול ,בהן ניתן לשכשך בימי הקיץ
החמים .נקודת התחלה :אליעד .נקודת סיום :אבני איתן .משך
המסלול כ 3 -וחצי שעות .הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים.
על כל  40תלמידים ,מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.om

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל כזיב

 ₪780למדריך

נחל כזיב -מחניון הזיתים למצפה מונפורט  -נחל כזיב הוא נחל
מפותל בו ניתן לטיל כמעט בכל ימות השנה ,ברובו הוא מוצל
ומעניק חוויית גן עדן למטיילים בו .במקום ניתן למצוא חיות,
צמחים ונופים מרהיבים של ירוק גלילי .אורכו של המסלול הוא
כ 4-שעות ובסופו עלייה תלולה אך קצרה .משך המסלול כ 4 -
וחצי שעות .הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל 40
תלמידים ,מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.om

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

נחל תבור

 ₪780למדריך

נחל תבור  -נחל תבור שוכן בגליל התחתון ,בחודשים מרץ-
אפריל ניתן לראות את הפריחה המרהיבה ואת הירוק העז של
צמחיית הסביבה .אורכו של הנחל כ 3-שעות ,בסופו עלייה
תלולה אך קצרה .התחלה וסיום :ביישוב גזית .משך המסלול
כ 3 -וחצי שעות .הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל 40
תלמידים ,מדריך אחד.

ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.om

מרכז סיור
ולימוד גליל
 -עכו

שביל הפסגה

 ₪ 780למדריך

שביל הפסגה  -שביל הפסגה ממוקם בשמורת הר מירון ,בנקודה ראובן

050-2517247

@misrad2.mgm
gmail.om

רוח צפת

סיור בסימטאות צפת

רשימת אתרים לפעילות ערכית

עלות

₪30

תאור עלות

לאדם

פרטים/הסבר

הגבוהה שיותר בגליל העליון ( 1208מטר) .לשביל הפסגה כמה
אופציות :א .שביל הפסגה מעגלי  -מתחיל ונגמר בחניון הפסגה
 שעה וחצי .ב.שביל הפסגה ארוך  -מחניון הפסגה עד לחניוןהפיתול –  4שעות .ג .שביל הפסגה ארוך  -מחניון הפסגה לח.
חוממה  4 -שעות .הכניסה ,הפעילות מחייבת מדריכים .על כל 40
תלמידים ,מדריך אחד.

סיור בעקבות חכמי צפת בסמטאותיה של העיר העתיקה.
לקבוצות מעל  100תלמידים ינתן "סודה של שמחה" מופע ניגוני
צפת ,שירי קודש ,ולסיום הרקדה סוחפת עם מיטב נגני צפת עם
הגברה מקצועית!
• הדגמת הכנת הטליתות בכלי עבודה של פעם בבית מלאכה
וחנות לטליתות ואריגים .משך הטיול כשלוש שעות

רוח צפת 04-6924646

איש
קשר 2

חנה

טלפון 2

מייל

052-7710111

עמוד  10מתוך 10

