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



יום 1 + יום 2

אירוח במלון ע"ב חצי פנסיוןX 1 לילה
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 

X1מלוח 
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

התוכנית :
2 מחזורים

600 משתתפים
בכל מחזור

 



יום 1
ארוחת בוקר – קפית מעלה אדומים / המעשנת / הכנענית (ארוחה משודרגת)

סיור בסוסיא ובית הכנסת העתיק

סיור תרבות מדבר – דוריג'את / על גדות הוואדי 
– ואדי עתיר

ארוחה צהרים – פארק ערד
ארוחת צהריים חלבית על בסיס דגים, טורטיות

מקסיקניות, פלאפל, פוקצ'ות,  עמדת תירס, 
7 סוגי סלטים לבחירה, עמדת שתייה בדיספנסרים,

מנות אחרונות



עיצוב, מיתוג ורישיונות 
רישוי המועצה

אבטחה וחובשים
מהנדס בטיחות, מהנדס חשמל וקונסטרוקטור

במה 10 על  6 מ'
מסכי צד וצילום המופע במעגל סגור

גנרטור + גנרטור חרום
לפידים – 60 – לסימון ציר הכניסה מצומת מצדה לאתר

תאורה ועיצובים ותאורת הרים תאורה גובו – סמל/מיתוג על ההר
 

פעילות ערב בחווארי מצדה  יום 1
ארוחת ערב חאפלה על האש + כסאות ושולחנות

סוגי סלטים:
חומוס עם צנובר בשמן זית, טחינה
מתובלת, כרוב לבן, חמוצי הבית,  

סלט ירקות קצוץ, פיתות

מנה עיקרית:
 חזה עוף ברוטב, קבב,
אנטריקוט, שווארמה,
תפוח אדמה אפוי, אורז

מקלובה, ירק חם.

שתייה קרה: 
מיץ תפוזים, מים קרים, שתייה מוגזת

שתייה חמה: 
קפה מבושל ותה מדברי

קינוח: 
בקלאווה

 

כיבוד: 
בר שתייה קרה – מיץ תפוזים ולימונדה,

בר שתייה אלכוהולית, בירה ויין, 
בר קפה ותה

נשנושים ופיצוחים.

כסאות ושולחנות עגולים (8 בשולחן)
מחצלות + כריות 

בוצ'רים מעוצבים לארוחה
הגברה + תאורה ומוזיקת רקע מותאמת
פטריות חימום + מהנדס גז – 8 יחידות
שירותים כימיים 6 תאים + עמדת מים

 מופע לבחירה –"ילדי הארון" – בשירי כוורת + תקליטן / סטנד אפ – אמירם טובים/
הטיש הגדול עם משה להב וג'קי לוי



פעילות בסבבים – (2 פעילויות למשתתף)

טיול ג'יפים 

סנפלינג 

סיור בנחל עין-בוקק

פיינטבול

חדר בריחה בטבע

משחקי קופסא ושולחן

פינת שאנטי וכיבוד רץ – שתייה חמה וקרה, פירות, מאפים לאורך כל  הפעילות

יום 2



יום 2
פעילות – קליקיט:

משחק שלטים דיגיטלי שבו כל הקהל משתתף. לכל אחד בקהל יש שלט אלחוטי באמצעותו הוא עונה על שאלות, 
רואה את הלחיצות שמתקבלות בזמן אמת, את הניקוד מתעדכן ואת הסטטוס משתנה.

פעילות מצחיקה שתופסת את כולם, מעבירה תכנים משמעותיים, ומאפשרת גמישות והתאמה אישית.

ארוחת צהריים במלון 

ביקור באתר - בית הפסיפסים / קומראן


