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 יום גיבוש עבור מחיר תוהצע-הלקוח העסקי   לכבוד 

 

חבילה לחרמון כניסה +  –חורף חם באיסקנדר 

 ארוחה

 

 של שטח על משתרע הוא השנה. כל הפועל נופש אתר הינו החרמון אתר

 מורדות משמשים החורף במשך הים. פני מעל מטר 4121 עד 0011 בגובה דונם, 4242 -כ

 ומתקדמים. מתחילים לגולשים גלישה מסלולי במבחר ובסנובורד בסקי לגלישה ההרים

 גלישה שלג, שעשועי -מגוונות בילוי אפשרויות האתר מציע בסקי עוסקים אינם אשר למבקרים

 ריחוף אטרקציית RIDER YSK- ה באטרקציית המשפחה לכל חוויה שלג, במזחלות לילדים

 .החרמון לפסגת מבקרים ברכבל ונסיעה ”אקסטרים“ במזחלות גלישה בישראל, מסוגה ראשונה
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 איזמיר בתפריט –נסיים במסעדת איסקנדר 

 מן הטאבון

 לחם טורקי מסורתי עם קצח ושומשום. –לוואש 

 בר סלטים

 מבחר  סלטים מתוצרת מסעדת "איסקנדר".

 לצד העיקר

מסורתית מהרי הטאורוס או אורז מג'אדרה 

 מבושם.

סירות תפוחי אדמה בעשבי תיבול משוחים 

 בשמן זית שום ורוזמרין.

ברוטב צ'ילי פיקנטי  –כנפי עוף איסטנבול 

 מתקתק.

 העיקר

מיקס בשרים המוגש על מחבת לוהטת בליווי 

 ירקות אנטיפסטי 

 קלויים בתיבול אותנטי 

 משרה תבלינים.נתחי פרגית אוריינטלי עשוי בגריל ב

 קבב תוצרת בית עשוי בנוסח קצ'קר –קבב איסקנדר 

 תפוזים, לימונענע, מים שתייה קרה:

 בר קפה : קפה טורקי /קפה נמס/ תה / נענע.

 תאנים טורקית תוצרת הבית.-קינוח: גלידה וניל

 הארוחה מוגשת בהגשה מרכזית לשולחנות על ידי צוות מלצרים.

 עלויות כולל מע"מ :

 ₪  05תוספת לרכבל + )כולל שירות(₪  104ארוחה איזמיר באיסקנדר  חרמון +
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 יום גיבוש  עבור מחיר הצעת-הלקוח העסקי  לכבוד 

 

 מסיבת צחוק על הנהר!!!

 ארוחת בוקר ברפטינג

מבחר המאפים הנאפים באופן מסורתי בטבון עצים טורקי  ארוחת בוקר גלילית בניחוח טורקי.בארוחה

 אותנטי, שקשוקה, בר סלטים עשיר ועוד. 

מטבל בלסמי ושמן זית , מטבל פסטו,  מטבלי הבית:

  ג'אבטות/ לחם דגנים ממרח זיתי מבושם –טפנד 

 חמישה סוגי מאפים מהטבון התורכי

: סלט ירוק עם ירקות העונה, סלט טונה, סלט בר סלטים

עגבניות שרי, טחינה גלילית, פלטת ירקות טריים, זיתים 

 מתובלים, סלט אבוקדו/ ביצים.

 מוגשת בכלים אותנטיים     –שקשוקה גלילית

 כגון סלק, גזר ,עגבניות שרי ועוד. –ריבות הבית המיוחדות של "איסקנדר" 

 לימונדה, תפוזים, מים . :משקאות קלים

 קפה טורקי, תה צמחים. :בר קפה

 "צחוק שואו" –צחוק  סדנת

 .! כשהומור וקצב נפגשים ליום גיבוש מנצח -צחוק שואו 

המשלבת הומור שנון   אנרגטית סוחפת ומגבשת  צחוק שואו מעניקים חוויה פעילה

 .!!ופעילות קצב בשיתוף הקהל יוצרת משמעות ויחד

  .בהתאמה לפרופיל הקבוצה. ומגיעים לכל מקום בארץ ובעולם

 .אלופים ביצירת אירועים משמחיםצחוק שואו 

 .פצצת אנרגיה שמרימה את הקהל על הרגליים לחוויות שיא. של גיבוש ועוצמה

 !!אנשים לא ישכחו את מה שצחוק שואו גרמו להם להרגיש
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 מסיבת אבובים 

מי מאתנו לא מכיר את ההרגשה הזאת של אדרנלין שזורם לו 

בכל הגוף, המים שמשפריצים לכל הכיוונים והריחוף המסעיר 
על הנהר... חוויה בלתי רגילה של שכרון חושים בשייט גל גבי 

 אבובים. חוויה מטריפה, כייפית, סוחפת ומרגשת.

נו שייט אבובים הוא שייט מהנה ומומלץ ביותר לאמיצים מבינ

שרוצים לשבור את השגרת בחוויה בלתי נשכחת של 
אקסטרים מרענן, הנאה ואדרנלין. אז בואו לרחף מעל נהר 

 הירדן השוצף...

חצי שעה, לאחר מכן עוברים להמשך השייט בקייקים או סירות נהר. -הפעילות אורכת כ  

 המסיבה כוללת מוזיקה בירות וקרטיבים

 כשר למהדרין נסיים במסעדת איסקנדר

 תפריט איזמיר: 

 מן הטאבון:

 לחם טורקי מסורתי עם קצח וסומסום –לוואש 

 בר סלטים:

 מבחר  סלטים עשיר  מתוצרת מסעדת "איסקנדר"

 לצד העיקר:

אורז מבושם, סירות תפוחי אדמה בעשבי תיבול משוחים 

 צ'יפס \בשמן זית שום ורוזמרין

 ברוטב צ'ילי פיקנטי מתקתק. –כנפי עוף איסטנבול 

 קר:העי

מיקס בשרים המוגש על מחבת לוהטת בליווי ירקות 

 אנטיפסטי קלויים בתיבול אותנטי 

  עשוי בגריל במשרה תבלינים - אוריינטלי נתחי פרגית

 קבב תוצרת בית עשוי בנוסח קצ'קר – קבב איסקנדר

 נקנקיות צ'וריסוס
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 תפוזים, לימונענע, מים שתייה קרה:

 קפה טורקי / תה / נענע  בר קפה :

 סורבה \תאנים טורקית תוצרת הבית-גלידה וניל קינוח:

 

 

 :מסיבה על הנהר עלויות

מחיר כולל  
מע"מ עבור 

 איש 02

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 02

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 022

 הערות

  ₪  07 ₪  07 ₪  07 ארוחת בוקר

  ₪  2077 ₪  2077 ₪  2077 צחוק שואו

  ₪  67 ₪  67 ₪  67 מסיבת אבובים

מסעדת 
 איסקנדר

 כולל שירות ₪  99 ₪  99 ₪  99

 

 קרן לוי אמסלם -לפרטים והזמנות 

2005540250  

 

 

 

 .בזווית אחרת -סדנת צילום בסמרטפון
כולנו מצלמים כל היום כל הזמן ובכל מקום ...                                                                            

מספרת לנו את הסיפור ,תכנים גלויים וסמויים המופיעים אותה אנחנו מצלמים התמונה 

בתמונה, הזיכרונות השונים הנאספים סביב התמונה, כל אלה נותנים הזדמנות למפגש מרענן 

מובילה את המשתתפים בתהליך הסדנה חווייתית . כאן ועכשיו  ומתחדש של האדם עם עצמו

בתוכנו קיימות היכולות  תית ושונה על היום יום ומביאה להבנהקצר ועוצמתי לחשיבה יציר

של העובדים,  הזדמנות ליצור סיפור מצולם .והאפשרויות לחשוב אחרת ולהגמיש את המחשבה

הארגון ,החברה. תהליך מגבש, מרתק ומעצים.    ניתן לקיים סדנה תחרותית בין הקבוצות . 

 צילום ובהנחיה .את הסדנה מלווים מנחים בעלי רקע מקצועי ב

 חלקים : 0-המפגש בנוי מ
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 חלק ראשון :

,טיפים ופיצ'רים  צילום יום ,לילה -, מצבי צילוםויות צילוםוזושפת הצילום ,  על צילום נשוחח

 שימושיים במצלמה, עיבוד תמונה, הרבה מאוד מידע לצילום מוצלח.

 חלק שני 

ויישמו את הנושאים שדברנו ומשעשעות  תחרותיות חבריי הקבוצה יקבלו משימות צילום

שקיימת בארגון בסוף לקבוצת וואטסאפ  עלייהם , הצילומים שנצלם במהלך הסדנה יועברו

 הסדנה נכריז על הצלמים שהצילומים שלהם זכו במשימות.

ניתן להוסיף מזכרת מהסדנה  קולאז' תמונות על קנבס בגדלים שונים בתוספת 

 תשלום.

 שעות  2.7 -משך הסדנה כ

 + מע"מ )מרכז הארץ(1.677מחיר  

 .תוספת תשלום עבור נסיעות -צפון\דרום

 מע"מ.₪ +  1177 –איש תוספת למנחה נוסף  57איש בקבוצה , מעל  57המחיר למנחה עד 

 

 5045544250לפרטים והזמנות : 

 יוצרת חוויות בארץ ובחו"ל -קרן לוי אמסלם
 

 יום גיבוש  עבור מחיר הצעת-הלקוח העסקי  לכבוד 
 

 גליל מערבי על המפה

 סיור במארג

עמותת "כוכב הצפון" )ע"ר( הינה עמותה ללא כוונות רווח הפועלת באזור הגליל המערבי 

ועוסקת במתן שירותי שיקום, טיפול, דיור וחברה לאוכלוסיות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

 .ולילדים ונוער בסיכון

אחד המיזמים של העמותה הינו ה"מארג" בכפר ורדים, מרכז אמנויות המשמש מרכז תעסוקה 

 מוגן למשתקמים. 
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מארג הינו מיזם תרבותי ותיירותי בגליל המערבי, עם נוף מוריק סביב ומבט על ים התיכון. 

המקום משמש כאמצעי לשילוב בין אוכלוסיות בו יוצרים ומציגים אמנים מן השורה, לצד 

 ים בעלי מוגבלויות שונות.אנש

 

 

 
 

 

 

 מרכז פליאה –ביקור חוויתי בבית הבוכרי 

יהדות בוכרה היא מהמפוארות, האקזוטיות  באווירה ייחודית, אתנית ותרבותית

והמסתוריות שהצמיחה אישים בתחומי הרוח, מסחר, משוררים, סופרים ואנשי 

  מעשה.

הבוכרית בישראל ע"י גילוי מכמניה היפיפיים של מרכז פליאה בא לציין את יופייה של העדה 

 העדה וכול זאת בבית העגול והמיוחד שניבנה בעבודת יד בכפר ורדים.

  

 אנו מציעים למבקרים חוויה, לימוד וטעימה מהמורשת הבוכרית.

 מה בתכנית הפעילות במרכז פליאה בכפר ורדים?

 
 מופע אור קולי על מורשת יהדות בוכרה. 

 ם, הכלים ושימושיהם.הסבר על הבגדי 

 סיור בבית העגול. 

 לבישת בגדים בוכרים מסורתיים ויציאה בריקודים, שירה וניגונים. 

  תה ירוק. 
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 סיור מודרך בעכו העתיקה

 .סיור מודרך בעכו הוא שילוב נדיר של מראות בין מזרח ומערב

 .מראות קסומים מהעבר וצבעוניות פורצת מהשוק

 .ת לצד שרידים מתרבויות שונותמפגש ייחודי של אמונות ודתו

 

נשמע אודות מלכים וגנרלים שנלחמו עליה, אבירים וסולטאנים שהתיישבו בה ורבנים שפעלו 

   .בין סמטאות העיר

 

בסיור בעכו נחשוף את עברה המפואר דרך ביקור במנהרות ואולמות אבירים שהזמן בהם 

   .כאילו עצר מלכת

 

 

 

 

נ
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ים 

בארוחת 

צהריים 
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 ט

 

 

 

 

 

 עמדת דגים

 פילה מושט בנוסח ים תיכוני

FISH &CHIPS ))פיש אנד ציפס 

 

 עמדת ברביקיו

פרגית על האש במשרה צ'ילי 

 ועשבי תיבול

 קבב בשיפודי יקיטורי

 צ'וריסוס בקר על מצע כרוב כבוש

 חזה עוף על האש ברוטב טריאקי

 

 עמדת מטוגנים

 סיגרים

 פסטלים

 קובה

 

 

 עמדת תוספות

 אורז פילאף

 אורז עם ירקות

 תפו"א קייגין

 תפו"א פריזיאן

 תבשיל ארטישוק וזיתים

 מוקפץ ירקות ואטריות ביצים

 קוסקוס וירקות

 מזנון סלטים עשיר

 סלט בר בהרכבה אישית
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 :גליל מערבי על המפה  עלויות

מחיר כולל  
 מע"מ עבור

 איש 02

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 02

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 022

 הערות

מארג סיור 
 בלבד

17  ₪ 17  ₪ 17  ₪  

מינימום  ₪  57 ₪  57 ₪  57 הבית הבוכרי
 ₪  977לתשלום 

 

 בר קינוחים עשיר

 פירות העונה
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סיור מודרך 
 בעכו

1177  ₪ 1177  ₪ 1177  ₪  

ארוחת צהריים 
 אקוודוקט

ניתן להאכיל 
 577במסעדת 

 גרם במקום

במלון  ₪  87 ₪  87
אקוודוקט 

 איש 77מינימום 
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 משחק ניווט + מסיבה דרוזית – יעקב זיכרון 

 משחק ניווט ומשימות אינטראקטיבי ומלהיב בזכרון יעקב.
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מיוחדים, נלמד על ההיסטוריה, על החברה ונבקר בנקודות הממחישות את נגיע למקומות 

 הצביון המיוחד ׂשל המושבה.

משתתפים בקבוצה, נבצע תדריך קצר  6-8נפגש ליד יקב כרמל, נתחלק לקבוצות של 

 למשחק ונצא לדרך.

כל קבוצה תקבל מפת משחק גדולה ומעוצבת בצורת משחק מונופול של העיר זכרון יעקב 

 תוביל אותה בסמטאות המושבה ולאורך המדרחוב השוקק לנקודות עניין ותצפית. אשר 

על המשתתפים לבחור את המסלול המהיר ביותר שיוביל אותם בין הנקודות ובכל נקודה 

 עליהם לזהות את המיקום ולהתאים אותו לתמונות אשר בצד האחורי של המפה.

נה הקבוצות לפתור חידות ולבצע בכל נקודה ונקודה ובנוסף לאתגר הניווטי, תצטרכ

 משימות כיפיות.

הגעה לנקודות, פתרון החידות וביצוע המשימות יקנו ניקוד לקבוצה.  עבודת צוות, נחישות 

ויצירתיות יובילו את הקבוצה לניצחון! בסופו של המשחק תוכרז הקבוצה המנצחת ויינתן 

 פרס צנוע למנצחים .

 מייסדים.סיום המשחק ליד שער המושבה וגן יד ל 

כיאה למושבה שהינה חלוצה בתחום היקבים והיין, במהלך המשחק נבקר ביקב 
 ימשך הפעילות: כשעתיים וחצבוטיק ונזכה לטעימות מהיין המקומי.

 י

 

 

 

 

 

 ארוחה ב"בית השיח" –מסיבה  –סיור 

 כולל נגנים

 בלתי נשכחים–הפעלות , וסיורים  אירוח אותנטי , מאכלים,

 עספיא יקבל את פנינו אחד מהמדריכים המקומיים שבכפרעם הגעתנו לכפר 
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הוא ייקח אותנו לסיור מקסים בסמטאות הכפר הציוריות בשכונות נידחות ועתיקות, נהנה 

מריחות וניחוחות של הכפר תוך שמיעת סיפורים מרתקים על אנשים מיוחדים ועל 

 תרומתם למדינה ולחברה כאחד

מאות שנים ונשמע על תרבות המסיק ושמן הזית במהלך הסיור נכנס לבית בד עתיק בן 

וחשיבות העניין בעדה הדרוזית , משם נמשיך למוזיאון שנמצא בגלעין הכפר ובו נקבל 

הרצאה מרתקת קצרה על מה שנראה שם, כמו לבוש דרוזי מסורתי, כלים שהיו שימושיים 

 בחיי היום יום של המשפחה הדרוזית ועוד...,

של משפחה מקומית בגלעין הכפר ת שתקבל אותנו בברכת  עם סיום הסיור נכנס לבית

 אהלן וסהלן וחיוך רחב

 ארוחה כשרה ומושגחת "ארוחת השייח' " ארוחה כיד המלך 

 הארוחה כוללת : 

 אורז עם בשר בקר וכבש איכותיים -מנסף

 קישואים, פלפלים ועלי גפן -ממולאים

 חצילים ברוטב עגבניות ובשר עגל טחון -סנייה

 שעועית יבשה מבושלת במיץ עגבניות - פאסולי

 קופטא: בשר עגל טחון מבושל עם מים עגבניות ותפוח אדמה 

 בשר עגל טחון מבושל עם טחינה אמתית  –קופטא בטחינה 

 פיתה מהטאבון עם זעתר ושמן זית טרי  -מנקיש 

 פיתה מהטבון עם בצל ופלפל אדום מיובש עם שמן זית טרי  –מחמר 

 תחי עוף שמן זית וסומאקפיתה עם נ –מסכן 

 פיתות טאבון רגילות

 חומוס ביתי גרגרי עבודת בית –חומוס מסבחה  

 עדשים שחורים מבושלים עם בצל שרוף שמן זית אסלי ותבלינים –מג'דרה 

 ותבולי הידועה \סלט חריף  \טחינה  \סלט ירקות ערבי  \סלט כרוב  –סלטים 

 צל ותיבלון עדיןבורגול מבושל עם מיץ עגבניות ב –שולבאטה 

 תמר הנדי ) משקה תמרים ( שעשוי במטבח של השיף , -שתיה
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 מים קרים , קולה  

 מקבלים עוגת הבית או בקלאווה עם תה וקפה דרוזי –לקינוח          

 

 

 

 :ניווט ומסיבה דרוזית -זכרון יעקב עלויות

מחיר כולל  
מע"מ עבור 

 איש 22

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 02

כולל מחיר 
מע"מ עבור 

 איש 022

 הערות

משחק ניווט 
 בזיכרון

107  ₪ 127  ₪ 127  ₪  

 –זמאן כאמן 
 סיור + ארוחה

157  ₪ 157   ₪ 157  ₪  

  ₪  1177 ₪  1177 ₪  1177 תוספת לנגנים
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 יום גיבוש  עבור מחיר הצעת-הלקוח העסקי  לכבוד 
 

 !!!בגליל המערבי  כולם זזים עכשיו

 מארג ארוחת בוקר
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עמותת "כוכב הצפון" )ע"ר( הינה עמותה ללא כוונות רווח הפועלת באזור הגליל המערבי 

ועוסקת במתן שירותי שיקום, טיפול, דיור וחברה לאוכלוסיות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

 .ולילדים ונוער בסיכון

אחד המיזמים של העמותה הינו ה"מארג" בכפר ורדים, מרכז אמנויות המשמש מרכז תעסוקה 

 מוגן למשתקמים. 

מארג הינו מיזם תרבותי ותיירותי בגליל המערבי, עם נוף מוריק סביב ומבט על ים התיכון. 

המקום משמש כאמצעי לשילוב בין אוכלוסיות בו יוצרים ומציגים אמנים מן השורה, לצד 

 ים בעלי מוגבלויות שונות.אנש

 תפריט בוקר בופה במארג

 מגוון חביתות 

  שקשוקת הבית 

  מוגשים בליווי חמאה , ריבה ומטבלי הבית –סוגי לחמים 

  חציל בטחינה 

  סלט ירקות ישראלי 

  סלט גלילי 

 חמוצי הבית 

 אנטיפסטי 

 גבינה לבנה מתובלת 

 גבינת לאבנה בשמן זית 

  בולגרית / גבינה צהובה 

  הביתעוגיות 

 )שתייה חמה + שתייה קרה )תפוזים, לימונדה 
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 כולם זזים עכשיו!

 להקת המחול הקיבוצית –סדנת קצב מטריפה את החושים 

במרחבים הירוקים והפסטורליים של הגליל המערבי, הפתוחים אל הים ואל מבצר 

בכפר המחול רקדנים מכל העולם, החיים, עובדים ויוצרים  87 -יחיעם, גרים ורוקדים כ

הבינלאומי. הכפר הינו אתר ייחודי בעולם, ביתה ומרכז עבודתה של להקת המחול 

הקיבוצית, אחת הלהקות המובילות. הביקור בכפר המחול יכניס אתכם לתוך עולם 

 העבודה של הלהקה, ירחיק מהשגרה ויפגיש אתכם עם עולמות חדשים ופחות מוכרים.

מאחורי הקלעים, בו תפגשו את הרקדנים בזמן לאחר קבלת הפנים, נערוך סיור קצר 

מקרוב מצוינות, חדשנות ויצירה, שהינם דרך החיים בלהקה. בסיור, החזרות ותכירו 

תגלו את סיפורה של להקה מובילה המייצגת את ישראל בעולם ואת סיפורה של 

יהודית ארנון, מייסדת הלהקה, אשר עברה את אושוויץ ונדרה נדר שאם היא תשרוד 

 תרקוד לנצח, כפר המחול כיום הינו התגשמות חלומה. היא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרם בבצת 222מסעדת 

 על השולחן: לחם הבית , שתייה קלה תפוזים+ לימונענע

 סלטים ועוד דברים מיוחדים על השולחן:

 מנות הפתיחה  הן פרי דמיונו של השף איתי חסון

 

 סלט מישווה )פיקנטי(
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 מלון ברוטב אסיאתי )בעונה(

 גרם 577כרוב בסגנון 

 

 חומוס משאוושה )הכנה ביתית(

 מוס בצל 

 סלט ירקות ישראלי רענן

 טפאנד זיתים

 סלט צ'ימיצ'ורי

 עגבניות מיובשות

 ממרח פסטו

 סלק בתחמיץ פתוחים

 

 מנה ראשונה מוגשת למרכז שולחן

 חציל על גחלים לוחשות בליווי טחינה וסלסה ירקות 

 

 מנות עיקריות מוגש למרכז שולחן על גרילרים קטנים

 קציצות עגל טלה בסגנון גלילי 

 פרגיות בעשבי תיבול

 צ'וריסוס עגל בעבודת יד 

 

 בהודעה מראש בלבד !!

 : טורטייה במילוי ירקות טבעוני

 

 רביולי בטטה בקרם שום ובצל\דג סלמון בקרם צנובר אפוי בתנור צמחוני:

 

 : תוספות למרכז שולחן 

 

 אורז קלאסי , תפו"א אפוי, שעועית ירוקה מוקפצת

 

 שתיה חמה תה/קפה + סופלה שוקולד חם ומגוון מוסיםלסיום: 
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 :כולם זזים עכשיו  עלויות

מחיר כולל  
מע"מ עבור 

 איש 02

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 02

מחיר כולל 
מע"מ עבור 

 איש 022

 הערות

ארוחת בוקר 
 מארג

 כולל שירות ₪  07 ₪  07 ₪  07

להקת המחול 
 הקיבוצי

5077  ₪ 5077  ₪ 5077  ₪  

 577מסעדת 
 גרם

 כולל שירות ₪  127 ₪  127 ₪  127

 

 

 

 *** ניתן להוסיף בר צף כמובן לפעילות השייט בתוספת עלות
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 בהנאה, מים וגיבוש.שמחה  להגיש חבילה מלאה  -לכבוד  הלקוח העסקי 

 

 ההנאה רק מתחילה. –רייזר כפר בלום 

 נתחיל את היום במפגש קבוצה עם הרייזרים בלהבות הבשן.

 קבלת פנים של קפה ומאפה, הסבר בטיחות על הנהיגה ויציאה למסלול.

 טיול שעה ורבע
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, שם נצא מלהבות הבשן אל הירדן ונסע בין שדות עמק החולה במרחבים דרומה עד נחל החמדל

נעלה לתצפית יפה שמשקיפה על אגמון החולה. נמשיך בנסיעה בשבילי הגולן ונרד בחזרה אל העמק 

 וללהבות הבשן. בהתאם לזמן אפשר לשלב טבילה בירדן. 

 לאדם כולל מע"מ.₪  021מחיר: 

 קבלת פנים קפה 

 כולל מע"מ.₪  22ומאפה: 

 קערה גדולה של צ'יפס/קרטיבים "עלינו". –בסיום מסלול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המרענן האמיתי של הגליל העליון -קיאקי דג על הדן 

  

של החצבאני )נחל שניר(, בנקודה יפיפיה בה  על המים הצוננים 

והעיון, במקום  מוקף בעצים וצמחייה ירוקה,  נפגשים נחלי החצבאני

לחוויה עוצמתית שכולה  שבו תתמכרו הקמנו את אתר הבוטיק שלנו

מים וטבע. הצמחייה הירוקה מסביב, עצי הפקאן הגבוהים ומי נחל 

החצבני הצוננים מחכים לכם בחוויית קייקים שלא הכרתם עד עכשיו 

הפעילות המחודש הנמצא מתחם  –. ב"קייקי דג על הדן"  אצלנו בצפון
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חווייתי ומהנה במיוחד  קייקים תוכלו להנות משייט -למושב בית הלל בגליל העליון  בכניסה הצפונית 

בואו להנות   ומושקע שבו כל משפחה וכל מבקר מקבל את מלוא תשומת הלב. במתחם מוקפד

נג.  אנחנו מזמינים רפטי סירות מחוויה קצבית, סוחפת שבה תהנו מפעילות אתגרית בתוך המים על

של קייקי דג על הדג בגליל העליון.  כל  אתכם לחוויה אתגרית ומיוחדת במינה באתר הבוטיק

בנחל הצונן ונהנה ממפגש ישיר עם הטבע העוצמתי של הגליל, עם הצמחייה  משתתף יוצא למסע

 העשירה מסביב ועם אוירה פסטורלית שהיא סוד קסמו של נחל החצבני. 

 במפגש הנחלים וסיומו בבית הילל תחילת המסלול

 בכל סירה 01מחוייב במלווה מעל גיל 

 לאדם ₪    44מחיר לאדם לשייט קיאקים במסלול המשפחתי : 

 משתתפים .  01מחיר זה נכון במינימום של    

 משך הפעילות במסלול האתגרי: כשעה וארבעים

 ראש פינה -מסעדת רחמים שמחה ובניו 
 

כבר כשתגיעו לאזור,  -מסעדת רחמים שמחה ובניו ראש פינה 
 הריחות יובילו אתכם ישירות לפתח המסעדה...

באזור שקט ונעים בסמוך למרכז העיר טבריה ובמרחק נסיעה 
קצר מהכנרת, וגם במיקום שקט ופסטורלי, במושבה הציורית 

  ממתינה גם לכם מסעדת רחמים שמחה ובניו.  ראש פינה 
 0891, המסעדה פועלת במקום מאז בשרים כשרהמסעדת 

אלפי תיירים -בעיר טבריה, ולאורך השנים סעדו במקום מאות
 אשר התענגו על הטעם שכל תושבי הסביבה אוהבים. 

לצד כל סוגי הבשרים על האש בתפריט, תוכלו ליהנות גם ממגוון 
עשיר וצבעוני של כל סוגי הסלטים, שתייה קלה, לאפות חמות 

הטאבון וקינוחים מפתיעים. הטעם המענג של התפריט היישר מ
בשילוב השירות האישי המוצע לכל סועד, הפכו את המקום 

 לאחד ממוקדי העלייה לרגל בקרב תיירים רבים הפוקדים את האזור לאורך כל ימות השנה.
 
 
 
 

 תפריט –ראש פינה  -מסעדת רחמים שמחה ובניו 
 
 
 

 לאדם₪  51– 4תפריט מס'   
לצד  על השולחן עיקריתמנה 

  העיקר
 לקינוח
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 שיפודי לבחירה: 4
 קבב 
 פרגית 
 כבד עוף 
 לבבות עוף 
 שניצל עוף 

 סוגי לטים 01
 צ'יפס
 חומוס

 אורז

 לאפות חמות מהטאבון

שתייה חמה קפה/תה + 
 קינוח מתוק

תפוזים/ לימונדה/ שתייה 
 מוגזת

refill refill 

 
 
 

 

 לאדם₪  011 – 4תפריט מס'   
לצד  על השולחן מנה עיקרית

  העיקר
 לקינוח

 שיפודי לבחירה: 4
 קבב 
 פרגית 
 אנטריקוט 
 כבד בקר 
 שניצל עוף 
 המבורגר 
  נקניקיות מרגז

 )ביתיות(

סוגי  21
 סלטים

 צ'יפס
 חומוס

 אורז

 לאפות חמות מהטאבון

שתייה חמה קפה/תה + קינוח 
 מתוק

תפוזים/ לימונדה/ שתייה 
 מוגזת

refill refill 
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