מבצע מבית :PartyShock

מגוון פעילויות OUTDOOR

לרענון ולגיבוש העובדים

יום שכולו חוויה בעין כרם הציורית ,משימות מסעירות במבצר צלבני בעקבות מטמון עתיק,
מירוץ מפתיע בנמל תל אביב ,חוצה מיני ישראל ,עמק יזרעאל,
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.

יזרעאלי בעמק  -פעילות אתגרית חווייתית
אתר רכבת העמק בכפר יהושע שוכן במבנים ההיסטורים של
התחנה ליד כפר יהושע .רכבת העמק שהייתה שלוחה של הרכבת
החיג'אזית ,הוקמה בשנת  1905ונסעה בין חיפה עד צמח ומשם
לסוריה .הפעילות המוצעת סובבת ומתבססת על המבנים ,הקרונות
ומוזיאון התחנה בשילוב אתרים באזור כגון פסל אלכסנדר זייד
ומערות בית שערים.

חוצה מיני ישראל
בלב עמק איילון ,באחד האזורים היפים של הארץ ,פעילות יחודית,
סוחפת ,מגבשת ואתגרית .מרוץ בשבילי הארץ ,מבוסס על כתבי
חידה ומשימות עם דגש על יצירתיות ,אחריות ,עבודת צוות,
תקשורת וחתירה למצוינות ,ניתן לשלב במשימות ערכים שיווקיים
או ערכי החברה .אז מה קורה במהלך המרוץ? באצטדיון טדי
מתחרות הקבוצות על משקל מרבי של קליפות פיצוחים ,עידוד
ומורל .בים סוף באילת צריכים לדוג דגים בעזרת חכות וסירה.
בנהלל מתבקשים להוציא קוביות לגו ענקיות ללא שימוש במילים .ועוד ועוד..

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.

מירוץ יפו
נפגש ברחבה מזמינה ביפו ,המשתתפים יחולקו לקבוצות בנות כ8-
משתתפים כל אחת .כל קבוצה תקבל תיק צוות הכולל את מפת האזור,
דפדפת משימות ,כלי כתיבה ומצפן .ויוצאים לדרך!...
לאחר ההזנקה הקבוצות יצאו למירוץ ,בו יתחרו להגיע אל תחנות אשר
יסומנו על המפה כנקודות ממוספרות .ובכל תחנה יידרשו הקבוצות
לביצוע משימה או פתרון חידה .אופי המשימות שונה מתחנה לתחנה
וכולל מחשבה יצירתית ורעננה ,ידע ,קבלת החלטות ,שיתופי פעולה,
תקשורת יעילה ואתגר .אופי המשימות מותאם לרוח החברה והאווירה
בשכונות .לאחר ביצוע של חלק מהמשימות ,הקבוצה תשלח sms
)מסרון( עם פתרון המשימה למספר טלפון נתון .במידה והפתרון נכון,
הקבוצה תקבל מסרון בחזרה ,בו יופיע אות או מספר .אם הפתרון אינו
נכון הקבוצה תיאלץ לנסות שוב או ,במשימות מסוימות תוכל לפנות למשימת ג'וקר )משימה
חלופית( .רק לאחר קבלת כל האותיות והמספרים ,תוכל הקבוצה לפענח את מיקומו של
האוצר ולנסות להגיע אליו .הקבוצה הראשונה אשר תבצע את כל המשימות במהירות
ובהצלחה ותמצא את האוצר  -תזכה בפרס מפתיע!...

מירוץ נחלאות ומחנה יהודה
ניפגש בגן סאקר ,לאחר קבלת הפנים ,נחלק את המשתתפים ל 10-קבוצות .כל קבוצה
תקבל ערכת ניווט ואתגר הכוללת את מפת השוק ונחלאות .במפה מסומנות נקודות
המציינות חנויות ודוכנים אטרקטיביים אליהם על חברי הקבוצה לנווט את דרכם .בכל הגעה
לנקודה מסומנת יתנסו המשתתפים בביצוע משימות חווייתיות ומשעשעות בעלות אופי
קולינארי ,מאתגר מחשבה ומעורר חושים.
במהלך המירוץ תסתובב הקבוצה בין הסמטאות והבתים המיוחדים ,המאפיינים את נחלאות,
ובשוק מחנה יהודה.

משחקים ביער  -מאכלים בכפר
הכרמל מזמן שפע של אפשרויות לטיול ובילוי ומסלולים לכל הגילאים ,ובעיקר מאפשר
להכיר את הארץ מזוויות חדשות ובלתי מוכרות ..בין ההרים המוריקים והנופים הנפלאים,
שוכן הכפר הדרוזי עוספיא ,בו מתקיים פרויקט מרתק של תרבות ופולקלור " -אל כרמל"
של עמים וטעמים .זהו פרויקט קונספט חוויתי ,המבקש לחשוף ולהכיר את בני העדה
הדרוזית ,על מנהגיהם ומסורותיהם ,מפגש מרתק ובלתי אמצעי עם התרבות והמסורת
הדרוזית ,עם הטעמים המדהימים ,הסיפורים המרתקים ,הצלילים והאנשים המיוחדים.
נתחיל בשיחת פתיחה והסבר על מהלך הפעילות ,אחריה יחולקו המשתתפים לקבוצות בנות
כ 15-משתתפים.
מטרה :העמקת ההיכרות ,התנסות בחוויות מסעירות וכיף שיזכרו עוד הרבה זמן!
כדי להשתחרר ולהיכנס לאווירה ,נתחיל במשימת חימום מלהיבה לשבירת הקרח ולהקפצת
האנרגיות .מחוממים ומלאי מרץ יוצאים לדרך!...
בין שבילי היער ,בתוך הסבך והעצים ,יסתתרו חידות ומשימות קבוצתיות .המשתתפים יידרשו
למצוא את החידות ולפתור אותן ,לבצע את המשימות באופן איכותי ,ולעמוד בזמן הקצוב
להם.
אופי המשימות הינו ספורטיבי ,חוויתי ומאתגר במהלכן יידרשו המשתתפים לעבודת צוות,
הקשבה הדדית ,ידע כללי ,מיומנויות אישיות ובינאישיות ,חשיבה יצירתית ,לקיחת אחריות
והרבה מורל.
לקבוצה אשר השיגה את מירב הנקודות מובטח פרס מפתיע.
הפעילות הינה פעילות חווייתית ,ייחודית ,מגבשת ומעצימה הן את הפרט והן את הקבוצה.
בסיום המשחקים נעלה בדרך פתלתלה ויפיפייה אל הכפר הדרוזי עוספיא ,מדריך דרוזי עם
חיוך גדול ואהלן וסהלן לבבי יקדם את פננו אחרי הכרות קצרה נצא לסיור של כשעה
ברובע העתיק של הכפר ,הסמטאות ציוריות וההסברים מפי המדריך מרתקים ,מידי פעם
בינות לבתי האבן מתגלית פיסת ים כחולה ,והשקט ששורר בכפר הרחוק מההמולה שאנו
רגילים לה משכר ,הדרך עוברת בנוף עוצר נשימה ומלווה בהסברים וסיפורים מרתקים.
שיא הסיור –ביקור בבית משפחה דרוזית!! אחרי הכרות קצרה עם אם המשפחה היושבת
כבר למרגלות הטבון נוזמן אל ה"מדפה" חדר האורחים של המשפחה!! מיד יתמלא החדר
במגשים ענקיים עמוסי כל טוב באוכל מהמטבח הדרוזי האותנטי ,וכמנהג הדרוזים עד שלא
תגידו די לא יפסיקו להגיש לכם!!

יום גיבוש חוויתי ומסעיר בפארק מיני ישראל וסביבותיו
הגעה לפארק מיני ישראל ,למירוץ "חוצה מיני ישראל"; פעילות
ייחודית ,סוחפת ,מגבשת ואתגרית .זהו מירוץ בשבילי הארץ,
המבוסס על כתבי חידה ומשימות עם דגש על יצירתיות ,אחריות,
עבודת צוות ,תקשורת וחתירה למצוינות.
אז מה קורה במהלך המרוץ? המשתתפים יחולקו לקבוצות
שתתחרנה זו בזו  -באצטדיון טדי מתחרות הקבוצות על משקל
מירבי של קליפות פיצוחים ,עידוד ומורל ,בים סוף צריכות
הקבוצות לדוג דגים בעזרת חכות ,בנהלל מתבקשות להוציא קוביות לגו ענקיות ללא שימוש
במילים...
סיום פעילות ,הכרזה על הקבוצה המנצחת של היום והענקת פרס מפתיע!

משרד077-3517352 ,077-3517351 ,09-9518184 :
צחי | 052-2699665 :פקס09-9518186 :
כתובת :ת.ד 53402 .ת“א מיקוד 61534
PartyShock@bezeqint.net | www.PartyShock.co.il
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