המירוץ לצמרת-יום גיבוש לעובדים
שלום רב,
להלן תוכנית איכות ליום כיף וגיבוש ,היום משלב פעילות אתגרית תחרותית עם חווית אוכל מלכותית ופעילות
חוויתית לסיום היום .כל היום מלווה ע"י מפיק שדואג לתאום הפעילויות בשטח ומבטיח רצף ונוחות לקבוצה כולל
שימת דגש על הפרטים הקטנים ביותר.
תוכנית היום:

 8:30אוטובוס ימתין לנו בבנין החברה ,התכנסות ויציאה צפונה.

 09:00ארוחת בוקר ישראלית בסגנון כפרי בבית חנקין

בית חנקין נמצא על מצוק הים בגבעת אולגה ,המקום המיוחד האוכל האיכותי והנוף הנשקף
משתלבים עם סיפורו ההיסטורי של המקום המיוחד אותו נשמע מפי בעליו .הארוחה מוגשת
בכלים אותנטיים המציינים את התקופה ההיא ,בשילוב עם ריהוט מתאים ותמונות מאותם
ימים ...לחמים טריים ,סלטים צבעוניים ,פלטות גבינות רכות וקשות ,ביצים בתוספות שונות,
ריבות הבית המיוחדות ,קנקני לימונדה ,מים קרים ,קפה איכותי ועוד ...לאחר הארוחה נמשיך
בנסיעה לכיוון עמק יזרעאל )כ 30-דק' נסיעה(.

המקום נמצא ממש על כביש החוף ואינו מצריך סטייה ממסלול הנסיעה וכך מאפשר רצף נוח ויעיל של פתיחת
היום!
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 10:30המרוץ לצמרת

משחק שטח ייחודי ,מגבש ומלהיב בין צמרות העצים .נתחלק ל  2קבוצות כאשר במהלך
המרוץ נעבור בין התחנות השונות ובכל תחנה תתמודד הקבוצה עם משימה בלתי שגרתית
אשר תעניק לו נקודות.
בכל מקום ועל כל משימה ישנו שיפוט וניקוד  -הקבוצה המנצחת היא זו שצברה את מירב
הנקודות ותזכה בפרס...
ובנוסף ,כל קבוצה מקבלת מאיתנו חולצות בצבע שונה עם הדפס מיוחד עבור יום
הפעילות שלכם שתישאר כמזכרת מיום הכיף....

פירוט התחנות )לראש הקבוצה בלבד(:
תחנה ראשונה  -סולם ענקים :סולם התלוי בין עצים כשגודל שלביו גדל ככל שעולים ,על
המשתתפים לטפס בזוגות על הסולם תוך כדי עזרה אחד לשני על מנת להגיע אל השלב הגבוה ביותר-
שם מצפה לקבוצה כתב חידה מורכב שעליהם לפתור ,פתרון החידה יזכה את הקבוצה בנקודות.
תחנה שנייה  -ירי בנשפנים :תחרות קליעה בעזרת קני נשיפה אינדיאנים על הקבוצה לצבור כמה
שיותר נקודות בכמות מוגבלת של חיצים.
תחנה שלישית -גשר חבלים :מסלול גשרי חבלים התלויים בין שמיים וארץ  -פעילות המשלבת
התמודדות אישית בגובה.
משימה המתבצעת בזוגות כך שעל הקבוצה להעביר את המספר הרב ביותר של הזוגות לאורך הגשר כשבכל זוג ישנו אדם
מוביל ואדם עם כיסוי עיניים בזמן קצוב.
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תחנה רביעית -מרוץ שליחים :לכל קבוצה ישנו מיכל מים שעליהם למלא .עפ"י כמות המים שהצליחה הקבוצה למלא יקבע
הניקוד – אבל ישנו פרמטר נוסף – הקבוצה יכולה
לבחור האם לבצע את המשימה כאשר חברי הקבוצה קשורים זה לזה ,במקרה זה הניקוד יוכפל עפ"י חברי הקבוצה שישתתפו
במשימה
תחנה חמישית  -מעגל אוצר :בתוך מעגל התחום בחבל ישנו אוצר על חברי הקבוצה לבחור את האחד שיביא אותו אבל...
מעגל האוצר הוא שדה מוקשים שאסור לדרוך בו ולכן על הקבוצה לנווט את החבר הנבחר בעזרת חבלים וגלגלות עד שיגיעו
אל האוצר הנכסף.
תחנה שישית – קיר טיפוס נייד :בראש הקיר נמצא דלי ובו כרטיסיות של שמות מקומות שונים בארץ.
על המתמודדים לעבוד בזוגות )אחד מאבטח ,אחד מטפס( כל התאמת מקום על מפה אילמת שתשיג
הקבוצה תזכה את הקבוצה בנקודות.

הקבוצה המנצחת תזכה בשמפניה צוננת ומארז הפתעות הכולל ממתקים,שוקולדים ושאר
ירקות...
במהלך הפעילות יופעל שולחן רץ הכולל שתייה וכיבוד קל לאורך כל הפעילות !!!

 13:00מסלול הליכה מרתק לפתיחת התיאבון:
טיול בעקבות הטמפלרים במושבה הגרמנית .סיור בתים וחצרות בשילוב סיפורי בתים ברוח
התקופה .הסיור מרתק ומתובל בהומור והמחזות של אירועים וסיפורים מהימים ההם.
במהלך המסלול נגיע לחוות התבלינים במקום אולם  300מ"ר ובו תצוגה של למעלה מ500 -
תבלינים ,צמחי מרפא ,תערובות גורמה לבישול ,חליטות ,עשבי תיבול ופירות יבשים מהארץ
והעולם  -חוויה לכל החושים ,צבע וריח בשפע .והריח...

באווירת התבלינים שתפתח לנו את התיאבון נמשיך לארוחת בשרים מלכותית.
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 15:00ארוחת בשרים מפוארת בבקתת עץ כפרית
מזנון סלטים ) 5סלטים לבחירה(
כרוב לבן בשומשום ברוטב ויניגריט סילאן
חצילים צרובים על האש בטחינה ירוקה
עגבניות שרי עלי תרד וביבי בפסטו בזיליקום
מיקס חסות וביבי בתוספת פירות העונה בויניגריט פטל ובזיקת אגוזי מלך
חומוס אסלי גלילי בתוספת גרגרים
אנטי פסטי -מבחר ירקות בגריל בתחמיץ שמן זית –בלסמי
קישואים בגריל ברוטב לימון שמן זית וריחן
סלט בורגול עם שפע פטרוזיליה
כרובית מטוגנת עם בזיקת טחינה ירוקה וסומק
סלק בלימון שום ופטרוזיליה
והבשר האמיתי עם תוספות )הכל כלול(
נתחי אנטריקוט וסינטה מיושנים } -בפריסה אישית{
אסדו משובח בתנור עישון על פחמי הדרים
סטיק פרגית
נקניקיות צ'וריסוס
קציצות טלה
לצמחונים – קישים ביתיים איכותיים )בטטה ופטריות(
תפוחי אדמה בשמן זית ורוזמרין
אורז בר עם עשבי תבלין
מבחר לחמים כפריים }תוצרת בית {
לימונדה טרייה
תה צמחי בר קר בקנקנים לשולחנות
קפה מבושל
תה צמחים
מבחר עוגות הנאפות במקום.
הארוחה מוגשת בכלים רב פעמיים סביב שולחנות מהודרים ,ההגשה במזנון מעוצב ברוח המקום.
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 16:00פעילות לאחר האוכל – שתי חלופות לבחירה:
אופציה א'" :שירוצחוק" – חווית צחוק ,שירה וקצב ייחודית
מבחר כלי הקשה יחולקו למשתתפים ויחד עם מנחה ססגוני ומלהיב נצא למסע רווי אדרנלין בו
ניצור תזמורת "מרימבה" כמו בקרנבל בברזיל ,נלמד לצחוק ללא סיבה ומה הן ההשפעות של
הצחוק על חיינו ,נקפץ ונפזז לצלילים קצביים .לאחר מכן באווירת שיא ובליווי נגנים מקצועיים
עם גיטרה וכלי הקשה ,נמשיך במסע המרתק ובו נגשים חלום ונשיר את השירים שאנו הכי
אוהבים בליווי מקצועי של נגנים – ממש קריוקי חי הכולל הקרנת מילות השירים ע"ג מסך
גדול .נקדיש אחד לשני שירים ,נשיר בדואט עם המנכ"ל )או שלא (...ונזייף בקולי קולות עם
היושב במשרד השכן ...כל זאת בליווי מערכת הגברה מקצועית ושמחה עד אין קץ!
אופציה ב' :סערה בכוס יין  -סדנת קוקטיילים
הצצה מרתקת ופעילות קבוצתית מדליקה וייחודית בתחום תרבות היין והאלכוהול בארץ
ובעולם הסיפורים העסיסיים ביותר ,טעימות של מיטב המשקאות בארץ ובעולם ,הרצאות
מרתקות ,אירוח ביתי ,הכנת אלכוהול בטעמים ,הקוקטילים הסקסיים ביותר ,הכנת יינות
ואלכוהול בטעמים ,הקומבינות המוצלחות ביותר ,סוגי כוסות ,מניעת שכרות ,אבחוני טעימה,
משך הפעילות כשעתיים וכוללת תחרויות נושאות פרסים ומתנת סיום לכל משתתף...

 17:30סיום היום וחזרה באוטובוס
הערות:
•

החבילה כוללת ליווי של איש הפקה לאורך היום כולו.

•

כל הפעילויות והסיורים מלווים בהדרכה מקצועית.

•

החבילה מיועדת לקבוצות של מינימום  50משתתפים.

•

כל הפעילויות מבוטחות בביטוחים מתאימים ובליווי של אנשי מקצוע
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