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 2017 - קבוצותפעילות וחבילות לימי כיף ל
 

 ".טרקטורוני כלנית -שטח גליליב"מלאת אדרנלין   וטרקטורונים ת טיולי רייזריםיחווי

 גלילי, סופגים את האווירה הכפרית של האזור הפתוח ונרגעים בפינות החמד במקום.מגיעים לשטח 

המדריכים באתר שילווה אותנו גם צוות , עוברים תדריך בטיחות ע"י רכבי השטחלאחר מכן מטפסים על 

 לאורך הטיול ויוצאים לדרך !

 בטיחותיים. -מסלולי הטיול בשטח גלילי מלאי אתגרים, מרגשים, מגבשים והכי חשוב 

 הטיולים יוצאים ממושב כלנית, המהווה נקודה מרכזית ונגישה לטיולים בכל אזור הצפון.

 מקומות !!! 6ב שטח חדש ובלעדי! רכ
 

 

 אל המעיין

קפי אבק וקסדות לפי הצורך תפעול הרייזר או הטרקטורון, נצטייד במשאודות לאחר תדריך בטיחות והסבר 

לות" הנמצא למרגלות בנסיעת שטח במורדות גבעת כלנית אל "עמק הבתו  האקשן מתחיל. הטיול יפתחו

במהלך המסלול נעבור בשבילי  ימי החורף הגשומים.בור בנחל חוקוק הזורם בנמשיך ונעו המוביל הארצי

של הכפרים הדרוזיים המקומיים שיהוו לנו לתפאורה גלילית עוצרת  , שדות החיטה ועדרי הבקרהזיתים

 נשימה הכוללת אוויר הרים צלול.

, בו נבצע לכיוון מעיין הנביא חבקוק שבסופה נמשיך בנסיעה במנהרה 65נחצה את כביש בקצה העמק, 

טהורים שמקורו בנביעה תת  מים עייןמ-עצירה לטבילה והתרעננות בימי הקיץ החמים. מעיין חבקוק

קרקעית ועקב סמיכותו לקבר הנביא חבקוק, יש שמייחסים לו סגולות שונות. במקום גם עצי דומים עתיקים 

ץ בימי תחת העידאג לפנק בתה צמחים  צוות המדריכים שלנו שיספקו לנו נקודת עצירה מושלמת, במהלכה

ממוט סלפי  יבצילומ נקנח ,למקום הקסום נהנה מהשלווה הייחודיתו קרה בימי הקיץ שתייההחורף, או ב

 טפס חזרה למושב נלאחר מכן, כשנרגיש רעננים,  טיול.ההסלפי שתקבלו בהשאלה מאיתנו בתחילת 

טרקטורוני  -שטח גלילי אתר "לכלנית,  חזרה אל עבר המושבבנסיעה ונתחיל  טרקטורוניםהרייזרים או ה

 כלנית".

 .שעה וחציל שך הטיול: בין שעהמ
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 ומצפה זאב אל המעיין

קפי אבק וקסדות לפי הצורך תפעול הרייזר או הטרקטורון, נצטייד במשאודות לאחר תדריך בטיחות והסבר 

לות" הנמצא למרגלות בנסיעת שטח במורדות גבעת כלנית אל "עמק הבתו  האקשן מתחיל. הטיול יפתחו

במהלך המסלול נעבור בשבילי  הגשומים. ימי החורףבור בנחל חוקוק הזורם בנמשיך ונעו המוביל הארצי

של הכפרים הדרוזיים המקומיים שיהוו לנו לתפאורה גלילית עוצרת  , שדות החיטה ועדרי הבקרהזיתים

 נשימה הכוללת אוויר הרים צלול.

, בו נבצע לכיוון מעיין הנביא חבקוק שבסופה נמשיך בנסיעה במנהרה 65נחצה את כביש בקצה העמק, 

טהורים שמקורו בנביעה תת  מים עייןמ-והתרעננות בימי הקיץ החמים. מעיין חבקוקעצירה לטבילה 

קרקעית ועקב סמיכותו לקבר הנביא חבקוק, יש שמייחסים לו סגולות שונות. במקום גם עצי דומים עתיקים 

ץ בימי ידאג לפנק בתה צמחים תחת הע צוות המדריכים שלנו שיספקו לנו נקודת עצירה מושלמת, במהלכה

ממוט סלפי  יבצילומ נקנח ,למקום הקסום נהנה מהשלווה הייחודיתו קרה בימי הקיץ שתייההחורף, או ב

 טפס חזרה למושב נלאחר מכן, כשנרגיש רעננים,  טיול.ההסלפי שתקבלו בהשאלה מאיתנו בתחילת 

חל עמוד קיף לאפיק נשבנסיעה אל גבעת לבנים, נעבור בצלע ההר המונתחיל  טרקטורוניםהרייזרים או ה

בתוכו ה"עמוד" המפורסם )נחל עמוד( ומערות האזור, ונגיע אל "מצפה זאב" שם ייפרש בפנינו נוף ייחודי 

אל עבר  הכנרת במלוא הדרה, הרי הגליל ורמת הגולן. לאחר הפסקה קצרה לתמונות ונוף, נמשיך בנסיעה

 טרקטורוני כלנית". -אתר "שטח גלילי לכלנית,  המושב

 עתיים.לש חצישעה ושך הטיול: בין מ
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 הכנרתחופי , עין נון ומצפה זאב

קפי אבק וקסדות לפי הצורך תפעול הרייזר או הטרקטורון, נצטייד במשאודות לאחר תדריך בטיחות והסבר 

לות" הנמצא למרגלות בנסיעת שטח במורדות גבעת כלנית אל "עמק הבתו  האקשן מתחיל. הטיול יפתחו

נעבור בשבילי  במהלך המסלול ימי החורף הגשומים.בור בנחל חוקוק הזורם בנמשיך ונעו המוביל הארצי

של הכפרים הדרוזיים המקומיים שיהוו לנו לתפאורה גלילית עוצרת  , שדות החיטה ועדרי הבקרהזיתים

 נשימה הכוללת אוויר הרים צלול.

גבעת לבנים, נעבור בצלע ההר לכיוון  שבסופה נמשיך בנסיעה במנהרה 65נחצה את כביש בקצה העמק, 

ה זאב" שם ייפרש בפנינו נוף ייחודי בתוכו ה"עמוד" המפורסם המשקיף לאפיק נחל עמוד ונגיע אל "מצפ

)נחל עמוד( ומערות האזור, הכנרת במלוא הדרה, הרי הגליל ורמת הגולן. לאחר הפסקה קצרה לתמונות 

מעיין עין נון הנמצא על שפת הכנרת ושופע מים צלולים וצוננים בכל ימות אל עבר  ונוף, נמשיך בנסיעה

 ,דרך מטעי המנגו והליצ'י של קיבוצי האזור חופי הכנרת המערבייםצרה נמשיך להשנה. לאחר טבילה ק

או ידאג לפנק בתה צמחים  שלנו צוות המדריכיםה ת התרעננות וטבילה נוספת, במהלכשם נעצור להפסק

נטפס חזרה בסיום העצירה,  קרה בימי הקיץ בליווי טבילה מרעננת בכנרת. שתייההחורף, או בבימי  קפה

 בים עליות ומעבריםדרך שבילים טכניים המשלבנסיעה ונתחיל חזרה  רייזרים או לטרקטורוניםה למושב

 טרקטורוני כלנית". -אתר "שטח גלילי לכלנית,  אל עבר המושבנחל עמוד בחזרה  ערוציאתגריים ב

 בין שעתיים וחצי לשלוש שעותמשך הטיול: 
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  מצפה זאב, חופי הכנרת, הר האושר והירדן ההררי - VIPמסלול ללקוחות 

קפי אבק וקסדות לפי הצורך תפעול הרייזר או הטרקטורון, נצטייד במשאודות לאחר תדריך בטיחות והסבר 

לות" הנמצא למרגלות בנסיעת שטח במורדות גבעת כלנית אל "עמק הבתו  האקשן מתחיל. הטיול יפתחו

במהלך המסלול נעבור בשבילי  ימי החורף הגשומים.בור בנחל חוקוק הזורם בנמשיך ונעו המוביל הארצי

של הכפרים הדרוזיים המקומיים שיהוו לנו לתפאורה גלילית עוצרת  ה ועדרי הבקר, שדות החיטהזיתים

 נשימה הכוללת אוויר הרים צלול.

גבעת לבנים, נעבור בצלע ההר לכיוון  שבסופה נמשיך בנסיעה במנהרה 65נחצה את כביש בקצה העמק, 

ייחודי בתוכו ה"עמוד" המפורסם המשקיף לאפיק נחל עמוד ונגיע אל "מצפה זאב" שם ייפרש בפנינו נוף 

)נחל עמוד( ומערות האזור, הכנרת במלוא הדרה, הרי הגליל ורמת הגולן. לאחר הפסקה קצרה לתמונות 

שם נעצור  דרך מטעי המנגו והליצ'י של קיבוצי האזור, הכנרת המערביים חופיאל עבר  ונוף, נמשיך בנסיעה

 שתייההחורף, או בבימי  או קפהידאג לפנק בתה צמחים  שלנו צוות המדריכיםה ת התרעננות, במהלכלהפסק

רייזרים או ה בסיום העצירה, נטפס חזרה למושב מרעננת בכנרת.קצרה וקרה בימי הקיץ בליווי טבילה 

לטפס במעלה "הר האושר" לתצפית מדהימה. משם נמשיך בנסיעה אל עבר דרך ונתחיל  לטרקטורונים

נו ל"גשר האירי" הנמצא למרגלות כפר הנשיא, שם נבצע עצירה למנוחה הירדן ההררי הקסומה, עד להגעת

על שפת הירדן ההררי הגועש בימי החורף והייחודי ביופיו בימי הקיץ. לאחר שננוח ונירגע במקום הייחודי 

 .טרקטורוני כלנית" -הזה, נשוב חזרה לאתר "שטח גלילי

 

 . שעות לחמש וחצי ארבע וחציבין משך הטיול: 

 .ל()מאריך את משך הטיו*ניתן לשלב עצירה לארוחה במסעדת איסקנדר, על שפת הירדן. 
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 2017תפריט שילובים 

 פיינטבול :

טרקטורוני כלנית מציג עבורכם את מגרש הפיינטבול החדש  -מרכז האטרקציות שטח גלילי 

 והמקצועי בצמוד למתחם טיולי השטח הגדול בארץ!

דק' נסיעה מהעיר טבריה, ראש פינה,  10-כפיינטבול שטח גלילי ממוקם במושב כלנית שבמרחק 

 כרמיאל.

טיולי טרקטורונים ורייזרים  -המיקום הגיאוגרפי והצמוד לאטרקציית השטח הטובה באזור, שטח גלילי 

ייתן לכם את המקום הטוב ביותר לחוויות אתגריות ואקסטרימיות באטרקציות מוטוריות ולחימה ברובי 

 צבע.

מקצועי הבנוי מעמדות ומכסות ירי, רובי פיינטבול מקצועיים המופעלים על פיינטבול כלנית הינו מגרש 

 גז מיוחד, כדורי צבע.

לכל משתתף בקרבות הצבע יוענק מגן פנים ומשקפת מיוחדת, רובה מקצועי, חליפת מגן וכמובן 

עם קבוצות ונכנס למגרש הפיינטבול, מיד  2-לאחר מכן נתחלק ל תדריך לפני הפעילות באזור סטרילי.

הכניסה נתחיל במשחקוני קרבות בין הקבוצות לכיבוש יעדים וירי קבוצתי ואישי שיעלה את האדרנלין 

 בדם.

בפיינטבול שטח גלילי מקפידים על בטיחות ולכן דואגים ללוות את המשתתפים מדריכים מקצועיים 

 שישמרו על נוהלי הבטיחות בזמן הפעילות במקום.

 בית הבד של משפחת ג'השאן:

אל הגליל והתיישבה במג'אר, כפר יפייפה השוכן במרומי הר  17-הגיעה במאה ה  משפחת ג'השאן
 . חזון, מוקף בכרמי עצי זית עתיקים , בני אלפיים שנה
 .עצים קדומים אלו נמסקו עוד בימי המשנה והתלמוד

 .אבות המשפחה להפיק שמן זית בשיטות ייצור מסורתיותהחלו  1863בשנת 
 .שמן הזית הסורי של ג'השאן נחשב לאחד המשובחים באזור ושמו הלך לפניו בכפרי הגליל

הדור החדש של המשפחה ממשיך בדרכי אבותיו, משלב מסורת שורשית עם ציוד חדיש ומודרני 
 .ובטעמם המיוחד ומפיק מגוון מוצרי שמן זית המצטיינים באיכותם הגבוהה

 חברת משק ג'השאן בע"מ היא אחת מיצרניות שמן הזית המובילות בישראל.
 

 :בית המבקרים כולל את האטרקציות הבאות
 .*סיור מודרך בבית הבד והסבר על אופן ותהליך הכנת שמן הזית

 .בבוקר )בתשלום סמלי( 11*מגישים בחינם שתיה קרה וחמה ואפשרות לארוחת בוקר עד שעה 
 .ופציה לקניית שמן זית כתית מעולה ישר מהמכונה*א

 .ריחיים ואופציה לקניית טחינה הישר מהמכונה *סיור מודרך באתר הכנת הטחינה באבני
*ישנו חדר הרצאות גדול ובו ניתן לצפות בסרטון מקיף על שמן הזית ועל איזור הגליל מאחד 

 .המומחים של המשפחה
 .תים למיניהם*סדנת כבישת זיתים והסבר על זני זי

 למשתתף(₪  10*הכנת פיתה בטאבון )בתיאום מראש ובתשלום 
 .*טעימות ממבחר השמן והזיתים המשובחים שמכינים במקום

 טחינה, כפריים, שמן זית, זיתים כבושים, *ביקור בחנות המפעל , בה ניתן לרכוש ממגוון מוצרים
 !!צעסבוני שמן  זית ,זעתר, דבש כרובים ועוד...הכל במחירי מב

 .הם כשרים למהדרין ***כל מוצרי השמן והזיתים
 

 !כניסה חינם!!
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 מומלץ! ד'.-משתתפים בימים א' 20מינימום  –"בר בכרם" 

 
 ארוחת המבורגר מבית היוצר של מטבח הכרם -אפשרות ראשונה

 
 פתיח אנטיפסטי, עלי גפן, טחינה ופוקאצ'ות שיוגשו למרכז השולחן *
 
   מנת המבורגר משובחת לצד צ'יפס מתובל לכל סועד *
 
  על השולחן קנקני מים, לימונדה *
 
 לבחירה לכל סועד -בירה/ יין מתוצרת היקב *
 
  לסיום קפה שחור/ תה עלים ופירות חתוכים למרכז השולחן *
 
 

 בית היוצר של מטבח הכרםמ ארוחת תבשיל פוייקה -אפשרות שנייה
 
 פתיח אנטיפסטי, עלי גפן, טחינה ופוקאצ'ות שיוגשו למרכז השולחן *
 
  .תבשיל עשיר שמתבשל שעות ארוכות עם יין, ירקות שורש ונתחי בקר -מנת פוייקה משובחת *
  מוגש לצד אורז  
 
 לבחירה לכל סועד -בירה/ יין מתוצרת היקב *
 
  ופירות חתוכים למרכז השולחןלסיום קפה שחור/ תה עלים  *
 
  קיימת אפשרות לארוחה בליווי יין חופשי בתוספת תשלום -
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 ספורט ימי בכנרת:
 

דמיינו לעצמכם שאתם שטים בכנרת בסירה יוקרתית ומפוארת, רמת הגולן פרושה לפניכם, הרוח 
מלטפת את השיער, והאנרגיות המשגעות של ארץ ישראל עוטפות אתכם מכל כיוון. לנשום עמוק את 

  הגליל עם חווית ספורט ימי עוצרת נשימה שמסתכלת לכנרת בכחול של העיניים. 
  

ים ,קייאקים וסאפ, בננות ואבובים מכל –מגוון סירות סקי ,טורנדו , סירות נהיגה עצמית, אופנועי 
 הסוגים!

 אין צורך בידע בשחיה.–חגורות הצלה בעלות תו תקן 
 פעילות אטרקטיבית לזוגות, משפחות וקבוצות.

  אפשרות לפעילות במגוון חופים בכנרת בהתאם לאופי וגודל הקבוצה.
מגוון פעילויות ספורט ימי נוספות כגון בננות ספורטיביות, אבובים בשלל גדלים וסוגים )אבוב שכיבה 

שארק" ועוד..., סקי מים עם כבל, ורכיבה מדהימה על אופנוע ים. -רוסלה, "טייגר"ק ,אבוב רחיפה,
 בקיצור, אם אתם מחפשים אטרקציה ימית בכנרת, זה המקום!!

 

 קיאקים ברפטינג נהר הירדן:
 

 !תוכלו ליהנות משייט מהנה, אתגרי ומרענן ברפטינג נהר הירדן
בנהר הירדן לרקע נוף ציורי. מסלול השיט עובר מתחת לגשר בנות יעקב, בין שייט קיאקים או סירות 

מצודה צלבנית עם  -עטרת  צמחיית נחלים עשירה, ומסתיים לאחר עיקול נהר מפתיע ומרגש במצד
לבחירתכם  .הפסקה ללא ק"מ. כשעה וחצי 4.5אורך המסלול:  .סתורי ומרתק לכל המשפחהסיפור מ

 .ר(בוצתי. )ילדים עם ליווי מבוגאו קשייט זוגי, משפחתי 
 .כל משתתף יצויד בחגורת הצלה, קסדה ובכללי בטיחות מסודרים מצוות המדריכים המקצועי שלנו

 

 
 מתחם סוויטות יוקרתי עם בריכה ענקית בכלנית:

 ,מקומת ישיבה 10ג`קוזי ספא ענק חיצוני עם   ,מתחם סוויטות מדהים ביופיו עם בריכת שחייה ענקית
ביישוב כלנית לצד הכנרת הכחולה, בפרטיות מוחלטת ובאווירה  !פרגולות גדולות, פינות מנגל ועוד

יחידות אירוח יוקרתיות לאירוח  12כפרית מדהימה המשלבת נופים מהפנטים ואווירה יוקרתית, ניצבות 
  !וצות גדולותאוהבים, משפחות ועדי עובדים וקב זוגות

 .בהזמנה מראש ובתשלום נפרד -ניתן להזמין עיסויים מקצועיים*
 ניתן להזמין ארוחת בוקר כפרית עשירה בכל טוב המוגשת לסוויטות. **
 

 ניתן לשכור את מתחם הבריכה והספא ללא יחידות האירוח, לאירועים והפקות ייחודיים!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rzrgalil.co.il/


 

www.rzrgalil.co.il 
 14995מושב כלנית, ד.נ. טבריה, מיקוד 

050-4527115  /053-2236441 

atvgalil@gmail.com 

 
 סדנאות שוקולד ב"גליתא":

 
מציעים מגוון רחב של סדנאות, בתקציבים שונים כך שכל קבוצה יכולה למצוא את הפעילות  בגליתא

 האהובה עליה.

 ניתן גם להזמין מתנה אישית ממותגת עם לוגו וסלוגן הלקוח, לכל משתתף בקבוצה.

 המיתוג יכול להיות על אריזת המוצר או על השוקולד עצמו, הכל בהתאם לתקציב ורצון הלקוח. 

 )בתוספת תשלום(. לפני או אחרי הסדנא, ע"פ תפריט, לכל סדנא אירוח מתוקהוסיף ניתן ל

 לאהוב, לטעום ולהתרגש. –סדנת פרלינים  •

 .הכנת טבלת שוקולד אישית ופטיפורים – השוקולד שלידנת ס •

 הכנת טראפל'ס וממתקי שוקולד וופל– כיף של שוקולדדנת ס •

 הכנת פרלינים וטראפל'ס– מעבדת שוקולדדנת ס •

 הכנת טראפל'ס ואצבעות שוקולד ממולאות– טעם של שוקולדדנת ס •

 מחומרים אכילים תוך גיבוש קבוצתי הכנת מודל– ביחד אפשר לנצחסדנת  •

 טעימות שוקולד + סרט אודות הסיפור של גליתא והשוקולד–טעימותדנת ס •

 
 שעה וחצי.-סך כל הביקור כשעה דקות. 45-כ ותמשך הסדנא

 
 

 .(כל הארוחות הינן כשרות למהדרין) :פריסות וארוחות שטח
 

 קפה ומאפה:

 שונים.מאפים טריים מסוגים מגוון רחב של עמדת קפה ותה בתוספת -

 :העונה קפה ופירות

 עמדת קפה ותה בתוספת פירות טריים מפירות העונה.

 פוקצו'ת ופיצות:

מייצרת מבחר פוקצו'ת בתוספת בצל, פסטו, זעתר, חמאת שום, ירקות קלויים על מצע  -עמדת טאבון

 עם תוספות של זיתים, תירס ופטריות. של ממרח ירוק ושומשום ופיצות אישיות בטאבון

 ארוחת כריכים:

כולל: ממרח חומוס, חסה,  לחמנייה טרייה )חצי באגט( עם פסטרמה /סלאמי / סלט טונה/ צמחוני.

 עגבנייה ומלפפון חמוץ, בנוסף פרי העונה ובקבוקי מים מינרליים .

 ., בקבוקי ליטר וחציתוספות:  פחית שתייה

 קוסקוס:

 מנת קוסוקוס טריפוליטאית אסלית, בגרסה בשרית/צמחונית ע"פ בחירה:

 מפרום צמחוני. רוטב ירקות עשיר+ מנה צמחונית ארוחת קוסקוס+ •
 עוף/בקר.-מנה בשרית רוטב ירקות עשיר+ מנה בשרית ארוחת קוסקוס+ •

 .מים מינרליים - מוגשת שתייה
 

 למשתתף.₪  5בשטח במהלך המסלול בתוספת של אפשרות להגשה 
 

 ., בקבוקי ליטר וחציתוספות:  פחית שתייה

  :שמפניה ופירות טרופים  -קבלת פנים בשטח 
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ווי, ימגשי פירות טרופים )לפי העונה( פיטאיה במבחר זנים )בעונה(, קובו, אננס, דובדבן )בעונה(, ק

 ועוד פירות טובים. ענביםמנגו )בעונה( 

 מיקס פיצוחים )אגוזי קשיו, בוטנים , פיסטוק ושקדים(

 .ניירה צוננתימוגשים בשמפ ,)בלנקו ורוזה( ווה / למברוסקו איכותיים וצונניםוי בקבוקי קאיובל

 

 :מרקים בטבע

 צמחוני או שלוש סוגים מרק צמחונימגוון מרקים מעולים , לבחירה אחד בשרי ושניים 

 בתוספת מיני לחמניות קמח מלא וסומסום

 .שאגול -מרק בשר

 מרק כתום, מינסטרונה, פטריות, אפונה, בצל, תירס ועוד ועוד

 
 :על האש - BBQארוחת 

 
 בשרים: קבב הבית, חזה על הגריל, כנפי עוף ברוטב חריף מתוק.

 עם שקדים קלויים, תפו"א אפוי בתנור.: אורז הפחמימ

 סלטים: סלט עלי ביבי, סלט ירקות עשיר, חומוס וטחינה, חמוצים.

 כולל: רטבים, פיתות, שתייה, סכו"ם חד פעמי ופרי העונה לקינוח.

 אנטריקוטותוספת לשיפודי סינטה 
 

 :על האש "רויאל"תפריט ארוחת 

 לפתיחה: שיפודי מיני מרגז פיקנטי

קבב הבית מעולה, שיפודי פרגיות , י: שיפודי סינטה משולב אנטריקוטסוגי בשר איכות השלוש

 במרינדת תבלינים כפרית.

 יםאנטיפסטי ירקות שורש קלוי, תוספות: צ'יפס, אורז לבן ושקדים ותפו"א אפוי ברוזמרין ותבלינים

 .בתנור

חומוס, , סלט כרוב וגזר, פרוסות חציל קלוי בתנור עם טחינה ביתית סלטים טריים: סלט ירקות,

 .טחינה, סלסה פיקנטית

 חד פעמי. שתייה,, חמוצים, רטבים ופיתותכולל :

  משתתפים מינימלית מותנים בכמות  כוללים מע"מ, ,קבוצות וועדי עובדיםל םהינם מחיריהמחירים *

 משתתפים. 30 של  

 שעות טרם ההגעה. 24לאשר כמות משתתפים מחייבת וסופית עד  יש*

 לום: מזומן/צ'ק מזומן )בתיאום( ביום הפעילות.תנאי תש*

 
 תנו,נשמח אם תבחרו לבלות א

 .טרקטורוני כלנית –משפחת שטח גלילי 
 

וצות וסוכנים ניתן לפנות אלינו מיוחדים לקבהקובץ המלא עם המחירים הלקבלת 
 במייל או בטלפון.
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