
יום גיבוש תלת יומי בתל אביב
כל הזכויות שמורת לחברת מקום ערכים ויוזמות בע"מ 



"אם אתה יכול לחלום את זה, 
אתה יכול לעשות את זה"

וולט דיסני 



התוכנית :
10 מחזורים

300 משתתפים
בכל מחזור

 

יום 1

הסעה והדרכה צמודים ל-3  ימים
X 2 אירוח במלון ע"ב חצי פנסיון

לילות 
ארוחת בוקר – כמפורט בתוכנית 

פעילות – כמפורט בתוכנית 
ארוחת צהרים     
פעילות אחה"צ

קליטה במלון עם כיבוד קל
ארוחת ערב     

פעילות ערב כמפורט

יום 2

ארוחת בוקר במלון 
פעילות כמפורט 

ארוחת צהרים 
ביקור באתר

יום 3

ארוחת בוקר במלון 
פעילות כמפורט 

ארוחת צהרים במסעדה בציר
הנסיעה חזרה



הלינה: במלון 5
כוכבים 



יום 1
ארוחת בוקר  - ביגה שרונה/ אייר קפה

סיור לבחירה :



יום 1

פעילות לבחירה:
12

מסע
ניווט סלולרי

בשילוב משימות
יפו

מפגש
עם דוריס

וטעימות קפה –
עג'מי

 

ארוחת צהריים במסעדה - פטרוזיליה / בוסי / גואטה 



יום 1
סיור: 

שביל העצמאות: תל-אביב העיר שהקימה מדינה
 

 32 דקות ארך טקס הכרזת העצמאות על הקמת המדינה העברית באייר תש"ח, 
אך מלאו כבר כמעט 70 שנה לפעילות ציונית בארץ-ישראל

וכמעט 40 שנה לתל-אביב, העיר העברית הראשונה.
לא פעם מוצגת העיר תל-אביב בציבור הישראלי בכינוי "מדינת תל-אביב", 

אבל מתברר כי בשנים שלפני הקמת המדינה היה בדימוי זה אמת רבה. 
 

בשנת השבעים למדינת ישראל נחנך שביל העצמאות בתל-אביב -
שביל ייחודי המסומן בזהב על מדרכות העיר באורך של ק"מ אחד. בסיור לאורך השביל
נספר על הדרך מהעיר העברית למדינה העברית, באמצעות האתרים לידם הוא עובר

חושף את מקומה ואת חשיבותה של העיר בסיפור הקמת המדינה ואת ערכי מגילת העצמאות הבאים לידי
ביטוי בחלקם.

נספר על יוזמה של זוג להקים את בית הספר התיכון העברי הראשון בעולם, נגלה את יצירתו של אחד
האמנים העבריים הראשונים, נגלה מי היה המייסד האמיתי של תל-אביב, נספר על הפיכתה של תל-אביב

למרכז הכלכלי של היישוב העברי ועל
החיים היומיומיים בה, נגלה את המקום בו נפלו כמה מההכרעות הביטחוניות החשובות בימי היישוב, ונסיים

ליד המקום בו הכריז בן-גוריון לפני 70 שנה על הקמת המדינה.

פעילות ערב בפאב - רונן להב 



חדר בריחה / רכבי גולף בשילוב משימות בפארק הירקון

יום 2

סיור גרפיטי בפלורנטין

ארוחת צהרים לה אנטריקוט



יום 2
ביקור באיגודן – ראשל"צ / החוויה האולימפית

 פעילות ערב – "לא נפסיק לשיר" – אסף אשתר



יום 3

סיור בתחנה
הראשונה –
נווה צדק

ביקור באתר –
מוזיאון האצ"ל

סיור מזמר
בעקבות

עופרה חזה

ארוחת צהרים –
במלון

1
2

3
4


