עוד נדע ימים טובים מאלה,
עוד נדע ימים טובים פי אלף
שורשינו יעמיקו סלע
כמו ארזים בהר...

יחד כל הדרך...

אירוע ייחודי לגיבוש מחלקות עובדים
הדינאמיקה המתפתחת בבילוי משותף הרחק ממקום העשייה היומיומית מאפשרת היכרות וקרבה בין העובדים ,ידיעה בלתי אמצעית עם כוחו
וחולשותיו של כל אחד ומזמנת עבודה סינרגטי ת מבחינת "השלם גדול מסך חלקיו" .מעבר מכשול בטיול ,רקימת מזימות ותחבולות במהלך
משחק משימות מאתגר ,היקרעות מצחוק עם כוס יין ,בירה או סתם במצב "כפית" בשעות הקטנות של הלילה ,נחירות בציבור ופגישה בבוקרו
של יום עוד לפני שעטינו את המסכה הראויה יוצרת חיבור אפקטיבי בין הנפשות הפועלות.
ביומיים הבאים נכיר אחד את השני מזווית שונה מזו שכבר ידענו .רצף של חוויות ואתגרים אותם נעבור ביחד ,נעזור האחד לשני ,נילחם ונתחרה
אחד בשני וניקרע מצחוק תוך סדנאות מהנות.

תוכנית הפעילות:
היום הראשון:
התכנסות בבנין החברה ויציאה צפונה באוטובוס
ארוחת בוקר ישראלית מפנקת .
בית חנקין נמצא על מצוק הים  ,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...
נסיעה לאזור הגלבוע )  45דק' נסיעה(
"המרוץ לכוס הקפה" – משחק משימות מאתגר...
נגיע לראש מצוק "גפת" הנמצא על רכס הגלבוע ,ניקח נשימה ונתחבר אל הנוף המרהיב הנשקף
מהמקום ,נקבל תדריך על העומד להתרחש ונצא למשחק משימות מאתגר ומהנה ביותר .המשחק
משלב גלישת צוקים )סנפלינג( וטיפוס צוקים ,המשימה – להכין כוס קפה מבושל ,האמצעים )גזיה,
פינג'אן ,גפרורים ,כפית ,סוכר ,קפה ,מים וכוסות( תלויים על קיר המצוק ,על כל קבוצה לאסוף את
האמצעים להכנת הקפה תוך טיפוס לפי הסדר ולהשתמש בהן להכנת הקפה .כמובן שהקבוצה
המנצחת היא זו שתגיש ראשונה למדריך כוס קפה מבושל ,הפרס לקבוצה המנצחת הינו מארז ובו
מגוון עוגיות ביתיות להשלמת החוויה...
משך הפעילות –  3שעות ,לאורך הפעילות שתייה קרה ופירות חופשי!
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סדנת "פויקה" אסלית בשטח – כולם אוכלים מאותו סיר...
המנה העיקרית מתבשלת בקדרת ברזל הנקראת "פויקה" והבישול בה נעשה על אש מדורה פתוחה.
• פויקה צמחוני )קדרת ירקות(  -מבחר ירקות חתוכים גס מתובלים בעשבי תיבול.
• פויקה עוף )קדרת עוף( – חלקי עוף במרינאד ה בתוספת ירקות שורש.
• מבחר לחמים  -בצל,זיתים,כפרי,עגבניות מיובשות וכו'.
• מבחר סלטים מירקות טריים ,מבושלים ומוחמצים )נבחרים על ידי השף לפי ירקות העונה(
• אורז כפרי/לבן/בזעפרן.
הגעה ל"אורחאן רמות" מנוחה והתארגנות
הינו מתחם לינת קמפינג הבנוי על שטח של  3.5דונם .האתר מספק פיתרון ללינת שטח ברמה גבוהה
לקבוצות אשר מחפשות את חווית ה"ביחד" .באוהל הראשי תוכלו למצוא  4חללים ב 3 -גדלים )המותאמים
לקבוצות בין  10ל 30-איש( החדרים מרווחים ,מרוצפים במחצלות ,ומכילים מזרונים וכריות .מלבדם קיים
לובי עם פוטונים לישיבה ושולחנות קפה .מחוץ לאוהל הראשי תמצאו את המטבח המאובזר ,שם נבשל את
ארוחת הערב.
מקלחות ושירותים מרווחים כוללים  5תאי מקלחות חמות ו 5 -תאי שירותים )בנוסף קיים תא נכים מאובזר
הפתוח לפי הצורך( .כולם יעמדו לרשותכם ,נקיים בכל זמן שהותכם.
"חווית בשרים" – הכנת ארוחת בשרים משותפת בהדרכת השף
• פוקצ'ות עם מגוון מתבלים ותוספות
• חזה עוף במרינדה
• קציצות /קבאבים מסוגים שונים
• שיפודי שייטל וירקות בצ'ימיצ'ורי
• תוספות :סירות תפו"א ובטטות בתנור

•

קינוח :מוס שוקולד ,קפה ותה צמחים ריחני.

סדנת חטאים
שיחה קולחת ומעוררת פרצי צחוק אדירים כאשר החברים משתפים אחד את השני במעשי קונדס
שבצעו במהלך חייהם .ככל שהמעגל הולך ומתרחב ,נזכרים המשתתפים בעוד מעשים שונים ומשונים
שמשום מה מצפונם לא עצר אותם מלעשותם .לאחר שנצבור כמות נאה של סיפורים מצחיקים ,יסביר
המנחה מהו אותו מנגנון המאפשר לחברים רציניים בעלי רמת מוסר סבירה ויותר ,לבצע את אותן
"שטויות" .זו סדנא שמוסיפה לרפרטואר ההומור המשותף כמה וכמה קודים חדשים וחזקים ,וגורמת
לקרבה מחודשת בין החברים.
במהלך הארוחה והסדנה נשקה אתכם היטב ביין טוב ,בירה צוננת ועוד מיני משקאות משמחים...

קומזיץ אלכוהולי סביב המדורה ...
באווירת שיא ובהמשך לצחוקים מהסדנה נתרכז סביב המדורה עם גיטרה ,סיפורים ,נרגילה ואלכוהול עד
השעות הקטנות...

צפון תיירות ונופש ]א.י[ בע"מ ,גשור,רמת הגולן  ,12942טל'  ,1700-707-720דוא"ל ,info@lazafon.co.il
פקס ,04-6764092:כתובתנו באינטרנטwww.lazafon.co.il:

היום השני:
השכמה עם קריאת התרנגול
ארוחת בוקר מפנקת בחצר החאן
לדוד משה הייתה חווה – משחק משימות קורע מצחוק...
הפעילות מחולקת ל 3-חלקים :
 .1קבלת פנים והיכרות עם החווה ובעלי החיים  30 – 20 :דקות.
 .2חלוקה לצוותי עבודה – קבלת כתבי חידה ויציאה למשימות 40 :דקות עד שעה.
 .3הדרכה עיונית דינאמית.
המשימות הינן תחרותיות תוך שלהוב כל הקהל במקום .לרשות מקבלי המשימה ישנם כל הכלים לביצוע המשימה אולם הם צריכים
לחשוב בעצמם על הדרך הנכונה והקלה לביצוע.
משימה לדוגמא  :1חליבת עיזים .דרכי הפעולה לחשיבה :איזו עז בכלל חולבים ואיזו לא .כיצד לתפוס את העיזים כדי שנוכל לחלוב
אותן? החליבה עצמה ידנית.
משימה לדוגמא  : 2ספירה והפרדת כבשים.דרכי פעולה לחשיבה  :כיצד סופרים  100כבשים מבלי
להתבלבל? כיצד תופסים כבשה ומוליכים אותה? ולאן מפרידים אותה.
משימות נוספות :הגמעת יונקים מבקבוק ,שקילת טלאים ,הובלת עדר ,הובלת בהמות במסלול
סלאלום ,מציאת כבשה לפי תמונה ,משחק חשיבה מעל גבי סוסים ועוד....
בסיום הפעילות מתרכזים להדרכה עיונית
נושא לדוגמא תקשורת :מגדירים את המושג תקשורת ,מגדירים סוגי תקשורת שונים ,תקשורת קולית ,במגע ,בתנועה ,בריח ותקשורת
חזותית.מבינים כיצד בעלי החיים משתמשים בסוגי התקשורת השונים ומשליכים על בני האדם כיצד אנו משתמשים באותו סוג תקשורת
ולאיזו מטרה .אנו מבינים כי הבסיס לכל חברה הוא תקשורת וכדי להבין זה את זה אנו צריכים להבין אחד את שפתו והגיונו של
השני.סה"כ פעילות כ 3 -שעות.
הביקור מועבר בצורה אתגרית מלווה בשעשועים ופרסים ע"י מדריכים מקצועיים.
ארוחת צהריים בשרית
סיכום הפעילות ונסיעה הביתה

מתאים לקבוצות החל מ 20-איש
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