יום גיבוש דו יומי בים המלח
כל הזכויות שמורת לחברת מקום ערכים ויוזמות בע"מ

יום  + 1יום 2

התוכנית :
 2מחזורים
 600משתתפים
בכל מחזור

אירוח במלון ע"ב חצי פנסיון X 1לילה
הסעה והדרכה צמודים ל 2 -ימים
ארוחת בוקר בציר הנסיעה ביום הראשון
ארוחות צהרים -במלון /במסעדה
)כולל מנות גלאט /צמחוני /טבעוני(
אולם ואביזרים -כנדרש .כולל קפה ומיץ רץ
קפה ועוגה במלון
כיבוד -שתיה חמה וקרה ,פירות ,פיצוחים ,חטיפים ,עוגות /עוגיות מתוק
ומלוחX1
נופש פעיל -כמפורט בתוכניות
אתרים -אתרי מורשת/
מוזיאונים /רשות הטבע והגנים
מסלולי טיול -ע"פ
המפורט בתוכניות
תקליטן /שירה בציבור  /אומן  /מופע כמפורט בתוכניות
נגישות לנכים ובעלי מוגבלויות
חובש צמוד לקבוצה
מאבטח -ע"פ הוראות קב"ט

יום 1

ארוחת בוקר – כרמים  /לאונארדו נגב  /חוות שבדרון
פעילות בסבבים – שמורת עינות צוקים
פעילות – ) ODTכולל כיבוד רץ – שתייה קרה  +מים ,מאפים ופירות(

"טנגרם" -אתגרי חשיבה

מעגל כוח/אמון

רשת "קורי עכביש"

היפ הופ

לוח מקשים

אסירים

שבלול

 Aמגבש/דורגלי צוות

מעגל שמש

סנדלי ענק

מעבר לנהר...

יום 1
ארוחת צהריים – ברביקיו בפריסה בעינות צוקים
פעילות ערב – למרגלות הסוללה במצדה
כסאות ובמה ברחבת החנייה )לא בבימת החניון(
כיבוד – פופקורן ,שתיה חמה וקרה ,בירה ,נשנושים ופירות
מופע הטיש הגדול – עם משה
להב ולהקתו " /אנשי
הארון"  /ישראל קטורזה
מופע אור קולי – מצדה
תאורת הרים מעוצבת
שי לעובדים – עששית לד ממותגת

יום 2

מצדה – סיור תיאטרלי – "הורדוס יצר ויצירה" עם שחקנים ,עליה וירידה ברכבל
טיול ספארי  /ג'יפים  /טרקטרונים

פעילות בסבבים

ארוחת צהרים – פאפא מישל – באר שבע

סיפור וכפר  -במפגש אותנטי עם בדואים תושבי הדרום

תצפית מרהיבה אל המדבר ממצפה מואב בערד .על נודדים
ונוודים ,בורחים ומתחבאים שחיפשו מחסה או שלווה
ומצאוהו בלב המדבר.
אקולוגיה ומודרנה הילכו יחדיו? סיור חוויתי בדריג'את-
כפר המתהדר בנוצות ירוקות .תצפית על הכפר ,ביקור
במערת המגורים ממנה התחיל הישוב,
קפה מר ופיתות מהטבון ,חווית תרבות במפגש מרתק ומרגש
עם תושבי האזור – בסיפור על יזמות ,סיפורים ואגדות
בדואיות.

