
 בצפת באקסטרים מצווה רב

 

 בחיים פעם של לחוויה הטקס בין לםהמוש השילוב

 בצפת מצווה בר
 

 הטקס :1 וםי

  אסנט. לבית צפת  לכיוון הבוקר בשעות אביב מתל יציאה

 .בארץ הרוחניים המקומות באחד , כאן כבר המרגש הרגע: 

מיד כשנרד מהאוטובוסים יפגשו אותנו נגני הכליי זמר, אמנחה התהלוכה יתקע 

בשופר ונצא יחד עם הרבה שמחה לתהלוכה מוזיקלית חגיגית בין הסמטאות אל 

עבר אחד מבתי הכנסת העתיקים בתהלוכה נשיר יחד שירים יהודיים מוכרים 

בבית הכנסת נערוך  ....נעצור להפעלות מיוחדת ונשיר עד לב השמיים  ,לכולם

 ,על ידי מדריך שחקן ,טקס סימלי מרגש על משמעות בר המצווה בטקס נשמע

את סיפורו של רבי יצחק אבוהב שהגיע יחד עם ספר התורה העתיק לצפת 

 הטקס ילווה בנגינה חיה  .שנה וחבר את הסיפור לחגיגת בר המצווה 500לפני 

בסיום הטקס נתחלק קבוצות ונצא לסיור מרתק בסמטאות העיר העתיקה של 

נשמע את סיפורי העיר ומעט על  ,נעבור בין הסמטאות הכחולות ,צפת

  .ההסטוריה הארוכה שלה ונתחבר לסודות הטמונים בה

    

 



 באקסטרים החוויה : 2 יום

 אקסטרים שכולו יום לכיוון10:00 בשעה מהמלון יציאה

 .חוויות המוןב המלא

 

 :א׳ תחנה

 היפים המקומות באחד ג׳יפים בטיול שלנו היום את נתחיל

 בין ,מים מעברי, טבעיים חורש ,בזלת טרשי בין.בארץ והמרתקים

  של נגמר הבלתי הירוק בתוך טבע שכולו מסלול ,הירדן נחל

 .הצפון

  

 :ב׳ תחנה

 : אבובים על נהר מסיבת

 ,הגוף בכל לו שזורם אדרנלין של הזאת ההרגשה את מכיר לא מאתנו מי

 המים

 של רגילה בלתי חוויה ...הנהר על המסעיר והריחוף הכיוונים לכל שמשפריצים

 ומרגשת סוחפת ,כייפית ,מטריפה חוויה .אבובים גבי גל בשייט חושים שכרון.

 את לשבור שרוצים מביננו לאמיצים ביותר ומומלץ מהנה שייט הוא אבובים שייט

  .ואדרנלין הנאה ,מרענן אקסטרים של נשכחת בלתי בחוויה השגרת

  .הירדן נהר מעל לרחף...בואו אז

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

 :הירדן גדות על נהר מסיבת האבובים בסיום נהר סירות.

 עם פעולה בשיתוף והכל ושמחה קצב של ואנרגטית חוויתית פעילות

 

 



 : ג׳ תחנה

 מסלול .הירדן בנהר מ"ק5.4  לאורך נהר וסירות קיאקים שייט: הירדן בנהר שייט

 מתחת עובר ,עשירה נחלים ובצמחיית ותומר תאנה אקליפטוס בעצי העטור השיט

 לאחר ומסתיים ,הטבעי הערוץ תוואי אל הנהר נכנס בו במקום ,יעקב בנות לגשר

 עם מסתורית צלבנית מצודה ,עטרת במצד ,ומרגש מפתיע ,אמיתי נהר עיקול

  .מרתק סיפור

 בעיקר והשפרצנ ,נרטבנו , התגבשנו ,שחווינו לאחר .......הסיום ושלב

 במסעדת במיוחד מפנקת בשרית צהריים לארוחת נמשיך...התעייפנו

 .איסקנד

 ?מסכמת חוויה בלי שנחזור לכם הנרא? הבית לכיוון יוצאים

  המעיינות עמק לכיוון נצא ,בוקר ארוחת לאחר יציאה

 נםישא חשמליים שהינם ירוקים ברכבים מודרך לטיול

 .ובצומח בחי פוגעים

 תעלות ,דגים בריכות ,חקלאיים בשטחים נצפה ,יפיפיים מעיינות בין נטייל בפארק

 והנחלים ,הטבעיים המעיינות וכמובן הנוף ,הטבעית הצמחייה ,הציפורים .מים

 .נשכחת בלתי חוויה לנו שיעניק בטיול אותנו יללו הזורמים

 .וקרה חמה שתייה ,העונה בפירות ונתכבד התרעננות של לרגע נעצור הטיול לאחר

 בני של נשכחת בלתי חוויה של אוסף עם הביתה חזרה אביב לתל יציאה מכאן

 .באקסטרים מצווה

 להחלפה ובגדים, ים בבגדי להצטייד יש. 

 

 

 


