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 הצעה לדוגמא -  וחוויה גיבושאירוע "יער בריחה" 

 

 ,שלום

 

תקשורת טובה בין עמיתים לפיתוח משמשת פלטפורמה נוסף על היותה מהנה, , פעילות יער בריחה

 ולחתירה למטרה בנחישות ובהתמדה. להעצמה, לחשיבה יצירתית, לעבודת צוות, לעבודה

  נה מסתמכת על ידע או ניסיון קודם.הפעילות לא דורשת כושר גופני גבוה ואי

 

 : פעילות המרכזיתהאור ית

 ויקבלו תדריך לפני יציאה למשימה. לחוליהמשתתפים  3-8של  לחוליותהמשתתפים יחולקו 

 לא נוכל לגלות את כל מהלך הפעילות, נאכל לאומר רק ש.....

 

שנטש את מטוסו ומסתתר ביער. כוחות האויב  "אתם נמצאים בחפ"ק בשטח אויב, עליכם לחלץ טייס

 .נמצאים בשטח ומנסים לתפוס אותו, לכן צריך להזדרז להגיע למקום המסתור שלו. הכוח מחולק לחוליות

כוחות המודיעין הצניחו תרמילים המכילים מפות, חפצים ודפי משימה שיובילו כל חוליה תנוע בגזרה שונה. 

בכל תחנה נכון לכם אתגר שתצליחו לפצח רק בשילוב  מסלול המילוט של הטייס.באתכם דרך מספר תחנות 

 מוחות וכוחות, בהקשבה ובשיתוף פעולה"

 

 :תאריך ומיקום האירוע

 בתאריך כפי שיתואם מראשהאירוע יתקיים 

 בסמוך לפעילותמקום האירוע: יער בן שמן. הוראות הגעה מפורטות ישלחו 

 
 
 

    

 

יער 
 בריחה 
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 תכנית פעילות לדוגמא:

  

 מהלך הפעילות: נושא: שעה:

 התכנסות של בוקר 09:00 – 0930
  בשטח      או ארוחת בוקר ומאפהקפה התכנסות     

 פתיחה 09:30 – 09:40
  מנהל הארגוןדברי פתיחה של  -
 תכנית יום ומנהלותברוכים הבאים,  -

10:00 – 09:40 
חלוקה לחוליות 

 תרגולו

 

 חלוקה לחוליות -
 ניווט, מצפן, מפה והתמצאות -
 תרגול קצר -

 

 

13:00 – 10:00 
 תדריך

 משחק יער בריחה ו

 

 ארוחת צהריים בשטח 13:00 – 13:40

 

 ארוחת צהריים

 

 בהתאם לספק שיבחר

 סיכום וחלוקת מדליות 13:40 – 14:00
 סיכום הפעילות -
 טקס חלוקת מדליות והעצמה אישית -

15:00 – 14:00 
הרצאת אורח / 

 פעילות 

 לשעבר 669הרצאה של גולן יאירי מפקד יחידה  -
 ציוןסיגל הר  –מאיר הר ציון  אדם מנווט חיים  -
 יוצא שלדג איש ברזל -יובל אילוז –לחיות בריא בעולם לא בריא  -
 בהנחיית שלומית אופק –סדנת יוגה  -
 שיח מסכם על נושאים נבחרים: מנהיגות, תקשורת, יעדים ועוד -

 

 קבוצהאווירה במזג האוויר ולבפועל יתכנו סטיות קטנות בלוח הזמנים בהתאם ל *
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 הצעות מחיר לפריסה ביער

משתתפים ומעלה( 30)המחירים לקבוצות המונות   

 לאדם₪  20 –קפה ומאפה 

   העוגיות מתוקות, עוגיות מלוחות ומאפסוכר, סוכרזית, מבחר תיונים, מתקן עם מים רותחים, קפה, נס קפה, 

 

 מומלצים:הספקים צהריים מההצעות לפריסת 

   the deliמשלוח מבית   –פריסה בשטח 

 לאדם₪  60  -ארוחת כריכי שף 

 כריכי שף )רוסטביף, פסטרמה, אנטיפסטי, סביח, סלמי, סלמון מעושן, טונה, חביתה( .1

 מרק לבחירה: דלעת, אפונה, עדשים .2

 ומלבי שקדים פלטת פירות ,פלטת ירקות .3

 לאדם₪  60 –ארוחת שקשוקה שטח 

 מחבתות שקשוקה עם פיתות טחינה וחמוצים .1

 נאצ'וס עם מבחר מטבלים .2

  פלטת פירות ומלבי שקדים ,פלטת ירקות .3

 

 לאדם₪  70 –שווארמה שף פרגיות וחזה עוף / ארוחת 

  שווארמה/  חזה עוףו פרגיות  .1

 וטחינה  , סלט ירקות, חמוציםפיתות .2

 הום פרייז .3

 מלבי שקדיםו פלטת פירות .4

 
    הכנה של האוכל טרי בשטח –בשטח  בר

 לאדם₪  165  -ארוחת אסאדו 

 אסאדו, שיפודי פרגיות, צ'וריסוס

 מבושלים ירקות ,רוזמרין עם אדמה תפוחי ,יפס'צ ,לבן אורז -לבחירה חמות תוספות שתי

 לאדם₪  135  - "על האש"  BBQ ארוחת

 .נקניקיות ,המבורגרים ,קבבים ,פרגית סטייק ,וריסוס'צ ,פרגית שיפודי - לבחירה בשרים סוגי שלושה

 .מבושלים ירקות ,רוזמרין עם אדמה תפוחי ,יפס'צ ,לבן אורז -לבחירה חמות תוספות שתי

 לאדם₪  125  -תבשיל קדרה בשטח  – ארוחת פויקה

 צמחוני הופויק עוף יקהפו ,בקר קהפוי

 ואגוזים  שקדים עם אורז - חמה תוספת

 על האש ופויקה  כוללים גם :שלושת התפריטים אסאדו, 

 מינרלים ומים תפוזים מיץ ,אשכוליות מיץ ,מוגזים קלים משקאות

 חמוצים ומלפפונים זיתים, פיתות

 ורי'ימיצ'צ רוטב ,אריסה ,סחוג :רטבים

 אישיים וקינוחים עוגות

 צמחים תה ,קפה

 לבר בשטח גם תפריט לארוחת בוקר עשירה* 

 

 אוכל איטלקי ועוד. -, פפינוגם ממגוון ספקים באזור כגון: חומוס בנגל, הולי בייגל, לחם ארז, אושי אושי ניתן להזמין
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