אתגר הדן
יום כיף גלילי אמתי והכל במקום אחד!
בואו להתחבר אל הטבע במלוא הדרו בכל ימות השנה!

להלן הלו"ז
 10:00התכנסות – קבלת פנים קלה ,שתייה חמה ומאפים ,שתייה קלה
 10:30טיול רכוב (אופני שטח או חשמלי) משולב בסדנת גיבוש  -אתגר הדן
 14:30ארוחת צהריים במסעדת אדמה – בקיבוץ שניר.
******************************************************************************************

טיול אופניים על גדות נחל הדן.
אופניי שטח :פעילות פיזית פשוטה שממלאה אתכם אושר ושמחה ,חוויה המשלבת פעילות
ספורטיבית וטיול שמוציא מהשגרה.
אופניים חשמליים :רכיבה ללא מאמץ ומקסימום הנאה ,תחושה שאתם שטים
בין הנופים ופנויים נטו לחוויה ,למראות ולריחות שעוטפים אתכם.

מסלול הבית על גדות נחל הדן  -יציאה מדפנה צפונה למטעים של הקיבוץ ,לאורך נחל הדן,
עצירת התרעננות והשתכשכות בנקודה קסומה על הנחל עם תה צמחים ועוגיות .ממשיכים על גבי
שביל ישראל אשר יורד לאורך נחל שניר ,וחוזרים לדפנה.
אורך המסלול 6-15 :ק"מ תלוי בקצב הקבוצה ,רמת קושי :קלה ,זמן :כשעה וחצי.
*ניתן לשלב רכבי גולף במידת הצורך.

אתגר הדן – סדנת גיבוש ( )ODTמשולבת טיול רכוב בנחל הדן
אתגר הדן הינה פעילות גיבוש  ODTשמטרתה ,עבודה קבוצתית
נצא יחדיו למסע מרתק שיבחן את מגוון יכולתנו -כיצד נבצע משימות? בכוח ,במוח?
מי יצליח באתגר המעניין?...
לרשותנו צוות מפעילים מיומן שיעביר אותנו  sectionמצחיק ומשעשע של מגוון משימות:
ארבע משימות במהלך הטיול:
מרוץ  -Aמרוץ קבוצתי בהזזת מסגרת בצורת איי מנקודה לנקודה
מעגל חבלים -חבל ה"סמוך עלי" המפורסם שלנו ייהפך בין רגע למשטח עבודה
הצינור האנושי – כיצד נעביר מים מהבאר אל הדלי?
גשר חברים – העברת חבר מהקבוצה באוויר
הגזע המעופף -העברת מגדל גזעים באוויר
חוות המוסיקה -מציאת דברים במרחב בעזרת שפה מוסיקלית.

אלו דוגמאות ממגוון גדול של הפעלות ,צוות מדריכים מיומן בוגר בווינגייט בתחום ה ODT
והפעלות הגיבוש
כל פעילות תעבור בסיומה שיחה והסבר על דרכי העבודה של הקבוצה  -ניתוח תוכן
הפעילות הינה גמישה ויכולה להתקיים בכל אזור למעשה ,לצד נחל זורם או חורשה יפה...
בקבוצות גדולות ,ניתן לבצע תחרות בין  2קבוצות במקביל
את ההפעלה ניתן לבנות בפורמט של כתב חידה במידה ותרצו.

תפריט עדות – אדמה בקיבוץ שניר
דוכן לבנוני
חומוס קטיפתי תוצרת הבית ,מוגש בצלחות אישיות לצד מיני פיתות טריות ,בליווי שמן זית טהור
ופטרוזיליה קצוצה
בשר בקר עסיסי בניחוח כמון
גרגירי חומוס חם ושום
טחינה ירוקה  /אדומה

סלט ירקות קצוץ
חמוצים תוצרת הבית
דוכן מרוקאי
קוסקוס אותנטי
קוסקוס אותנטי מחיטה מלאה
ירקות שורש מבושלים עם נגיעות כורכום
ירקות שורש מבושלים בתוספת סלק אדום
סלט עגבניות מבושל – פיקנטי
סלט שוק – מבחר ירקות צבעוניים בתוספת זיתים ושמן זית
דוכן תוניסאי
פריקסה תוצרת הבית מוגש עם מבחר תוספות
סלט טונה
סלט תפו"א
ביצה קשה
טחינה ביתית
אריסה פיקנטית
לימון כבוש בעשייה ביתית
סלט ירקות קצוץ בתוספת שמן זית
דוכן אסייתי
עוף – נתחוני עוף מוקפצים עם מבחר ירקות שוק טריים בסגנון חמוץ מתוק
בקר – רצועות בשר בקר מוקפצים עם מבחר ירקות שוק טריים בסגנון סצ'ואן
נודלס – אטריות נודלס מוקפצים עם מבחר ירקות שורש טריים בסגנון אסייתי
סלט כרוב לבן בנוסח אסייתי
סלט חצילים אסייתי
שתייה קלה :מים צוננים במרכז השולחן
קינוחים :מלבי  /פירות העונה
עמדת שתייה חמה :קפה שחור ותה במבחר עשיר של טעמים
כולל משקה משמח תוצרת הבית עבור כל סועד

מחירון
אופניים חשמליים ורכבי גולף משולב

אופני שטח

אופציה 1

 ₪ 173למשתתף (מינ'  30איש)

 ₪ 175למשתתף )מינ'  30איש)

אופציה 2

מקס'  50משתתפים עם אופציה ליותר

 ₪ 165למשתתף )מינ'  45איש)

 ניתן לשדרג את ארוחת הצהריים בהתאם לתקציב!
 המחירים כוללים מע"מ נט לסוכן.
 תוקף החבילה עד לסוף מרץ .2015
נשמח לעבוד בשיתוף פעולה!!
הנאה מובטחת!!
בברכה,
שירה ביידר
טיולי הדן
נייד 050-4340044

