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בירושלים והסביבה ימי כיף וגיבוש   

ארגון והפקת ימי כיף וגיבוש ב תיירות מתמחה חברת בוטיקו

 בהתאמה אישית. ואירועים טיולים , סדנאות,לעובדים

וגם עם הקהל  חברות וארגוניםרחב של  מגוון אנו עובדים עם

 והמעיינות, מהגליל והגולן, עמק יזרעאל –הארץ רחבי  הפרטי בכל

והרי ירושלים, תל אביב, עמק האלה ירושלים,  זכרון יעקב וקיסריה,

בשילוב ארוחות, הדרכה  - ים המלח ואילת רמת הנגב ומצפה רמון,

 והסעה לפי הצורך.
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יבהוהסב ירושלים   

 ירושלים והסביבהב  ימי כיף וגיבוש

קולינריים ואקטיביים במגוון סגנונות המתאימים   וגיבוש י כיף יממסלולים לללדוגמה  להלן מספר אפשרויות  

יום  גם לבנות ניתן במידת הצורך, ניתן לשלב בין הפעילויות באפשרויות השונות, ו. משתתפים 15-ל  מעל  לקבוצות

 כיף שמתחיל משעות הצהריים ומסתיים לקראת הערב.  
 

 ולתקציב העומד לרשותכם.   נשמח להתאים עבורכם את הפעילויות בהתאם לגודל הקבוצה, תחומי העניין
 

 ירושלים מזווית אחרת  –אפשרות א' 

  באזור לטרון  נפתח בסיור וטעימות במשק גבינות בוטיק עיזים משפחתי  9:00

המתמחה ביצור גבינות בוטיק מחלב עזים, נערוך היכרות מקרוב עם העיזים והגדיות  

בדיר ואופן הגידול שלהן, ונשמע על תהליכי הכנת הגבינות המיוחדות של המשק.   

בתום הסיור נתכבד בטעימות ממגוון מוצרי המחלבה: גבינות קשות וחצי קשות, יוגורט  

 .   גבינות במזנון מורחב רוחת  לאטבעי ויוגורט בטעמים. ניתן לשדרג  
 

 לבחירתכם: האפשרויות   באחתנמשיך לפעילות מגבשת ומהנה  10:30

גוון משחקי צוות  סיור מודרך המשלב מ  -  גיבוש חווייתיתפעילות  •

ערכים שהנחו את הלוחמים בדרך    4לפי מסלול  לאורך האינטראקטיביים 

 .  ODTפעילות גיבוש   -לחילופין    לירושלים: נחישות, רעות, מנהיגות ואמינות. 
 

כלי השטח המתקדם בעולם שפותח ליחידות    - ריידרים בעמק האלה  טיול  •

בנופים הפסטורליים   העילית בצה"ל, ייקח אתכם לחוויית אקסטרים וקולינריה

 של עמק האלה ופארק בריטניה.
 

ות  יער לב חוויה מוטורית מרעננת ואנרגטית ב - בירושלים  RZR רייזרים  טיול  •

  תוך הנאה מנוף מסלולים אפשריים מספרב עם ירידות ועליות תלולות   ושליםיר

 ין. כי ל ואוויר הרים צלו ות על מאגרי המים צפי , תעוצר נשימה ירושלמי 
 

המשלב ביקור וסיפורים   -  נחלאות הו  סיור קולינרי חווייתי בשוק מחנה יהודה  •

  חומוס, י גפן, על,  קובהחצ'אפורי,   –מיוחדים בליווי טעימות ממגוון הדוכנים 

 ועוד.  קפה של שוק   בירות בוטיק,   ,טבעיים  חלבה, מיצים  ,כנאפה , עדות   מאפי
 

פארק בריחה  משחק בסגנון  או  ( Escape Rooms)בריחה פעילות בחדרי  •

   . מונטיפיורימשה הסודות מאחורי ירושתו של  לגילוי מדליק  

   נצא לסיור מודרך באקווריום החדש והמרהיב בסמוך לגן החיות התנכ"י  12:30

  20-למבקרים לחזות באלפי דגים ויצורים ימיים ייחודיים שהגיעו מלמעלה ממאפשר  ה

מדוזות זוהרות  מדינות שונות ואקזוטיות, כגון: סוסוני ים, ברקודות, צלופחים, מגוון 

 ואפילו כרישים. 
 

   :נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם  14:00

מנות   : הכוללת אותנטית בירושלים,   במסעדת בשרים עשירה ארוחת צהריים  •
 שתייה קלה, שתייה חמה וקינוחים.   ,ראשונות ועיקריות, תוספות חמות

 

ומנות  סלטים  , הכוללת:בשרים מעושנים במבשלת בירה כפרית ארוחה  •
סוגי בשרים מעושנים ומשובחים, רטבים ייחודים לבשרים, בירת    6-7פתיחה, 

   . משתתפים( 40)מינימום    בוטיק מהחבית תוצרת בית, שתייה חמה וקינוח

 סיום משוער  16:00
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יבהוהסב ירושלים   

 להכיר עולמות חדשים  –אפשרות ב' 

,  וכפרי באזור לטרוןנפתח בארוחת בוקר עשירה ביקב בוטיק משפחתי   9:00

הכוללת: לחמי מחמצת טריים בליווי מטבלים, מבחר מאזטים, חביתות, שקשוקה  

 ברוטב ביתי, מגוון גבינות צאן המיוצרות במקום, שתייה קלה ושתייה חמה.  

   ניתן לשלב טעימות יין בוטיק מהיקב המשפחתי או סדנה לאפיית לחמי מחמצת.  

 

 לבחירתכם: האפשרויות   באחת נמשיך לסדנה חווייתית  10:30

שלים, המעסיק נוער בסיכון באומנות  במרכז ליזמות והעצמה בירונבקר  •

תוך מתן כישורי חיים בסיסיים, עצמאות ואמונה בעצמם.    הקרמיקה,ו הזכוכית 

המיוחד ואפשרות לרכוש  מרכז הסיור כולל הרצאה להכרות עם המקום, סיור ב

ניתן לשלב סדנת צביעה על קרמיקה או   . בחנות המפעל מעבודות הנערים

   ל כלי זכוכית. ש עיטור וצביעה 

, מקצה חימום, מרוץ  ההדרככוללת ה ייחודית פעילות  - טינג פעילות גיבוש קר •

  קבוצתיות כדוגמת החלפות נהגים, תדלוק טים אקסטרים המשלב משימות  

    ולבסוף מקצה אלוף האלופים עם הכרזה על המנצחים!  ...תקלות נוספות הו

סיור מרתק בעקבות הטבע   - סיור רגלי מודרך בעמק הצבאים בירושלים  •

צבאים.   30-עדר בן כ   מתגוררדונם בלב ירושלים, ובו  250-שטח בן כ. יהעירונ 

 צומח האופייניים להרי ירושלים בעמק ניתן לפגוש מגוון עצום ומייצג של החי וה

  סדנת שוקולד חווייתית /  – כגון  ,בכל רחבי העיר   מיוחדות תאו סדנ מבחר  •

  /  ריקוע ויודאיקה  /  רוניתעבודה בעץ / חקלאות עיסדנת  אימפרוביזציה / ת סדנ

סדנת לימוד   /  "לחיות טבעי" / פרופוליס ורפואה טבעית  /סדנת ציור וצילום  

   (ועוד  , קליעת סליםאריגה)ועתיקות   ושימור מלאכות קדומות

  /    המערבי מנהרות הכותל  -  כגון  ,באחד מאתרי החובה הירושלמיים סיור  •

עיר דוד ונקבת השילוח / מוזיאון ישראל ותערוכות מיוחדות / קריית הלאום /  

הכנסת / בית המשפט / מוזיאון הרצל האינטראקטיבי / מרכז מורשת בגין /  

 ועוד. השחורים יפור הפנתרים רה וס שכונת מוסר  /מוזיאון ידידי ישראל  
 

המוזיאון האינטראקטיבי היחיד מסוגו   - נבקר במוזיאון המוזיקה העברי  12:30

במוזיאון תערוכת כלי נגינה עתיקים ונדירים מתקופות שונות בהיסטוריה  . בעולם

 . ומתפוצות נרחבות המוצגים לאורך סיור חוויתי המלווה באמצעים טכנולוגים חדשניים 

 

 נסיים בארוחת צהריים עשירה לבחירתכם:  14:00

הכוללת: מנות  ת בירושלים,  ייחודיארוחת צהריים עשירה במסעדת שף  •
 , שתייה קלה, שתייה חמה וקינוחים. ראשונות ועיקריות 

 

לימוד אמנות הכנת    -  בבית אבן עתיק  כורדית אותנטית סדנת קובה וארוחה  •
במילוי בשר, קובה מטוגן, אורז  מרק קובה  :הקובה וארוחה עשירה הכוללת

   חגיגי, סלטים, חמוצים כורדיים, סחוג, חילבה, חומוס וטחינה תוצרת בית, 
 . תה / קפה אסלי וקינוח עבודת יד 

 סיום משוער  16:00
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יבהוהסב ירושלים   

  מפגשים אישיים, נשים וסיפורים –אפשרות ג' 

עם מורת דרך ורועת צאן בשכונת עין כרם  וטעימות סיור מודרך נפתח ב 9:00

בדגש על הסיפורים המרתקים של ההתיישבות    הפסטורלית ובמדרגות גן העדן

 היהודית בעין כרם ובעמק התימנים וטעימת קובניות וגבינות עיזים מקומיות. 

נערוך מפגש אישי וסיפור מזווית נשית על יהדות אינדונזיה, בליווי טעימות   -לחילופין  

 . ל יהודית בהרי ירושליםמהאוכל האינדונזי המסורתי, בביתה הפסטורלי ש 
 

 : האפשרויות באחת נמשיך לפעילות מהנה לבחירתכם  03:01

אם  הנתארח בבית בשכונת הבוכרים ונשמע מפי   -  אירוח אותנטי בבית חרדי •

שה והמשפחה  יחיי הא , עלבאהבה ובשמחה שבנתהמפעל המשפחתי" ה"על 

  וחיים בעולם החרדי.  ות, חגים, מנהגיםהיהודית, על אהבה ושידוכים, חתונ

 . אוכל יהודי )קוגל, חלות ועוד( להכנת   הסדנארוחה ביתית /  ניתן לשלב  במקום 

בבית אבן אותנטי בעל מבנה   חוויה ייחודית  - אירוח בבית העתיק בעין כרם  •

סיפורי עין כרם העתיקה והדמויות המרתקות,   ארכיטקטוני ייחודי המשלב את 

ניתן  במקום  . סטוריה עתיקת היומין של הביתהיהומרתף היין העתיק והגת,  

   ביתיות.  קוסקוס או ריבות להכנת   הסדנארוחה ביתית / לשלב  

למד על בירה וחומרי הגלם  נ -  במרכז העיר בוטיק  ת בירוטעימות  סדנת •

ונטעם ממבחר  סגנונות המיוחדים, המשמשים להכנתה, נכיר את מגוון ה

 . השונותהבירות של מבשלות הבוטיק  

אירוח במזקקה   או במתחם אותנטי וייחודי סדנת טעימות יין ירושלמי  •

היכרות  כולל בסטנדרט הגבוה ביותר  ייחודית המייצרת משקאות אלכוהוליים 

 . מוצרי הדגל של המזקקהמטעימות  ו  ם האלכוהולעם עול

הפעלת המנגנון,  הסבר על  -   הפעלת כנפי טחנת הרוח )האמיתית(ל  הסדנ  •
  .סיפור שיפוץ טחנת הרוח וטחינה בפועל של גרגרי החיטה מהם נכין פיתות 

 

 : הבאות  האפשרויות באחת נערוך סיור וחוויה ייחודית   12:30
 

  חוויה תיאטרלית מרהיבה וייחודית  - תיאטרלי עם מדריך שחקן סיור  •

דמויות, ניצור דיאלוג משעשע עם ההיסטוריה ונכיר את  הנחיה את במהלכה 

 ההווי המקומי, ניחוחותיו וצבעיו. 
 

הצטרפו אל   -  מוזיקלי יחיד מסוגו עם אוזניות אלחוטיות מופע חי וסיור  •

בנחלאות /   שייקח אתכם עם הגיטרה למסע בין סמטאות ירושלמיות  מוזיקאי 

   .משכנות שאננים 

 
קוסקוס,  )  במגוון סגנונות ת צהריים סדנת בישול ירושלמית וארוח נסיים ב 14:30

את    –טבעונית ועוד(  מרוקאית, אסיאתית, תית,צרפ איטלקית, ,עדות  בצקים ומאפי 

)פעילות משודרגת המחליפה  הסדנה ניתן לשלב עם סיור קולינרי בשוק מחנה יהודה 

 את הפעילות המרכזית של הבוקר(. 

 
 

 סיום משוער  16:00
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