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 צחוק וכייף בנחל האסי
 

 

 הגעה לניר דוד    10:00-10:30
ליהנות מיום  פועל מתחם ייחודי בו תוכלו על שפת נחל האסי שבקיבוץ ניר דוד,

 פעילויות מים וטבע. שכולו
פינת הכוללים ם, מתקני המקולרשותכם שלל יעמדו  במתחם נחל האסי

 כריות,שולחנות נמוכים, פוטונים, חצלות, מ רק עבורכם עםמוצלת  שאנטי

  ומוזיקת רקע. משחקי שש בש כסאות,
 .מלתחותו סאונהובה גם  מקורהה השחייה תבריכבנוסף תוכלו ליהנות מ

 לאורך כל הפעילות תעמוד לרשות המשתתפים עמדה של שתייה קרה וחמה.
, מגבת, קרם הגנה, נעליים נוחות / בגדים נוחים למים בגד יםצטייד ב*יש לה

 , בגדים להחלפה*למים
 

 התארגנות קלה ומתחילים בפעילויות...
 

 צוחק מי שנופל אחרון    10:30-11:30
 פעילות גיבוש שבה החיוך לא ירד לכם מהפנים...

גדולים, ברצף   מגוון משחקים תחרותיים בתוך מי הנחל, על גבי מזרוני פלציב
הצלחה בביצוע משימה פשוטה מקדמת את  של משימות שהולכות ומסתבכות.

  הקבוצה להתמודדות עם משימה מורכבת ומשעשעת יותר.
במשך כשעה החבר'ה לא מפסיקים להשתובב, לשתף פעולה, ליפול למים 

 ולצחוק...
מים, ת דוגמאות למשימות: חציית הנחל באמצעות בניית גשר צף, בניית מגלש

  תחרות מלך המזרונים ועוד...
 

 ניםמואסי     11:30-12:30
משחק גיבוש קבוצתי ותחרותי המתבצע במימי הנחל כאשר כל המשתתפים 
ישובים על גבי אבובים. במהלך המשימה אין לרדת מהאבוב )האסימון..( אל 

 נפסל! –היורד  המים. 
של הקבוצה מטרת המשחק קליעה של "האסימון השחור" על העמוד 

כשבדרך היא כמובן צריכה להתמודד עם קשיים שדורשים חשיבה  היריבה,
 יצירתית ושיתוף פעולה

 
 

 :נוספות לפעילויותאופציות                           

 תתפלאו לשמוע מה ניתן לעשות באמצעות: חבלים, במבוקים,  -בניית רפסודות
עם קצת דמיון ומחשבה חופשית תצליח הקבוצה לבנות  אבובים ומזרונים צפים.

 15מהציוד הזה רפסודה מלכותית שתשוט בבטחה במי הנחל כשעל גבה עד  
עם חזרתה של הקבוצה אל החוף עליה לפרק את הרפסודה, להשחיל משתתפים! 

לה מזכה את הקבוצה בחלק את האבובים על גבי מוט הניצב על הגדה. כל השח
המנצחת היא הקבוצה אשר הצליחה לחבר את כל חלקי הקבוצה  של פאזל.

יצירתיות ושיתוף פעולה בין כל חברי על מנת להצליח במשימה נדרשת הפאזל. 
 הקבוצה .

 גן השלושה, בתוך צמחיית נחלים  -בגן הלאומי היפה ביותר בארץ  -אוצר הנחל
 עשירה, גשרי מים, מפלים ומעיינות יוצאת הקבוצה בחיפוש אחר המטמון.

יפוש המטמון נעשה על ידי ניווט בצוותים קטנים ,הצוותים צריכים להגיע ח
מציאת  וחבאות מעטפות ובתוכן כתב חידה.לנקודות ציון בגן השלושה בהם מ

)רק בקיץ(, טיפוס אל מרומי עץ  המעטפות כרוכה לעיתים בצלילה במי המעיינות
ק מתמונת הפאזל שיזף ועוד...תשובה נכונה על החידות חושפת בפני הקבוצה חל

קבוצה שמגיעה ראשונה למקום שבו מסתתר המטמון זוכה  של מיקום המטמון.

 . בפרס
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 )פארק המעיינות פתוח  -טיול ברכבים ירוקים בפארק המעיינות )נהיגה עצמית
פוגעים בחי ובצומח. בפארק  רק לרכבים ירוקים שהנם רכבים חשמליים שאינם

עין שוקק הפסטורלי, עין מודע ונחל נטייל בין מעיינות יפיפיים: מעיין 
נצפה  מעלות. 24הקיבוצים בהם ניתן לשחות, טמפרטורת המים נעימה  

הציפורים,  בשטחים חקלאיים, בריכות דגים, תעלות מים ואתרי מורשת.
הצמחייה הטבעית, הנוף וכמובן המעיינות הטבעיים והנחלים הזורמים ילוו 

 נשכחת. אותנו בטיול ויעניקו לנו חוויה בלתי
 *ומעלה 21*נהיגה עצמית לבעלי רישיון נהיגה סוג ב' מגיל 

 
 טיול רגלי מודרך בנחל הקיבוצים    13:00-14:30

  בימות הקיץ החמים מצפה לכם חוויה יוצאת דופן בנחל הקיבוצים.
הליכה ושחייה משותפת בנחל שעומקו כמטר עד מטר וחצי, זו חוויה שכולה 

 גיבוש, צחוק ושמחה בחיק הטבע. 
 

 ארוחת צהריים קלה על נחל האסי )בשרי(   14:30-15:30
 *תפריט מצורף בהמשך*

 
 
 
 
 

 משתתפים הפעילויות בסבבים 50מעל קבוצות 
אקטיבית למים, פעילות פעילות  וואייפאאוט – תוספת של פעילותתהיה משתתפים  100מעל 

 משעשעת ומהנה

 

 הערות:

 משתתפים 200עד  30מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

 (1:50)מטעם "איתן הפקות"  מורי דרך מוסמכים  כוללת ההצעה .2

 אוטובוס והסעות ליום זה  תכולל אינה הצעהה .3

 ת כשרותכל הארוחו .4

 ומנוסים, ומצוידות בביטוחים המתאימים כל הפעילויות מבוצעות ע"י מדריכים מקצועיים .5

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 ניתן לשדרג את האירוע במגוון רחב של הפתעות עם לוגו החברה .8

 התמונות להמחשה בלבד .9

 בע"מ הפקותכל הזכויות שמורות לאיתן  .10

 טל"ח .11

 

 0509195904נופר   -לפרטים נוספים והזמנת יום גיבוש 
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 צהרייםתפריט ארוחת 

 כה בפינת הזולה על שפת נחל האסיבכלים חד פעמיים, ישיבה נמומוגש במזנון 
 

  המבורגר , לחמניות המבורגר 

 )צ'ייקן בורגר )שניצל 

 פוטטוס צ'יפס 

 עגבנייה, מלפפון, בצלחסה,  -מבחר ירקות טריים חתוכים 

 סלט כרוב כבוש ומלפפון חמוץ 

 חומוס 

 רטבים: קטשופ, אלף האיים, רוטב שום 

  שתייה קלה 
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