תאריך 17 :באוקטובר2017 ,

מחירון אירועים לשנת 2017-2018
בבקעת הקנאים שבמדבר יהודה ,בין העיר ערד למצדה ,שוכן כפר הנוקדים.
הכפר הוא נווה מדבר מוריק ,עטור עצי דקל גבוהים ובוסתנים של עצים ארץ־ישראליים
המוזכרים במקרא.
כאשר נכנסים לכפר הנוקדים נגלים בין הבוסתנים ועצי הדקל אוהלים בדואים ארוגים מצמר
עיזים שחורות ,חאנים רחבי ידיים העשויים אבן מקומית ,חדרי אירוח ציוריים ופינות חמד לרוב.
עבודה רבה ודמיון הושקעו ביצירת הכפר .בנייה באבן טבעית מעטרת פינות שונות ,אולמות
האירוח מקושטים בשטיחים ובבדים ארוגים משיער עזים ,והחדרים מעוצבים בסגנון ייחודי:
המנורות עשויות ממלח ששקע בים המלח ,הרהיטים מעוצבים בעץ ובברזל ,ומגוון כלי אבן
ואריגים יוצרים אווירה חמה ונעימה.
עם הגעת הקבוצה אל הכפר תקביל את פניה קבלת פנים (מרחבא)  -כאשר נכנסים
המבקרים בשערי הכפר נגלה לעיניהם שוק בדואי הומה ובו רוכלים ,גמלים וחמורים .המארח
הבדואי ,לבוש בבגדים מסורתיים ,מוזג לאורחים תה בדואי ,קפה טורקי ומשקה לימונענע צונן.
האורחים מוזמנים להתכבד בשפע המוגש ב בסטות הצבעוניות :שלל ממתקים מזרחיים ,מגוון
פירות יבשים ,עוגיות ערביות שונות ,שתייה טבעית וטרייה ,שתייה חמה ,פיצוחים למיניהם,
פיתות בדואיות עם שמן זית וזעתר.
מחיר ₪ 52 :למשתתף (מותנה בהזמנת ארוחה ובמינימום  40משתתפים משלמים).

לאחר קבלת הפנים ,תוזמן הקבוצה לפעילות לבחירתכם:
אופציה  - 1יום פעילות כאן זאמן
טיול גמלים בבקעת הקנאים
ואיך אפשר מדבר בלי גמלים ,הלא הם רכבי ה  4*4של הטבע? נבחר גמל ,נתיישב על האוכף
והופ!
נצא ל"נסיעת מבחן" במדבר .בהדרכת הבדווים ,שהגמלים הם להם כבני משפחה ,נרכב אל
לב המדבר ,לתוך נוף בראשיתי עוצר נשימה.

*הרכיבה על גבי הגמלים היא באוכפים זוגיים ומתקיימים בשעות האור בלבד*
*עד מקסימום  50משתתפים בכל סבב*
מחיר ₪ 65 :למשתתף (מותנה במינימום  15משתתפים משלמים).
טיול אופניים  -סינגל נוקדים
בין הקניונים האדירים של נחל צאלים ונחל רחף ,שוכנת לה בקעת הקנאים – שמורת טבע
פראית שמגע יד אדם כמעט אינו ניכר בה .הדיירים היחידים כאן הם הבדואים ,אנשי המדבר
המתגוררים בוואדיות סביב כפר הנוקדים באוהלי קידר וממשיכים לרעות את עדרי הצאן
והגמלים כבימים ימימה .סינגל נוקדים מציע רכיבה חוויתית ומהנה בלב בקעת הקנאים,
במסלול רכיבה מעגלי מסומן .אורכו של מסלול הרכיבה כ 7-ק"מ והוא ברמת קושי קלה/
בינונית .הטיול כולל מדריך וקסדות.
מחיר ₪ 2,300 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ו ₪ 1,600 -עבור כל סבב נוסף (עד מקסימום 25
משתתפים בכל סבב).
אירוח בדואי מסורתי
המארח מקבל את פני האורחים ומזמין אותם להתרווח באוהל הרחב סביב המדורה .תחילה
הוא מכבד את אורחיו בתה מתובל בצמחי מדבר ,ומיד ניגש לטקס המסורתי של הכנת הקפה:
הוא קולה לעיני האורחים את פולי הקפה ,טוחן אותם במכתש ובעלי ,תוך השמעת קול תיפוף
קצבי מסורתי ,ולבסוף מבשל את הקפה ומגיש לאורחים .הפעילות מלווה בדברי הסבר
ובסיפורים מהווי חיי הבדואים
מחיר ₪ 31 :למשתתף (מותנה במינימום  50משתתפים משלמים).

סדנת קיימות במדבר
במאהל של כפר הנוקדים נלמד כיצד אפשר לחיות בנוחות ובהרמוניה עם הטבע ובאמצעות
התנסויות מעשיות נפצח את חידת ה !Beouin pa-Tent -בסדנה נתנסה בבישול בחום השמש,
נלמד להפיק מים במדבר ,להדליק אש באמצעים שונים ועוד.
פירוט ההתנסויות






שמש – "בעזרת השמש תאכל (גם) לחם" – בישול בחום השמש ושימושים תרמו־סולאריים
אחרים
מים – "חבל על כל טיפה" – הפקת מים במדבר
חשמל – קציר אנרגיה מהטבע
אש – "קרן לוהטת"
אקלים – המזגן הטבעי ושיטות נוספות לשליטה באקלים
מחיר ₪ 2,250 :מחיר קבוצתי לכל סבב (עד  50משתתפים בכל סבב).

סדנת איזון אבנים ()Stone Balancing
אומנות ה Stone Balancing -היא הנחת אבנים אחת על גבי השנייה בזוויות שנראות בלתי
אפשריות ,כאשר הדבק היחיד שבו משתמשים הוא כח המשיכה .נלמד טכניקות בסיסיות
באיזון אבנים ,וכל אחד יוכל להתנסות בהשארת הרוג'ום ,שהוא סימן הדרך של הנווד במדבר.
המבנים המרשימים שמתקבלים ותחושת הסיפוק נוכח היציבות שלהם מציעים חוויה מפתיעה
בעוצמותיה!
מחיר ₪ 2,250 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
רפואה מדברית
אגדה בדווית מספרת שהאל ברא את הגמל מן הענן ואת הבדווי ברא מן הרוח -למען יהיה
חופשי כמותה ...במשך אלפי שנות מדבר ,למדו הבדווים לזהות ולמצוא מקורות מרפא
בצמחים .בסדנה נכיר את הסגולות הייחודיות של צמחי מרפא הזמינים במדבר ,נדבר על
'תרופות סבתא' ונגלה את יעילותן בטיפול בבעיות בריאות נפוצות ואת אופן השימוש בהן,
ולבסוף נתנסה בט יפוח והזנת העור באמצעות הכנה עצמית של מי פנים ומסיכה המורכבים
מצמחי מדבר בלבד
מחיר ₪ 2,900 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
מספר סיפורים
"שם בקצה הארץ הנושבת ,במקום שבו הישימון נוכח ,נבטו זרעי תרבות קדומים אשר נישאו
ברוח ממרחק הזמן ,ובאוהל יסופר הסיפור שטרם סופר"...
נפליג אל מחוזות הסוד והמסתורין של המדבר ,על הגבול הדק שבין מציאות לאגדה.
האורחים ייהנו מסיפורי אלף לילה ולילה ,סיפורים בדואיים הממחישים את הווי המדבר.
מחיר ₪ 2,350 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
גששות בדואית
נלמד להקשיב למדבר ונגלה את רזי הראייה ,השמיעה ,וההתמצאות של הגשש הבדואי.
נתנסה בטכניקות גישוש ,נאתר עקבות של בעלי חיים ,נדבר על חשיבות עבודת הגישוש
לביטחון אישי ומדיני ונלמד לקרוא על אדמת המדבר את מסתורי עברה הקרוב והרחוק .כך
נכיר ,בגוף ראשון ,את האופן שבו סודות הגישוש עוברים מדור לדור בחברה הבדואית.
מחיר ₪ 2,350 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
סדנת ריקודי בטן
ריקודי הבטן מגיעים ממסורת אמנותית רבת שנים באזורנו .הם כלי לביטוי עצמי מלא שמחה,
הומור וקצב .ביחד נחווה את האושר שבריקוד המיוחד הזה .לצלילי מוזיקה ערבית משובחת
ומקפיצה ,נלמד צעדים ראשונים בריקודי הבטן .בתוך החוויה הסוחפת נפעיל את כל שרירי
הגוף וגם מקלות ומטפחות ישתתפו בריקוד...
מחיר ₪ 2,900 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,500 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).

מעגל תיפוף
בואו לגלות יחד איתנו את נשמתם של תופים מכל רחבי הגלובוס .אפשרו למקצבים להכנס
לתוך הגוף והנפש ולחבר אתכם למקומות חדשים .במעגל התיפוף תהפכו למתופפים
בעצמכם ,תלמדו שיטות תיפוף שונות ותכירו את הווי החיים של התרבויות בהן לתוף תפקיד
מרכזי .יחד ניצור אנרגיה קצבית ומשוחררת ונלמד את שפת התופים שהיא שפה לכולם ללא
מילים.
מחיר ₪ 2,750 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,800 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
ג'אגלינג
ג'אגלינג הוא לא רק משחק בו זורקים ותופסים כדורים באוויר .בעזרת ג'אגלינג אנחנו יכולים
ללמוד הרבה על האופן שבו אנחנו מתמודדים עם למידה חדשה ,הצלחות וכשלונות.
הג'אגלינג הוא כלי ממעלה ראשונה לחידוד הריכוז ,פיתוח חשיבה יצירתית וניהול זמן .בסדנת
הג'אגלינג נלמד "להפסיק לרוץ אחרי כדורים" ופשוט ליהנות מהאימונים ומהדרך...
מחיר ₪ 2,350 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
אפיה מדברית
אל הטבע אפשר להתחבר בקלות דרך האדמה והצמחים שגדלים מתוכה ,דרך הכרות עם
ההיסטוריה והמסורות שצמחו ממנה .נתחבר לאווירת המדבר ונתנסה באפייה בשיטה
מסורתית הנהוגה בשבטים הבדואים .שלב אחר שלב :נדליק אש ,נכין בצק ונאפה על הסאג'.
מחיר ₪ 2,250 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
יוגה במדבר
בלב הטבע הפראי של המדבר נתרגל יוגה בעזרת תנועה ונשימה .נשאף פנימה עמוק את
המדבר .את הש קט המיוחד שלו .את הרוח .את כל הצבעים החומים ,הצהובים והלבנים .את
הסלעים והחול הזהוב .עם כל שאיפה ונשיפה ננוע ונוביל את גופינו במסע רוחני שייקח אותנו
אל מעבר להרים.
בסדנא נחזק את הקשר שבין גמישות ,יציבות ואיזון בגוף ובנפש ונתבונן בעצמנו בשקט
ובעדינות מקרוב.
מחיר ₪ 1,900 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,700 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
מדיטציה במדבר
מדיטציה היא השקט בתוך הרעש הגדול .היא היכולת לשבת רגע מבלי שהמחשבות יובילו
אותנו והרגשות יסעירו אותנו .המדיטציה נותנת כלים לשמור על איזון גם מול מצבים מכעיסים,
מפחידים ומכאיבים .ביחד נתנתק לרגע מהשאון והשגרה ונתמסר לעולם שמצוי בתוכנו פנימה.
ובעולם הזה נמצא שקט ,שלווה ונחמה .נופתע לגלות כמה זה פשוט "לקפוץ פנימה" ולחזור
רעננים ומדויקים!
מחיר ₪ 2,350 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים בכל
סבב).
קליעה מכפות תמרים
קליעה היא מלאכה מופלאה :יושבים כולם ,כמו במין שבט קדום וקולעים ביחד ולחוד .מצד
אחד ,יש הווי ושיתוף ומצד שני ,כל אחד עסוק ומרוכז ביצירה הייחודית שלו .קליעה היא
מלאכה קדומה ומרתקת ומאפשרת ליצור חפצים ,כלים וקישוטים .יחד נתנסה במלאכת
הקליעה המופלאה ונלמד ליצור גמלים מקש ונצרים.
מחיר ₪ 2,350 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,600 ,לכל סבב נוסף (עד  30משתתפים בכל
סבב).
במקביל ליום הפעילות יופעל גם אוהל זולה -אוהל הזולה מעוצב לפי מיטב המסורת
המזרחית ,ויש בו פינות 'זולה' עם שטיחים וכריות צבעוניות ,נרגילות ושש-בש .באוהל מוגשים
תה בדואי ,קפה תורכי.

**האוהל יפעל עד  3שעות**
מחיר ₪ 40 :למשתתף

מטווח חץ וקשת
השימוש בחץ וקשת נפוץ בכל העולם וקיים כבר משחר האנושות .מה סוד הקסם של הכלי
הזה ,הכל כך פשוט? איך חתיכת ענף ופיסת חבל הופכים לכלי ציד? נשק להגנה? מתי הפכו
החץ והקשת לענף ספורט? ואיפה עד היום הם אמצעי לחימה?
ביחד נמתח ונירה וננסה גם על הדרך לקלוע למטרה.

**פתוח לעד  3שעות**
מחיר ₪ 2,100 :מחיר קבוצתי.
תחרות נשפנים אינדיאנים
נשפן הוא כלי ירי מצחיק (וקטלני!) המורכב משפופרת וחצים קטנים ומופעל בנשיפה.
יחד ניקח אויר מלוא ריאות ,נוציא אותו בנשיפה בנשפן ,נירה ועם קצת מזל ...נקלע למטרה.

**פתוח לעד  3שעות**
מחיר ₪ 2,100 :מחיר קבוצתי.
אוהל מיסטיקה
כמיטב מסורות המזרח ,באוהל אפוף קטורת ולאור נרות ,נפגש עם קוראות בכף היד ובקלפי
טארוט .נשמע על מה שהיה ומה שאולי יהיה ונקבל עצה חכמה או שתיים.

**האוהל יפעל עד  3שעות**

מחיר ₪ 1,970 :למפעילה ראשונה ₪ 980 ,לכל מפעיל נוסף.
אוהל טיפולים
באוהל פינוקים לבן ,מדיף ניחוחות לבנדר ויסמין ,נוכל להרפות ולהתמסר לשלל טיפולים
מפנקים :עיסוי ,רפלקסולוגיה ,הילינג ועוד .כך ,נצלול אל תוך השקט המיוחד של המדבר ונניח
לרגע בצד את כל מה שמטריד ומציק .משך כל טיפול כ  15דקות.

**האוהל יפעל עד  3שעות**

מחיר ₪ 1,360 :למפעילה ראשונה ₪ 980 ,לכל מפעיל נוסף.

*ימי הפעילות מותנים בהזמנת קבלת פנים וארוחה מכפר הנוקדים*
אופציה  - 2יום גיבוש נוודי המדבר
לאחר קבלת פנים ,תוזמן הקבוצה ליום נוודי המדבר הינו יום גיבוש חוויתי ,אתגרי
ותחרותי.
הפעילויות ביום נוודי המדבר נבחרו תוך הקפדה על התכנים והעיצובים כך שיתאימו לאווירת
הכפר.
מנחה מטעם הכפר ייתן הסבר קצר למשתתפים ,וינצח על הפעילות.
כמו כן בכל תחנה יהיו מנחים מטעם הכפר אשר ידריכו ויעריכו את הפעילות של כל קבוצה.

הקבוצה תתחלק לקבוצות של כ  20-25משתתפים ,אשר יתפזרו בין תחנות הפעילות
השונות.
**יש לחלק את הקבוצות ולמתג אותן מראש ,ניתן להזמין כפיות בצבעים שונים
בתיאום מראש ובתוספת תשלום**
התחנות לבחירה:
תחנה  -1תחרות רעיית צאן  -התנסות של השבט בהובלת עדר כסמל למנהיגות.
הרועה ,דואג לכל מחסור וצורך של צאנו ,ובכך מגלה תכונות של אחריות ומנהיגות ,הנדרשות
מכל צעיר הלוקח אחריות על עצמו ולומד לסייע לאחרים .כל שבט מתנסה בהובלת עדר
באחריות ומסירות.
תחנה  - 2אכוף גמלים  -הכרות עם כלי הרכב השימושי ביותר במדבר – הגמל.
יושבי המדבר נדדו על גבי גמלים שידועים גם כספינות המדבר .כל שבט מכין את הגמלים
שלו למסע ולשם כך עומדים לרשותו אוכפים .על השבט לאכף את הגמלים ולהוביל את
הרוכבים אל יעדם.

תחנה  - 3בניית אוהל בדואי  -חיבור למסורת הכנסת האורחים במדבר.
לרשות כל שבט עומדים אוהל עשוי שער עיזים ,עמודים ,יתדות וחבלים ,שטיחים צבעוניים,
כריות ותלבושות .חברי השבט מתחרים על בניית האוהל המפואר והמזמין ביותר.
תחנה  - 4מים בששון  -שימוש והתנסות בכלי מים עתיקים.
כל שבט מקבל עגלה רתומה לחמור ,כדים ,סירי נחושת ונאדי מים ,באמצעותם הם נדרשים
להעביר מים מבאר אחת לרעותה המרוחקת ממנה .הציוד הפגום מחייב את חברי השבט
לאלתר ולהיות יצירתיים מאוד.
תחנה  - 5הסנה בוער  -מפגש ישיר עם ניסים ונפלאות מדבריים.
לא תמיד נפל בחלקם של נוודים להתקל בסנה בוער או סלע ממנו מבעבעים מים ...רוב הזמן
נוודים נאלצים למצוא פתרונות יצירתיים כחלק מההישרדות בתנאי המדבר הקשים .חברי
השבט טועמים מהאתגר ומתנסים בהדלקת אש בשיטה קדומה.
תחנה  -6שיר השירים  -כי גם במדבר צריך בידור.
בעזרת נגן עוד ,חברי השבט כותבים ומלחינים "שיר הלל" ,המתאר בצנעה את גדולת השבט.
את השיר מבצעים בני השבט מול יתר השבטים בזה אחר זה.
תחנה  - 7חץ וקשת  /נשפנים אינדיאניים  -הנשק של המדבר.
נוודים נדרשים לצוד מעת לעת או להשיב מלחמה לאויב .חץ וקשת הם אחד מכלי הנשק
העוצמתיים והעתיקים ביותר בנמצא .נשפנים אינדיאניים גם הם משמשים ככלי נשק קטנטן
ויעיל .נתנסה בשימוש בחץ וקשת ובנשפנים אינדיאניים במטווח בלונים.
תחנה  - 8סנדלים תנכיות  -להיות פשיניסטה במדבר
על זוג קרשים מקבילים ממוסמרים חמישה זוגות סנדלים .כל חמישיה מתבקשת לצעוד
בתיאום מלא ולהשלים את מסלול ההליכה עם הסנדלים הקבוצתים.
תחנה  - A - 9קורדינציה קבוצתית
במרכז מבנה בצורת האות  Aעומד משתתף .חברי השבט מתבקשים לשתף פעולה
כדי להעביר את המשקל של ה A-מצד לצד עד שיגיעו בשלום לסוף המסלול.
תחנה  -10פאזלי רצפה ענקיים  -כשדברים נהיים מורכבים
המדבר הוא סביבה תובענית שלא פעם מחייבת לחשיבה אסטרטגית ותגובה
מהירה תוך כדי שיתוף פעולה מירבי .חברי השבט יידרשו לכל אלה בהרכבת שני
פאזלי רצפה ענקיים בזמן הקצר ביותר שניתן.
הקבוצות יעברו בין התחנות השונות ולאחר שתסתיים הפעילות יוזמנו האורחים
למתחם בו ייערך סיכום הנקודות ותוכרז הקבוצה המנצחת.

*מספר התחנות בהתאם לכמות המשתתפים ,לכל  20משתתפים תפתח תחנה אחת.
מינימום  3תחנות*
מחיר ₪ 94 :למשתתף ,מותנה במינימום  60משתתפים משלמים.

*ימי הפעילות מותנים בהזמנת קבלת פנים וארוחה מכפר הנוקדים*

בסיום הפעילות ,המארח הבדואי יזמין את האורחים לאחד הדיוואנים שבכפר ויושיב
אותם סביב שולחנות עמוסי כל טוב ,מקושטים בהשראת אלף לילה ולילה ,וידאג לכל
מבוקשם.

כל החאפלות כוללות אותו בסיס לתפריט בשינוי סוגי הבשר
ראשית ,מוגשים לשולחן סלטים :סלט ערבי מתובל ,טחינה סמיכה ,חמוצים תוצרת בית,
מטבוחה חריפה ,חצילים מטוגנים בשבבי נענע וסלט כרוב בפלפל גרוס .במקביל לשלל
הסלטים ,מוגש מנסף צבעוני ועשיר ,ובו אורז צהוב ,עדשים ,תבשיל חיטה משובח ,אנטי פסטי
וממולאים בליווי פַטירים דקים (פיתות בדואיות).
לצד המנסף מוגשת מנת בשר עשירה.
לקינוח מוגש תה בדואי חם ומהביל א ו קפה תורכי בליווי מעדני בקלאוות מסוגים שונים ופירות
העונה.
לכל אורך הסעודה תוכלו להרוות את צמאונכם במים צוננים ולימונענע טרייה.

*מותנה במינימום  15משלמים*
אפשרות  :1כירת המוחתאר
סוגי הבשר :שפודי פרגית רכים ,ונתחי כבש מעוטרים בפטרוזיליה.
מחיר ₪ 175 :למשתתף.
אפשרות  :2מנסף האמיר
סוגי הבשר :קבב ביתי בשומן כבש ,שפודי פרגית רכים ושפודי אנטריקוט.
מחיר ₪ 185 :למשתתף.
אפשרות  :3מעדני הסולטאן
סוגי הבשר :שפודי פרגית רכים ,שפודי אנטריקוט ונתחי כבש מעוטרים בפטרוזיליה.
מחיר ₪ 212 :למשתתף.
** תוספת בירה בארוחה ₪ 22 :למשתתף.
** תוספת יין בארוחה ₪ 24 :למשתתף.
** תוספת שתיה מוגזת בארוחה ₪ 15 :למשתתף.
לאחר הארוחה תוזמן הקבוצה לעבור למתחם שיעוצב בסגנון בית קפה מדברי  -בית הקפה
המדברי שלנו מעוצב לפי מיטב המסורת של בתי הקפה המזרחיים :פינות 'זולה' מפנקות עם
שטיחים וכריות צבעוניות ,נרגילות ושש-בש .אפשר לנוח ולהסתלבט ולהנות מהתפריט המענג:
מזות מסוגים שונים ,מגוון פיצוחים וחמוצים ,תה בדואי ,קפה תורכי ,בירה ,יין ולימונענע טרייה.

*בית הקפה יפעל עד  3שעות*
מחיר ₪ 52 :למשתתף (מותנה בהזמנת ארוחה ובמינימום  40משלמים).
במקביל לבית הקפה ,תהנה הקבוצה מקומזיץ  -הקומזיץ נערך תחת כיפת השמים ,זרועי
הכוכבים ,נשב מסביב למדורה .נצלה תפוחי אדמה ,בצלים ומרשמלו ונשתה תה וקפה אסליים
שבושלו במדורה .האש החמה והרוח המדברית יעטפו אותנו בשקט ייחודי ושלווה נעימה
ששמורים למדבר לבדו.
מחיר ₪ 19 :למשתתף.
בבית הקפה תהנה הקבוצה מהופעת רקדנית בטן  -ריקודי הבטן מגיעים ממסורת אמנותית
רבת שנים באזורנו .הם כלי לביטוי עצמי מלא שמחה ,הומור וקצב .רקדנית מקצועית תביא
אלינו את האושר שבריקוד המיוחד הזה ,לצלילי מוזיקה ערבית משובחת ומקפיצה.
מחיר ₪ 2,300 :מחיר קבוצתי (רקדנית אחת ,ניתן להזמין רקדניות נוספות).
מעגל תיפוף ומוזיקת עולם
מופע מוזיקלי אתני בהשתתפות הקהל .המופע מחולק לשני חלקים .בחלק הראשון נגלה יחד
את נשמתם של תופים מכל רחבי הגלובוס .לזמן מה נהפך למתופפים ,נלמד שיטות תיפוף
שונות ונכיר את הווי החיים של התרב ויות בהן לתוף תפקיד מרכזי .בחלק השני נשמע שירים
וקטעי מוזיקה ,ודרכם נתוודע אל קולות וצלילים ,הבוקעים מכלי נגינה אותנטיים ומיוחדים
מתרבויות שונות ברחבי העולם.
מחיר ₪ 2,750 :מחיר קבוצתי.

מופע אתני אלקטרוני " -צלילי מזרח ומערב"
מופע שהוא גם מסיבה .שלושה נגנים מלווים בכלי הקשה ,מיתר וכינור או חליל ,במופע
אינטרקטיבי בהשתתפות הקהל.
המופע כולל הנחיה העוסקת במקורות הכלים והתנסות של הקהל במגוון כלי הנגינה.
אט אט המופע מתפתח למסיבת ריקודים סוחפת ושמחה.
מחיר הכולל  3נגנים ₪ 3,850 :מחיר קבוצתי.
מחיר הכולל  4נגנים ₪ 4,450 :מחיר קבוצתי.

*בהזמנת בית הקפה המדברי ,ניתן לקיים גם פעילות עצמית בכפוף לתיאום מראש
ובאישור בכתב ממשרד הכפר*



כל פעילות רועשת מותרת עד לשעה  22:00בלבד.
על אחריותכם לדאוג לקבל מאקו"ם רישיון השמעה פומבית לכל הופעה או השמעת
מוזיקה המתקיימת בכפר ולהציגו למשרדנו .האחריות הבלעדית כלפי אקו"ם לכל
תשלום ו/או חבות שתהא בקשר למוזיקה באירוע היא שלכם.

אפשרויות ללינה:
אוהל לינת שחרזדה
ברוח 'סיפורי אלף לילה ולילה' מעוצב אוהל שחרזדה .חלקו האחד של האוהל הוא
ה'מקעד' ,ובו פינות ישיבה מזרחיות מצוידות במשחקי שש-בש ,בערסלים ובפינת קפה ותה
עם עשבי תיבול .חלקו השני של האוהל מסודר ללינה :לכל אורח מזרן ועליו שק שינה נקי
וסדין.
מחיר ₪ 130 :למשתתף (מותנה במינימום  30משתתפים משלמים).

* יש להצטייד במגבות ,ניתן להשכיר בתוספת תשלום של  ₪ 12ליחידה*

לינה בסוכות אירוח מעוצבות
הסו כה מחופה בדי צמר עיזים ורצפתה מרוצפת בדק עץ .בסוכה פוטוני שינה ,פינת קפה
ומרפסת תצפית גבוהה ,בה ניתן ליהנות מאוויר המדבר ומהנוף האינסופי.
בקרבת הסוכה שירותים ומקלחות ,פינת בישול ומרחבים בהם ניתן להסתלבט או לערוך
קומזיץ.






הלינה בסוכה מיועדת ל  4-8איש.
בחורף הסוכה ניתנת לחימום.
יש להצטייד בשקי שינה ,כריות ומגבות .ניתן לשכור שקי שינה וסדינים בתוספת
תשלום ובתיאום מראש.
בסוכה יש שקע חשמל בודד ,מומלץ להצטייד במפצל.
פינת הבישול כוללת כירת גז ,משטח עבודה ומקרר .יש להצטייד בכלי מטבח (כלי
בישול ,כלי הגשה וכלי אוכל).
מחיר ₪ 200 :למשתתף לפי מינימום  4משתתפים משלמים.

לינה בחדרי אירוח
בפאתי כפר הנוקדים שוכן מלון מדברי קטן ,ובו  43חדרי אירוח מדבריים .הריהוט בחדרים
מלאכת בני המקום ,והוא עשוי מברזל ,מעץ ,מאבני הסביבה וממלח ששקע בים המלח.
החדרים ממוזגים ,ויש בהם שירותים ומקלחת צמודים ,מצעים ,מגבות ופינת קפה .בקרבת
החדרים פינות בישול.
לעת ערב אפשר ליהנות מהשלווה המדברית ב'זולות' המפוזרות בין החדרים ,מתחת
לסוכות מגופנות ,או לערוך קומזיץ.
 רוב החדרים מתאימים לזוג 3+וישנם גם מספר חדרים לזוג.4+
 חלק מהחדרים נגישים לנכים.
 פינת הבישול כוללת כירת גז ,משטח עבודה ומקרר .יש להצטייד בכלי מטבח (כלי
בישול ,כלי הגשה וכלי אוכל).
 יש להצטייד בכלי רחצה.
מחיר ₪ 600 :לחדר יחיד או זוגי ותוספת  ₪ 100עבור כל משתתף שלישי ומעלה.
לפנות בוקר תוצב עמדת ארוחת השכמה הכוללת :קפה ,תה ומאפים טריים
מחיר ₪ 35 :למשתתף (מותנה במינימום  30משתתפים משלמים).

לאחר התרעננות ,תוזמן הקבוצה ליוגה במדבר  -בלב הטבע הפראי של המדבר נתרגל
יוגה בעזרת תנועה ונשימה .נשאף פנימה עמוק את המדבר .את השקט המיוחד שלו.
את הרוח .את כל הצבעים החומים ,הצהובים והלבנים .את הסלעים והחול הזהוב .עם כל
שאיפה ונשיפה ננוע ונוביל את גופינו במסע רוחני שייקח אותנו אל מעבר להרים.
בסדנא נחזק את הקשר שבין גמישות ,יציבות ואיזון בגוף ובנפש ונתבונן בעצמנו בשקט
ובעדינות מקרוב.
מחיר ₪ 1,900 :מחיר קבוצתי לסבב ראשון ₪ 1,700 ,לכל סבב נוסף (עד  50משתתפים
בכל סבב).
לאחר הסדנא ,תשב הקבוצה לארוחת בוקר בדואית  -ארוחת הבוקר הבדואית שלנו היא
ארוחת שייח' עשירה הכוללת :פינת תה-קפה בדואית; ביצה קשה ,חביתה ,שקשוקה; מגוון
סלטים :סלט ירקות ערבי ,ירקות חתוכים ,סלט כרוב ,מטבוחה חריפה ,טחינה ביתית,
חומוס בשמן ז ית ,טונה ,דגים מלוחים ,זיתים סורים ומגוון חמוצים; מבחר גבינות :צאן,
בנ ֶה ,בולגרית ,צהובה ,לבנה ,קוטג' ,חמאה; דגני בוקר ,מעדנים ,חלווה עם
קממבר ,לַ ַ
שקדים וצימוקים ,ריבת חלב ,ריבות הבית ,דבש ,שוקולד ולחמניות טריות.

*בשבתות וחגים ,לא מוגשות חביתות ושקשוקה*
*מוגשת עד השעה  09:30בלבד*

מחיר ₪ 65 :למשתתף (מותנה בהזמנת לינה ובמינימום  30משתתפים משלמים).
*לאחר הארוחה  -תצא הקבוצה לדרכה*

**פעילות בשעה מאוחרת ,סופי שבוע וחגים ,יש לפנות למחלקת אירועים של כפר
הנוקדים על מנת לקבל הצעת מחיר**
















הערות:
תנאי תשלום :מקדמה על סך  ₪ 5,000והיתרה עם ההגעה במקום ,בשיק שוטף  30 +יום.
המחירים עבור ימי חול בלבד ,פעילות בשעה מאוחרת ,סופי שבוע ובחגים תיתכן
תוספת מחיר.
מחירים כוללים מע"מ כחוק.
במקרה של שינוי שיעור המע"מ עד למועד הפעילות ,הסכום לתשלום יהיה הסכום הנקוב
כולל מע"מ ויישאר ללא שינוי.
כל פעילות בכפר הנוקדים מעבר לזו המוצעת חייבת בתיאום מראש ואישור בכתב.
הכנסת ספקי שמע חיצוניים לכפר הנוקדים -אסורה.
יש לתאם שעת הגעה ולדייק ,כל איחור עלול לגרום לפגיעה בפעילות.
יש לעדכן שם ומספר טלפון נייד של מדריך הקבוצה/איש קשר.
ארוחת הערב מוגשת עד לשעה  ,20:30הגשה בשעה מאוחרת יותר כרוכה בתוספת תשלום.
כל פעילות רועשת מותרת עד לשעה  22:00בלבד.
אין הנהלת המקום אחראית לכל נזק ,אובדן או גניבה של רכוש האורחים.
אפשרות לביטול עד  14ימים לפני מועד ההגעה ,אחרת יחויב המזמין ב 50% -מסכום
ההזמנה.
עדכו ן מספר סופי של משתתפים ומספר צמחונים ייעשה ע"ג פקס יום לפני מועד הפעילות
עד לשעה  09:00בבוקר.
טופס זה אינו מהווה אישור על ביצוע הזמנה ו/או שריון תאריך .לשם כך יש לתאם
תאריך ופעילות ולבצע הזמנה כנדרש.

בברכה,
פניסה -כפר הנוקדים.
panisa@khn.co.il
052-3447373

