מבצע מבית :Theatro Market

מגוון פעילויות OUTDOOR

לרענון ולגיבוש העובדים

יום שכולו חוויה בעין כרם הציורית ,משימות מסעירות במבצר צלבני בעקבות מטמון עתיק,
מירוץ מפתיע בנמל תל אביב ,טיול ג'יפים מהנה או מפגש של משחקים מאתגרים...

רק תבחרו ,ואנחנו נגרום לזה לקרות!
אנו שמחים להציג בפניכם את פעילויות ה OUTDOOR-המגוונת שלנו לשנה הקרובה:
ALL 4 PLAY
ניפגש באחד מיערות קק"ל
למפגש משימות להטמעת ערכי
הארגון תוך גיבוש ,הנאה והמון
כיף! נתחלק לקבוצות ונצא
לפעילות ספורטיבית אתגרית
וחווייתית של משימות שטח .כל משימה תלווה
על ידי מדריך מקצועי ,אשר יסביר לקבוצה מה
המשימה ומה התגמול שלצידה .מטרת הקבוצות היא
להרוויח מקסימום משאבים ,שיעזרו לכל הקבוצות בעת
ההגעה המשותפת לפרויקט הסופי.
המשימה המסכמת תשלב עבודה מאומצת ומשותפת של כלל המשתתפים .בעזרת הכלים
והפריטים שהקבוצות "זכו" בהם במשימות השונות ,ובתוך זמן מוגבל ,תוטל על המשתתפים
המשימה לתכנן ולבנות פרויקט מאתגר :משיכת רפסודה ,גשר להצלחה וכדומה.

חוויית עין כרם
נצא לסיור חווייתי ,מעניין ומתובל בהומור ,תוך ביצוע משימות
"אקראיות" בדרך .בזמן ההליכה בינות לסמטאות הכפר ייהנו
המשתתפים מסיפורים ,מאגדות ומאנקדוטות מקומיות ,אשר
יסופרו על ידי המדריך ,אולם רק הצלחה במשימה תקדם את
הקבוצה ליעדה הבא ...בין ההסברים למשימות יופתעו המשתתפים
מפינוקים של טעימות גלידה ,בייגל ועוד.

המבצר
פעילות משימתית לקבוצה במבצר אמיתי בצפון הארץ ,בעקבות
תיבת אוצר חבויה .באחד החדרים של המבצר ,מוטמן בקבוק יין
עתיק מימי הצלבנים .בתוך הבקבוק מוסתר רמז להמשך הפעילות.
כיצד יצליחו המשתתפים להוציא את הרמז מבלי לשבור את
הבקבוק? בחדר אחר טמון מידע חשוב תחת חלקי לגו ענקיים,
כיצד יימצא המידע ללא שימוש בחוש הראייה? על ידי ביצוע
משימות מאתגרות ומשעשעות הדורשות אומץ ותעוזה ,שיתופי
פעולה ,חשיבה יצירתית ,עבודת צוות וחתירה למטרה ,יתחרו ביניהן מספר קבוצות על
מציאת תיבת האוצר.

בדרך האתגר – בית לחם הגלילית
שדרת הפיקוסים הציורית ,הרחובות המשולבים בבתי אבן
טמפלריים ,המכוסים גגות רעפים אדומים ותריסי חלונות קשתיים
מעץ ,האווירה המיוחדת והקסומה ,בשילוב מגוון האטרקציות
המוצעות על ידי תושבי המקום ,יוצרים מקום ייחודי לפעילות
קבוצתית חווייתית .נתחלק לקבוצות ונתמודד עם משימות אתגר
במתחם מיוחד ,משימות שידרשו אלתור ,חשיבה ,יצירתיות ,עבודת
צוות ,תקשורת בינאישית ותיאום בין המשתתפים .וגם – נשתתף
במשימת חליבה והגמעת עגלים ברפת ביישוב ,בניווט רגלי בשילוב משימות מחשבה
מאתגרות ורמזים ,בנסיעת ג'יפים ועוד.

מרוץ קבוצתי בנמל תל אביב
אגדה אורבנית מימיה הראשונים של תל אביב מספרת כי בשנות
הארבעים הוחבאה תיבת אוצר על ידי סוחר עשיר ,במקום בו הוקם
בימינו מתחם נמל תל אביב .ברחבי המתחם מסתתרים רמזים
שונים המכוונים למקום הימצאה של תיבת האוצר .כדי לקבל את
הרמזים על המחפשים לבצע מספר משימות ,שבהן תידרש עבודה
צוותית ,שיתוף פעולה בין צוותים ,ורתימה של משתתפים
נוספים  -עוברי אורח ובעלי עסקים מקומיים .כמה עוברי אורח
יסכימו להצטרף ל"שיעור" היוגה? מה לעפיפונים ולשדה דב? צאו אתנו למירוץ ותופתעו.

יום גיבוש חווייתי בהרי יהודה
ניפגש לארוחת בוקר מפנקת ולאחריה נצא לטיול רגלי במסלול
"בית עיתאב" שבשמורת הטבע נחל דולב .המסלול מעגלי ועתיר
צמחייה ,מעיינות נסתרים מעין שמרווים את הבוסתנים של הכפרים
החרבים ,מבצר עתיק גדול ושפע של מערות המעטרות את צלעי
הגבעות וההרים .בכל תחנה בטיול יתמודדו חברי הקבוצה עם
משימה מקורית .ההליכה חווייתית ומיוחדת במינה ,מתובלת
בסיפורים ,באגדות ובאנקדוטות משעשעות מפי המדריך.
לאחר מכן נצא לטיול ג'יפים בנחל המערה ,נעצור במספר נקודות אסטרטגיות ונשמע
סיפורים על העבר המפואר של האזור ,נערוך תצפיות ונלמד על הטופוגרפיה והנוף שסביבנו.
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