
 
 

 " רצים לחדשנות" –' אתכנית    

 טבע, רפואה וטכנולוגיה על בימת החדשנות
 

 ירושלים -זהות מקום ביצוע:
 

 הדרכת מומחה -1אפשרות  מסגרת:
 שעות(. 3)עד  הדרכה ומפגשים -2אפשרות               
 ביקור באתרי חדשנות, יזמות וטכנולוגיה –המחשה  – 3אפשרות               

 
  מטרות הפעילות:

 בנושא יזמות, חדשות וטכנולוגיה –חברתית התנסות בחוויה  * 
 מן המקור ופיתוח חשיבה יצירתי באתרים נבחרים מידה והזדהותל* 

  .ומפגש עם אנשי מעשה –בנושא חדשנות *  חוויה אתגרית 

 

 כניות פירוט ת 
 

 "סטארט אפ" .1

 .ת"א–)הדרכת מומחה + מפגש(  state of mindחדשנות וחזון בסיור בשדרות רוטשילד, מפגש עם יזם וביקור ב 
 

 " בר קיימא" .2

 חדשניות וציורי קיר )ירושלים(אומנות חברה ועיר, גלריות  -יזמות  –ביקור במרכז ביתא 
 

 הוואדי""על גדות  .3

ולארית ומפגשים עם היזמים מהקהילה ה סמחלבה חדשנית, דיר, חוות תבלינים, חוו –סיור בוואדי עתיר 
 הבדואית.

 

 "פותחים ברז" .4

 צפייה בתהליך ההתפלה וחדשנות לפתרון בעיית המחסור במים –סיור במפעל להתפלת מים באשקלון / פלמחי"ם. 
 .אקוויפר החוף –משולב סיור חוף 

 

 למדע""קרסו  .5

 סיור וסדנה בפארק קרסו למדע )באר שבע(
 

 הנמל והים .6

 על יזמות וחדשנות בתובלה הימית –סיור בגבעת יונה וביקור בנמל אשדוד 
 

 ."צומת דרכים" .7

 חדשנות טכנולוגית בתחומי ההלכה –סיור בגוש עציון וביקור במכון צומת 
 

 .חדשנות ואתיקה .8

מפגש עם פרופ' אבי לוי אודות חדשנות וטכנולוגיה רפואית: תאי גזע ושיבוט, רפואה גנומית וחלקי חילוף, ממשק 
 מוח מחשב, ועוד.

 

 טבע תמרוקים .9



 תמרוקים מהטבע. –סיור בנהלל ומפגש עם חוקרים ויוצרים במרכז "לבידו" 
- 
 

  escape room –חדר בריחה  .10
 וחדשנות בתחומים נבחרים בחשיבה יצירתיתמשחק משימות משולב 

 

 " לחדשנות"רצים  .11
 בשילוב משימות של חדשנות ויזמות בארץמסע ניווט משימתי סלולארי, במגוון שכונות ואתרים 

 
 

 ₪ 1344 –הדרכה  ₪ 2170 –סיור מזמר  ₪ 1860 –תיאטרון רחוב  – 1אפשרות  מחיר:

 גדרה. -)מותנה בדמות הנבחרת למפגש(  , כולל נסיעות למרצה בתחום חדרה   2400₪מפגשים  - 2אפשרות             

 משתתפים( 10)מינימום  למשתתף ₪ 95 –חדר בריחה  – 3אפשרות 

 משתתפים( 25)מינימום למשתתף  ₪  -85ניווט סלולארי                      

       
           בתשלום נוסף.  -כניסה לאתרים     

 -הערות
 ניתן לקבל תכניות מפורטות, ארוחות בסגנון ייחודי והצעות נוספות על ידי פנייה למשרדנו.

 
 מקום, ירושלים -פרטים והרשמה: זהות

 
 1700-707-776, 02-6794412טל:                       
 02-6794417פקס:                       

 makom@makom.infoדוא"ל:                       

 tour.co.il-www.makomאתר:                       
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 " )תיאטרון(בתנועה וזמרה תיאטרון" –תכנית ב' 

 סיורים מזמריםים / יאטרליתיאטרון רחוב עם שחקנים / מפגשים ת
 

 
 זהות מקום ביצוע:

 תיאטרון רחוב  עם שחקנים )כשעה וחצי עד שעתיים(. -1אפשרות  מסגרת:

 מפגשים עם סופרים/ משוררים )עד שעתיים(. -2אפשרות               

 הדרכת מומחה -3אפשרות               

 מקום. -: שחקנים מיומנים או סופרים ומשוררים או מדריכים מומחים מצוות זהותהנחייה

 יצירת חווית למידה המומחשת באמצעים תיאטרליים או בהדרכת מומחה. -  מטרות הפעילות:

 מפגשים עם דמויות המספרות בצורה חווייתית את סיפורו של מקום. -                              

 סיפורי מופת, חושי בתכנים מתולדות ארץ ישראל,-לימוד תוך כדי שימוש  רב -                              

 יצירות ספרות ועוד.                                

 

 )לבחירה( פירוט תכניות

לייב  "הזקן" בצעירותו, במדינה  שטרם נולדה מיקם את הממשלה שבדרך בבניין הסוכנות. - "נשיאים ורוח" .1

עה ומשחק רחוב נעלה את בטווח נגי יפה נהרג כאן בפיצוץ מכונית תופת והנשיא הראשון הושבע כאן לתפקידו.

שמואל אזרחי, הגימנסיה שהצמיחה מנהיגים ,בית אלישר  של הנשיא יצחק בן צבי, -דמותם ואתרי פעילותם 

עורך החבצלת  וגם לוי אשכול.תיאטרון  -דב יוסף, אוסישקין, פרומקין –שר הצנע  ואהבתו לרחל לבית קוקיא,

 טרון רחוב()תיא רחוב הנע בין אדריכלות, מנהיגות ורכילות.

 של בצפת לנשמה אוויר של מסע .הקבלה תורת ורזי פיוט עם – פעם של טעם עם סיור -)צפת( ניצוצות התכלת"" .2

 )תיאטרון רחוב(. 16 -ה המאה

 )סיור תיאטרלי(.ה מיצג מהלך של צלילים סיפורים וקולות בסמטאות יפו העתיק -אין כמוה" )יפו(" .3

 סיפורים ושירים...אל מאחורי השירים ביפו. ריח הנמל, סמטאות ציוריות, סיור תיאטרלי  -"כמו יין לדם")יפו( .4

 .לי(יאטר)סיור ת

בלב תל אביב, בסיפורה ההיסטורי והמאבק  -סיור בחוצות השכונה הטמפלרית שרונה -"שרונה מתעוררת" .5

  (.לשימור )סיור תיאטרלי

 .)סיור תיאטרלי( וף וים בחוצות נתניהיות ושירי חותיאטרון רחוב במפגש עם דמ -"יהלום של עיר" )נתניה( .6

סיור תיאטרלי ממתחם התחנה הראשונה של יפו אל נווה צדק, בסיפורם של  – "התחנה מתעוררת" )תל אביב( .7

 האנשים שעשו את ההיסטוריה )תיאטרון רחוב(.

 מוזיקלי במושבה זכרון יעקב. –סיור תיאטרלי  –)זכרון יעקב(  "אלף נשיקות" .8

מרגלית זינאתי "שומרת הגחלת" ואוריאל רוזנבאום  עםמופע תיאטרון מרגש עד דמעות  – פיסות פקיעין .9

 )שחקן( המספרים את סיפורה של פקיעין והשמירה על הגחלת )מיצג(

 בעקבות אהוד מנור אל נופי היצירה בבנימינה )סיור מזמר( –)בנימינה(  ""הבית ליד המסילה .10



 

 

 סיור מזמר בעקבות אריק איינשטיין בת אביב )סיור מזמר( –)תל אביב( בעקבות אריק איינשטיין  .11

טיול רגלי מחורשת האקליפטוסים, בית המוטור וקבר בובה אל בית הקברות  –)צפון(  חורשת האקליפטוס .12

 כנרת, בסיפורה של תקופה, ובתיבול שירים משירי רחל ונעמי שמר )סיור מזמר(

 רמן, יעקב אורלנד, לאה גולדברג,נתן אלת –י המשוררים סיור מזמר בעקבות גדול –( )בת"א "יש בה משהו" .13

 .אברהם שלונסקי ואחרים

 

 

 

 הדרכה על ידי שחקן באתרים נבחרים משולבת בסיפורים, שירים, מקורות ואגדות/ מפגשים עם שיטת ההדרכה :

 סופרים/משוררים/אנשי מעשה ייחודיים.

 

 משתתפים. 25מינימום  גודל הקבוצה:

 משתתפים. 50מקסימום                         

 

 ₪ 1344הדרכת מומחה  – 1מחיר: אפשרות 

 2170 –סיור מזמר  – 2אפשרות             

 1860 -תיאטרון רחוב  – 3אפשרות             

 

 -הערות

 ניתן לקבל תכניות מפורטות, ארוחות בסגנון ייחודי והצעות נוספות על ידי פנייה למשרדנו.

 כניסה לאתרים / טעימות בתשלום נוסף

 מקום, ירושלים –פרטים והרשמה: זהות 

 1700-707-776, 02-6794412טל:                       

 02-6794417פקס:                       

 makom@makom.infoדוא"ל:                       

 tour.co.il-www.makomאתר:                       
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 (יהדות) "לגעת ברוח" -תוכנית ג'
 / הדרכת מומחהמוזיקליים סיורים

 
 זהות מקום ביצוע:

 הדרכה ע"י מומחה.. 1 מסגרת:

 עד שעתיים( משולב הדרכה ונגינה. -)כשעה וחצי סיור מוזיקלי. 2              

 מיומנים מצוות זהות מקום. מדריכים ונגנים: הנחייה

 

 מוזיקליים.התנסות בחוויית למידה תוך שימוש באמצעים  -  מטרות הפעילות:

 מפגשים עם דמויות המספרות את סיפורו של מקום. -                              

 חושית בתכנים מתולדות ארץ ישראל, סיפורי מופת,-התנסות רב -                              

 יצירות ספרות ועוד.                                

 

 בזיכרונות, משוטט בנופי הארץ, משולב או הדרכת מומחה מנגן : מופע נושאי הפעילות

 להיסטוריה, הכיסופים   הדמויות שהיושירים ומפגשים תיאטרליים. הומור,                             

 מפגש עם המצוקות ושמחת החיים, הזיכרונות והשירים.והמציאות,                             

 

   )לבחירה(: נושאי הפעילות

  סיור מזמר בהר הרצל בעקבות גיבורי תרבות וביקור בהיכל הזיכרון – "בדמם יעלה השחר" .1

מסע בעקבות דמויות אל החלומות והמעשים בשכונה הראשונה מחוץ לחומות  -"שאננים ובונים" )ירושלים( .2

 ירושלים. סיור שהוא "מפגשים" מרגשים עם הדמויות שעשו את ההיסטוריה )סיור תיאטרלי(

 סיור עם הסופר דן בניה סרי במחוזות ילדותו בשכונת הבוכרים )מפגש עם הסופר(. -)ירושלים( "עוגיות המלח" .3

סיור בשכונה הוותיקה הירושלמית, השוכנת על קו התפר,  -קטורת ופנתר )ירושלים(  מסבחה, –מוסררה  .4

 ועברה תלאות רבות, מפגשים תיאטרליים עם דמויות שהיו לאגדה )סיור תיאטרלי(

, מפגש אישי עם סיפורים וטעמים, סדנת הפרשת חלה בבית אישה חרדית בנחלאות -חלות ומחולות )ירושלים(  .5

 בשילוב סיור נשים בנחלאות ובשוק )סיור ומפגש. אפשר להוסיף בתשלום אפיית חלה אישית(. 

קולינארי בשוק ונחלאות מלווה בטעימות, בסיפורי עדות ומתכונים -סיור אתנו - )ירושלים(לטעום את נחלאות  .6

 ם(.)סיור מודרך. טעימות וחוברת מתכונים בתוספת תשלו

סיור בעקבות הכנות לשבת ועדות ירושלמיות, המהלך ביום חמישי משוק מחנה  -"טעם השבת" )ירושלים( .7

יהודה אל השכונות החרדיות בירושלים, כשהשוק והשכונות שוקקים חיים לקראת השבת, וריח המאפיות 

 תשלום(.  נישא באוויר. סיור של אווירה, ריחות וטעימות מאפים )סיור מודרך, טעימות בתוספת

סיור על חומות ירושלים משער יפו לשער ציון בהדרכת מומחה  ובתיבול נגינת כלייזמר  -כלייזמר על החומה  .8

 מרגשת )סיור מזמר(

 ניגונים –סיור מוזיקלי משולב בכלים עתיקים מהר ציון לאתרי הרובע היהודי  –)ירושלים(  "חיי היהודים" .9

 , פיוטים ירושלמים ומוזיקה חסידית. )סיור מזמר(עתיקים, מוזיקה סופית, ניגוני מקובלים

 

 



 

 סיור מזמר בעקבות שיריו של חיים גורי בשפלת יהודה – "חמש אבנים" .10

 הראשונה ייסתסיור עששיות בקרית ענבים בעקבות סיפורה של הט – "בעבות זוהרה"  .11

, בעקבות יוסי בנאי, משפחת בנאי וסיפורי סיור מזמר בשכונת נחלאות -)ירושלים(" בעקבות הבנאים"  .12

 נחלאות, בשילוב קטעי ספרות ונגינה.

 

 

 הדרכה משולבת בקטעים תיאטרליים / מוזיקליים / מפגשים אישיים / פעילות אתגרית ומופעים.: שיטות ההדרכה 

 משתתפים. 25מינימום  גודל הקבוצה:

 משתתפים. 50מקסימום                         

 

  ₪ 1344הדרכת מומחה  -1אפשרות מחיר: 

 ₪ 2170 -סיור מזמר – 2אפשרות            

 ₪ 1860  רחובתאטרון  -3אפשרות            

            

 

 הערות

 ניתן לקבל תכניות מפורטות, ארוחות בסגנון ייחודי והצעות נוספות על ידי פנייה למשרדנו.

 כניסה לאתרים/ טעימות בתשלום נוסף

 מקום, ירושלים -והרשמה: זהותפרטים 

 1700-707-776, 02-6794412טל:                       

 02-6794417פקס:                       

 makom@makom.infoדוא"ל:                       

 tour.co.il-www.makomאתר:                       
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