
 

 
  

 Dynamix City  –מרוץ העיר המטורף 

מרוץ העיר המטורף הינו המשחק המצליח והמשוגע ביותר שלנו. בואו להכיר אנשים, ערים ואזורים שונים בארץ  

ואינטראקטיבית בערים או בשטח פתוח זו  דרך משחק. אם אתם מחפשים פעילות מהירה, תחרותית, מגבשת 

 התשובה הטובה ביותר עבורכם. 

Dynamix City   - מדובר בפעילות  " להראות כמו טיול בפארקמירוץ למיליוןל" מרוץ העיר המטורף היא פעילויות שגורמת !

קבוצתי והפגנת  הזוכה לשבחים רבים ומשלבת בין ריגוש גבוה ואדרנלין, היכרות עם אתרים ואנשים ברחבי הארץ, גיבוש 

 . מיומנויות אישיות 

 Dynamix City   -    לוקחת אתכם אל ההיסטוריה המקומית של האתר, אל הנקודות הנסתרות, אל הטעמים, הריחות והאנשים

על מנת לסיים את המשימות,  לפגוש ולהפעיל אנשים זרים ולגלות אומץ ותושייה  , היא דורשת מהמשתתפים לעבוד בצוות

המשתתפים את האפליקציה המיוחדת    דת בפרס הגדול. בתחילת המשחק מתקינים על הנייד של אחלהתקדם הלאה ולזכו

ואנרגטיות מאוד. באפליקציה מופיע דירוג בזמן אמת של כל הקבוצות   מעניינותשלנו, ומכאן מתחילות משימות מלהיבות, 

 ל הדרך. כמובן שצריך להגיב בצורה מהירה להפתעות ולאתגרים שע . לפי המשימות שבוצעו

Dynamix City הפעילות מגבשת   ומנהלים, אך גם למשפחות וקבוצות חברים.  פעילות גיבוש מעולה לצוותי עובדים  היא

ונוצרים חיבורים  נרקמים קשרים בסביבה שונה    מאוד דרך עבודה משותפת, משחק ומשימות אומץ מדליקות ומפתיעות. כך

 חדשים ומגוונים.  

ים שלכל הלקוחות בקשות מיוחדות וממליצים לפנות אלינו בכל שאלה וצורך עבור התאמה  יודע  Team Dynamicsאנחנו ב 

 אישית של הפעילות.  

 להזמנות ובירורים נא ליצור קשר:

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  

 

 מיקום: ערים )עכו, תל אביב, זכרון יעקב, באר שבע, אילת, צפת, ירושלים ועוד(  
 שעות   2-3זמן: 

 
 10-9,999כמות משתתפים: 

 
 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש 

 
 קהל יעד: עובדים ומנהלים 

 
 פעילויות הורים ילדים ועוד...  גיבוש, ימי כיף, כנסיםמתאים ל: ימי  



 

 
  

 

 O-G-N-I-B Battle 

להציג לכם גרסה משודרגת, תחרותית ואינטראקטיבית מי לא מכיר את משחק ה"בינגו"? אנו שמחים 

של המשחק המוכר: ה"סופר בינגו". משחק תחרותי, מהיר, חכם ואסטרטגי הדורש מהמשתתפים 

חשיבה מהירה, תכנון אסטרטגי ויצירתיות. במהלך המשחק המשתתפים מתמודדים על מספר פרסים 

 ברמות שונות.

 מיקום: שטח פתוח  
 

 שעות   2-3זמן: 
 

 30-600כמות משתתפים: 
 

 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש 
 

 מתאים ל: כנסים, ימי גיבוש, ימי כיף. 
 

 

   ימי גיבוש, ימי כייף, כנסים, נוער, משפחות וחברות עסקיותקהל יעד: 
 

 

 

"סופר בינגו" הינו טוויסט עכשווי למשחק המוכר. המשתתפים מתחלקים לקבוצות ומורידים אפליקציה  

שדרכה יוכלו לחטוף את הפרסים השווים במשחק. על גבי המסך יוכלו המשתתפים לראות את טופס הבינגו 

עים לנקודה כאשר המשתתפים מגיהאישי ומפה דינמית שבא מפוזרים המספרים הרלוונטיים לטופס שלהם.  

שמוצגת במפה האפליקציה תציג בפניהם חידה או תדרוש מהם לבצע משימה. לאחר ביצוע הפעילות 

 בהצלחה המספר יסומן על גבי הטופס באפליקציה.  

, מסגרת וטופס מלא. קבוצה Xהמשתתפים יכולים לזכות בפרסים על סמך יכולתם למלא שורה, טור, אלכסון,  

 פים זוכה בפרס על הרצף הזה, וחוסמת אותו עבור הקבוצות האחרות. שמצליחה להשלים את אחד הרצ

אדרנלין. משום שמדובר במשחק מאוד גמיש אנו נשמח  ורווימדובר במשחק עם אנרגיות גבוהות, תחרותי 

להתאים את הפעילות לקהל יעד ספציפי ולהכניס תכנים מיוחדים. כמו כן, אין הגבלה למיקום המשחק, אם 

 BINGOמדובר במשרדים, בשטח פתוח, בעיר או בכפר כל האופציות פתוחות וכולן...איך נאמר 

 להזמנות ובירורים נא ליצור קשר:

 sales@odter.co.il, 077-4249179ק, מנהלת שיווק ומכירות: עדי ז 

 

 



 

 
  

ationN-orld DomiW 

האם יש לכם את מה שנדרש בכדי להשתלט על העולם? משחק משימות ואסטרטגיה מטורף הדורש 
בואו לבקר  מהמשתתפים לבצע משימות ברחבי העולם להתפרש על יבשות ולבצע בריתות ברחבי הגלובוס.

בארצות קרובות ורחוקות, מוכרות ואקזוטיות, לפתור חידות ולהתמודד במשימות אייקוניות. תחרות מטריפה בין  
 ולזכות בפרסים.  וכדומה(  , נאט"ו, מועדון החלל8G)קבוצות קטנות, במטרה להשלים רצפים של מדינות  

 מיקום: שטח פתוח  
 

 שעות   2-3זמן: 
 

 30-600כמות משתתפים: 
 

 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש 
 

 מתאים ל: כנסים, ימי גיבוש, ימי כיף. 
 

 

   ימי גיבוש, ימי כייף, כנסים, נוער, משפחות וחברות עסקיותקהל יעד: 

במהלך המשחק בוחרים המשתתפים באיזה ארצות ועל איזה יבשות ברצונם להשתלט. התנועה בשטח משלבת 
ניווט עם משימות ברוח המדינות המשתתפות. גרפיקה צבעונית ומקפיצה לצד שילוב מנצח של משימות פיסיות,  

 משימות טעם וריח ומשימות הדורשות עבודת צוות ובנייה.  
להשתלט על אחד הרצפים הגדולים במשחק זוכות בפרסים מיידים. לדוגמא: קבוצה  קבוצות אשר הצליחו

שהצליחה להגיע ראשונה לכל המדינות באירופה, אסיה או "מועדון החלל" יזכו בפרס סמלי אשר יובטח להם 
 מידית. 

 משימות מיוחדות )לדוגמא( לאורך המסלול:

 בכדי להעביר "אוכל" מקערה לקערה.השתמשו במקלות אכילה סיניים ענקיים  – סין
 . אתגרו את החךממתקים הודיים הם אתגר קולינרי מעניין  – הודו

 נסו לתפוס את כל השוורים בחווה.   ובעזרת החבלים שיינתנ –טקסס משימת לאסו  – ארה"ב
 עליכם לבנות מגדל בגובה של שני מטרים ועשים סנטימטרים במדויק.   –פיזה  – איטליה
   .על המשתתפים ללכת ממקום למקום על גבי סנדלי צוות ענקיים –סנדלי שלג נורבגים - הנורבגי

 ועוד ועוד משימות משוגעות מרתקות ומצחיקות בתוספת לחידות עולמיות שיאתגרו את התאים האפורים שלכם.
ת מפת העולם ידי אפליקציה ייחודית ומותאמת במיוחד לתוכן המבוקש. המשחק מציג א-המשחק מנוהל על

והמדינות שאליהן ניתן להגיע במציאות רבודה. דגלי המדינות מפוזרים בשטח המשחק שהוגדר מראש. 
האפליקציה מבוססת מיקום ומזהה כאשר קבוצה מגיעה אל מיקום דגל ופותחת חלון עבור חידות, שאלות ו/או  

 משימות. פתרון נכון מעניק נקודות וסימון על המפה לקבוצה.  
 ת המשחק מתבטאת בכמה היבטים:ייחודיו

מבוסס אפליקציה אינטראקטיבית, מתקדמת ופשוטה לתפעול. משלב סוגי מדיה שונים  –טכנולוגיה  •
 (.  תמונות, סרטונים, מציאות רבודה ועוד)

ימי ציון,  תוכן גמיש ומותאם: רמות שונות, שפות שונות, התאמה למיקום ולנושאים משתנים ) – תוכן  •
 (. ודים וכדומהערכים, תכנית לימ

חושבים, עושים,  קל להבנה, מאפשר אסטרטגיות משחק שונות ומשלב את כל סוגי השחקנים )  –קונספט   •
 . יכול להתאים למשחק בעל אופי לימודי וכיפי או כיפי בלבד )אין אפשרות בלי כיף!(מנהיגים וכו'(

 להזמנות ובירורים נא ליצור קשר:

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  



 

 
  

ARMADA 

 המשחק לקבוצות חכמות - משחק משימות חללי

 אשר נמכר בהצלחה בעולם כולו.  Team Dynamicsמשחק הארמדה הינו פיתוח ייחודי של חברת 

ומקורית המתאימה לקבוצות )כמעט( בכל סדר  אנו מתכבדים להציג את משחק "ארמדה". פעילות חדשה, תחרותית 

גודל. "ארמדה" כוללת סיפור רקע מלהיב שבו השחקים מגלמים מפקדים על צי חלליות. בכדי לנצח על חברי הקבוצה  

 לפתור בעיות אשר הופכות מורכבות יותר ויותר, לגיס תקציבים ולעבוד כצוות מיומן וממוקד. 

 מיקום: שטח פתוח או סגור 
 

 דקות )פעילות משלימה/ פעילות עיקרית(   45-120זמן: 
 

 30-800כמות משתתפים: 
 

 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש 
 

 מתאים ל: כנסים, ימי גיבוש, ימי כיף. 
 

 

 קהל יעד: קבוצות חכמות ומתוחכמות בלבד. מנהלים, חברות הייטק, מהנדסים ושאר אנשי מדעים  
 

לספירה, ארגונכם   2050בעזרת סיפור רקע מרתק שואבת פעילות ה"ארמדה" את הצוות לעולם אחר: השנה הינה 

פעיל. הבסיס הוקם על אחד המכתשים  החליט לשלוח קבוצה של אנשי צוות לכוכב מאדים בכדי להקים בו בסיס חלל 

הקטנים על הכוכב האדום. על הצוות הוטלה המשימה לנהל את צי החלל המקיף את הכוכב ולהניע אותו למקום מבטחים  

 במקרה סכנה. 

ממדי מתוחכם ורב  -על מנת לעלות בדרגות ולהתקדם בצי יידרש כל צוות לנהל משימות חלל מורכבות במשחק תלת

  40וצה תצטרך  לפתור על גבי לוח ענק משימות חלל בדרגות קושי עולות. משימות החלל מופיעות על אפשרויות. כל קב

 מפות חלל שונות החל ממשימות פשוטות ועד למשימות מורכבות מאוד.  

משימות החלל אינן מגיעות ללא מחיר, בכדי לקבלת משימות ומפות חלל, תצטרך כל קבוצה לבצע משימות אזוריות  

קסיה. המשימות מורכבות ממשימות קבוצתיות ומשימות אישיות. כמה מטייסי החלל יוצאים בעזרת  ברחבי הגל

 אפליקציית ניווט אל הגלקסיה הסובבת אותם להשיג מימון לפעילות צי החלליות שלהם.  

ם  המשחק תחרותי ומלהיב ביותר ומתאים לשחקנים חכמים ומתוחכמים. "ארמדה" הינה פעילות שמתאימה לקבוצות ע 

 חשיבה יצירתית, תחרותיות, מיומנויות שונות ודמיון.  

 שלנו.   ARMADAאז אם אתם רוצים לאתגר את הצוות שלכם, הצטרפו לאלפי טייסי החלל ששיחקו ב 

 להזמנות ובירורים נא ליצור קשר:

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  

 



 

 
  

 ובחזרהפעילות אל הירח 

“, אשר  11אנו מאתגרים אתכם להשתמש בחומרים פשוטים ובסיסיים כדי ליצור את גרסתכם לרקטת "אפולו 

 !תמריא בעזרת מערכת דחיסת מים )!( ותשלח את דמיונכם למסע בין כוכבי

 :הפרויקט טומן בחובו רמות שונות של פתרון בעיות וארבע משימות מרכזיות 

   !השיגור  – סרטון היסטורי קצר ותדריך על הפרויקט, בניית הרקטה, קפסולת הביצונאוט ולבסוף 

  .שעות 2-3-: כ משך הפעילות  

מצגת קצרה של העידן הרומנטי שבו אנשים הביטו אל הכוכבים וחלמו על מסע  דקות(   20: המרוץ לחלל )1משימה 

נקודות המפתח שהובילו את המין האנושי לחקר החלל ולהשגת מטרה שנראתה  בחלל! הקריין הנרגש שלנו מציג לקהל את  

הכל ניתן להשגה אם נעבוד כצוות! המסע מרתק   "בלתי אפשרית" אפילו עבור המדענים הנועזים ביותר של התקופה.

 יותר כשהוא לעבר הלא נודע 

 

שני אסטרונאוטים ביחד זורקים  אידים: דקות( השלכת אסטרו  90-60לאסטרונאוטים ) -  : הכשרה בסיסית 2משימה 

אסטרואיד ענק אל מעבר לאופק החלל, משימה קשה מפני שהם לובשים את אותה חליפת חלל ומשתמשים רק בשני  

  !השרוולים

 ...זוגות אסטרונאוטים נעזרים בזרוע המכנית של החללית כדי להביא כמה שיותר לוויינים לרציף העגינהעבודה בחלל: 

מערכות הקשר נפלו בגלל סופה סולארית והאסטרונאוטים מנסים נואשות לשלוח אות מצוקה למרכז  מערכת אינטרקום: 

 .החלל על כוכב מאדים. כל השחקנים מכוסי עיניים אבל המסר חייב להגיע ליעדו

ים   ות הדורש משימה מסוכנת על פני כדור הארץ וקיצונית בחלל, קשה אף יותר בגלל אמצעי הבטיח תדלוק בחלל: 

  ...מהאסטרונאוטים להיות מוצמדים אחד אל השני

 !( עסוקה בהרכבת הרקטה, על פי הוראות נאס"אמח' הנדסהחלק מן הקבוצה ) דקות(  80-60: מדע טילים )3משימה 

הביצונאוט, אשר ישוגר עם   –( יטפלו בחלק החשוב ביותר ברקטה מע' תמיכת חיים באותו זמן, כמה מחברי הקבוצה )

לארץ בשלום! כן, האסטרונאוט הוא לא עשוי ונשבר בקלות! זה ברור שאם רוצים שהטיל ישוגר ויחזור      קטה וצריך לשוב הר

( צריך לעבוד בצמוד לשתי הקבוצות האחרות ולבנות את  אוויוניקה וניווטמבלי לאבד את הצוות, חלק שלישי של הקבוצה ) 

 .(מערכת החזרה של הרקטה )המצנח

ברגע שהצוותים מסיימים כיולים אחרונים בכל אחד מהחלקים  דקות(    30-20הרקטה )  : שיגור  4משימה  

הטכניים, עליהם להרכיב את הרקטה והפעילות יוצאת מהמעבדה כדי להמשיך במשימה אל  

יאה, ואם הכל פועל כשורה, אחרי שיביאו את הביצונאוט שלהם   הירח!הצוותים יראו את יצירתם ממר 

 !או אותו שוב בשלמותו על הקרקעלגובה המקסימלי, הם יר 

 :הצוותים מדורגים על ידי ועדת הבדיקה של נאס"א על פי 

 (בנייה מושלמת )הרקטה לא מתפרקת במעוף ✓

 (מטרים 10גובה מעוף מקסימלי )מעל  ✓

 מראה חיצוני )!( של הרקטה ו/או כן השיגור  ✓

 הביצה – הישרדות האסטרונאוט  ✓

 הצוות המנצח הוא זה שמדורג הגבוה ביותר 

 :להזמנות ובירורים נא ליצור קשר

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  

 



 

 
  

 פלאגו-הסופרמשחק 
דור שני למשחק העסקים המצליח 'ארכיפלג', אשר שוחק על ידי מנהלים בכירים ואנשי מפתח בחברות 

למשתתפים לממש קשת רחבה של הגדולות בארץ ובעולם. המשחק החדש והמתקדם מאפשר 
 אסטרטגיות ארגוניות וניהוליות שלא התאפשרו במשחק הקודם

 מיקום: שטח סגור 
 

 שעות 3בין שעתיים וחצי ל זמן:  
 

 60 - 10כמות משתתפים: 
 

 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש 
 

 סדנאות מתאים ל: 
 

 

 סיפור מסגרת :
ספינות עמוסות ציוד וטכנולוגיה,   5-7-חברתכם רכשה שרשרת איים אקזוטיים באוקיינוס השקט. יצאתם ב

 כאשר על כל ספינה צוות מקצועי המתמחה בתחום טכנולוגי מסוים.  

כל ספינה נחתה על אי והחלה בהקמת תשתית ארגונית וטכנולוגית. המטרה פיתוח האיים והפיכתם לגן עדן  

 כלה עוצמתית וחדשנית.עלי אדמות ולכל

   :מהלך המשחק

אי לכל  –ותחבורה תקשורת ,ידע ,נופש ,תעשיה ,אנרגיה ,מזוןאיים  5-7הקבוצות מגיעות למתחם בו ימקמו 

כולו. המשחק מתנהל בסבבים ארכיפלג ל אי הינו יצרן ייחודי של מוצרים או שירותים חיוניים לקיום הכקבוצה. 

דקות, המדמים מחזור עסקי של חודש. כל אי, שואף להגדיל את יכולת הייצור שלו, על ידי קנייה של  5-3בני 

  הארכיפלג."תשתיות יצור", מן הבנק המרכזי של  –משאבי ייצור מוגברים 

חק תחרותי.  יכול כל אי לשחק משחק סגור או משחק פתוח; משחק שיתופי או מש - בארכיפלג ●

 הדינמיקה בין המשתתפים מכתיבה את אופן המשחק את הקצב ואת ההתקדמות.   

  תהליכים חברתיים וארגוניים המתרחשים במהלך המשחק:
 בקבוצות אורגניות ניתן להבחין במהלך המשחק במבנה הכוח וההשפעה בארגון.

מכוחות אחרים בקבוצה; את האופן בו כל משתתף יכול לבחון את היכולת שלו להשפיע והאופן בו הוא מושפע 

 הוא מקבל החלטות; ואת הפרדיגמות איתן הוא מגיע לניהול.

 במידת הצורך, מתבצעות עצירות יזומות, לביצוע עיבודים והערכות מצב.  

ניתן לבחון את יתרונות העבודה כקבוצה אחת מול עבודה כקבוצות בדידות ומתחרות, יכולת ההשפעה של כל 

ל לחץ משתנה, עימותים, שיגרה, מצוקה, מניפולציה, וכוחות נוספים שיופעלו על ידי מפעיל  אחד במצבים ש

 .המשחק ועל ידי המשתתפים עצמם

 המשחק מהנה ומסעיר והשיחות על התנהלותו ממשיכות זמן רב אחרי שהסתיים. 

 

 :להזמנות ובירורים נא ליצור קשר

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  

 



 

 
  

היא פעילות פנים סוחפת בפורמט של שעשועון נושא פרסים, המנוהלת מבמה מרכזית ובתמיכה של   האקתון

על הקבוצות השונות לפצח צופן לכספת המונחת על   –  בפרס הגדולאפליקציה ייעודית ואינטראקטיבית. כדי לזכות 

עת הקבוצות הראשונות שמצליחות  הבמה. פתרון חידות והזנת התשובות באפליקציה, נותן רמזים חיוניים להצלחה. ארב 

 לפענח את הצופן לכספת מגיעות לשלב הגמר. 

 

 

 

 

 

 
חידות מגוונות ומיוחדות, ברמות מורכבות משתנות.   30-כל קבוצה מקבלת חוברת מעוצבת המכילה כ 

כל פתרון של חידה מעניק אות אחת ממפתח הצופן. קבוצות שיעבדו חכם, ישתפו פעולה ויחלקו משימות  

 הן בעלות סיכוי טוב יותר לנצח.   – בין החברים בקבוצה 

: פותרים חידות, מזינים את התשובות דרך האפליקציה כדי לקבל  צות בפתרון החידותתחרות בין הקבו  –   בסיבוב הראשון 

נקודות ולפענח את הסמלים המרכיבים את הצופן שנותן נקודות בונוס! השגת תוצאה גבוהה בסיבוב זה מבטיחה את  

 העלייה לסיבוב השני. 

: הקבוצות הטובות ביותר מהסיבוב הראשון מתחרות על תואר 'קבוצת ההאקרים  אתגר ההאקר המומחה  –  בסיבוב השני

 המומחית'. לשאר הקבוצות תהיה הזדמנות להתחרות על הפרס השני על ידי הימור על העולים לגמר ועידודם.  

   יתרונות הפעילות: 

 מאפשרת היכרות טובה בין החברים בקבוצה •

 מטרה גדולה יותר  התנסות בשיתוף פעולה במשימות קטנות למען •

 סוחפת ומהנה   •

 מעודדת יצירתיות   •

 התנסות במנהיגות   •

 עמידה לביטולים בגלל מזג אויר לא נוח.   •

 ועד למאות משתתפים.   15מתאימה לקבוצות בכל סדר גודל: החל מ •

 

  :להזמנות ובירורים נא ליצור קשר

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  

 

 

 

 מיקום: שטח סגור 
 

 שעה וחצי  – שעה  זמן:   
 

 ומעלה   15כמות משתתפים: 
 

 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש  
 

סדנאות, ימי גיבוש, פעילויות  מתאים ל: 
 שונות 

 

  



 

 
  

 לנג' אאקסטרים ג'יפ צ' 

. הפעילות מורכבת ממגוון משימות המתרחשות  כרמל/במרחב צפון השפלה  מטורפתפעילות אתגרית, תחרותית, מהירה ו

מנוהלת על ידי  הפעילות באתרי מורשת ישראלית ומכוונות לערכי החברה, לצד משימות כיפיות, נועזות ומשעשעות. 

ם,  אפליקציה המאפשרת לקבוצות לתעד את ההישגים והמשימות, לעקוב אחר הניקוד והביצועים של הצוותים האחרי

 ליהנות, ליצור ולקבל הפתעות וצ'ופרים. במהלך הפעילות יפגשו המשתתפים אתגרים מוטרפים.  

 

 מבנה ומהלך הפעילות: 

משחק מקדים: מספר ימים לפני הפעילות נפתח משחק מקדים שיתנהל תוך כדי שעות העבודה. המשחק מכין את  

 ליום הגיבוש.   BUZZ-המשתתפים למשחק הגדול ומתחיל לבנות "טירוף" ו 

במהלך מסלול הנסיעה יקרו בדרכם של חברי הצוות אתגרים ומשימות משעשעות ומאתגרות כאחד. המשימות יהיו ברוח  

 יצירתיות, שמחה והפעלת אנשים אחרים לתנועה ועשייה משותפת.  

 הפעילות מחולקת למספרים אתגרים חופפים: 

ארכיאולוגיות באזור;   \על מנת לזכות בנקודות תצטרכו להגיע לנקודות מפתח היסטוריות ניווט וביצוע משימות קבוצתי: 

חלק מהנקודות בשטח קשורות   למצוא אתרים עתיקים; ולגייס תושבים מקומיים לביצוע של משימות משעשעות ונועזות.

 . לאתרים ארכיאולוגים

אלה הן למעשה חידות הנוגעות בעולם התוכן של הארגון ובפרטים האישיים של החברים    משימות  חידות ושאלות )אופציה(: 

בו. "מי הסבתא הצעירה ביותר בצוות? מי טס השנה הכי הרבה פעמים לחו"ל? כמה ילדים  מגויסים יש לכלל חברי הקבוצה  

 ועוד...  

   משימות ייחודיות לאורך מסלול הג'יפים )משימות חובה(:

קודה מסוימת על המפה יגיעו הצוותים לאתר שיגור ובו קטפולטה גדולה. על המשתתפים להתחלק לצוות  בנ  הקטפולטה :

 שיגור ותפיסה ולידות בעזרת הקטפולטה בלונים מלאים במים לעבר צוות הקבלה.  

The Show  -   רוע ג'אגלינג  :  בנקודה זאת ימתין לקבוצות מדריך ג'אגלינג אשר יפעיל את הקבוצה ליצירת אי מופע ג'אגלינג

מקומי. המופע יזכה בניקוד לפי רמת שיתוף הפעולה, הביצועים ויצירתיות. בתחנה זאת ניתן להכפיל את הנקודות על ידי  

 שיתוף פעולה עם צוותים מזדמנים אחרים.  

Cheers:  פות,  תחנת הכנת קוקטיילים בטבע. בתחנה זאת ימתין למשתתפים באר מאובזר בכל טוב )אלכוהול, מיצים, תוס

פירות טרופיים, ממתקים, קישוטים וציוד הכנה(.  עם הגיע הקבוצה יקבלו המשתתפים קווים מנחים להכנת קוקטייל מוצלח.  

 קבוצה  שסיימה וקבלה את הניקוד תסיים לשתות את הקוקטייל שלה, תקבל שישיית בירות קרות ותצא לדרך. 

 :להזמנות ובירורים נא ליצור קשר

 sales@odter.co.il, 077-4249179עדי זק, מנהלת שיווק ומכירות:  

 

 שפלת יהודה / כרמל מיקום:  
 

 שעות  3 – 2.5 זמן:   
 

 ומעלה   15כמות משתתפים: 
 

 אופציה להתאמה אישית ללקוח: יש  
 

 ימי גיבוש, פעילויות שונות מתאים ל: 
 

  


