'קומזיץ-מפגשים בשטח'
מתמחים בארגון אירועי טבע ותוכן בצפון

טיולי ג'יפים :טיולים מרהיבים ומעשירים במרחבי הגולן והגליל.
מנהלות שטח :הקמת מתחמי לינה בשטח ,ארוחות ,לוגיסטיקה ועוד.
פעילויות תוכן וגיבוש בנושאים שונים לקבוצות :משפחות ,בתי ספר ,תנועות
נוער ,חברות ,ארגונים וכדו'.
מפגשי שטח  :42מפגש שטח בנושא נבחר :בר/ת מצווה ,מנהיגות ,הכנה לצבא,
חיבור לטבע וכדו'..
מפגשי השטח  42כוללים טיולי ג'יפים ,מנהלות שטח ,פעילויות תוכן וחוויות שונות
ומגוונות.
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טיולי ג'יפים:
טיול ג'יפים חוויתי בנופי הגולן והגליל.
טיול בשטחים מאתגרים ומהנים במעלות הגולן ובנחליו ,חוויה מדהימה של מפגש
עם הטבע שתלווה לזמן רב.

מנהלות שטח:
ארגון מתחמי לינה ,ארוחות בשטח ברמות שונות ,ליווי לוגיסטי ללינת שטח ,מים
וציוד.
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פעילויות תוכן וגיבוש:
סדנאות  ) out door training( o.d.tבשטח:
אתגרים ומשחקים קבוצתיים המאפשרים תהליך משמעותי של גיבוש
והתפתחות קבוצתיים ואישיים מתוך חוויה מהנה.
סדנאות בנושאים שונים עם חיבור לטבע:
'התבגרות' -עיסוק אישי וקבוצתי בסוגיות שונות של התבגרות ,ביהדות ,בחברה שלנו ובחברות
ותרבויות שונות ,והכל תוך חוויה של התנסות באתגרים שונים.
'הכנה לצבא' -הכנה לקראת הגיוס לצבא ,נעסוק בצדדים שונים של הגיוס ,הסבר על תהליך
הגיוס ועיסוק בשאלות של אחריות ,מנהיגות ,ישראליות ועוד.
'בעקבות א.ד .גורדון -האדם והטבע'  -נלך בעקבות סיפור חייו
וכתביו ,נעבור מסע של שיבה אל הטבע ונבחן את עצמנו ביחס
לשאלות הקיומיות שגורדון מציג ומציף.
'מסע לסוריה'  -טיול ג'יפים לאורך הגבול עם סוריה.
בדרך נעבור הדרכה מקצועית ונבין יותר את המצב אצל שכנתינו
מצפון.
נעבור לאורך קו התילים הגעשיים לאורך הגבול.
'מלחמת יום הכיפורים'  -סיור בעקבות סיפורי מלחמת יום
הכיפורים.
במרחבי הגולן התקיימו קרבות עזים המכילים בתוכם סיפורי
גבורה ,רעות.
נפגוש את הסיפורים בצורה חווייתית ומעניינת ונכיר את מהלך
המלחמה ואת האירועים המרכזיים בה.
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מפגשי שטח  42שעות:
 42של חווית שטח וחיבור בינאישי.
טיולי ג'יפים ,סדנאות גיבוש ,הדרכות וחוויות רבות מעניינות ומלמדות.
ארוחות בשטח ,לינה במתחם מאורגן בטבע הגולני.
ניתן לקיים את מפגש השטח סביב נושא מסוים כגון:
מפגש בר/ת מצווה :מיועד לקבוצות של ילדים והורים במסע של
התבגרות.
בין שלל החוויות ,נעסוק בהיבטים שונים של התבגרות וחיבור בין
ההורים והילדים .נכיר טקסי התבגרות שונים ביהדות ובחברות
שונות בעולם ונעבור בעצמנו תהליך של התבגרות מתוך הנושאים
שנכיר.
מפגש מנהיגות :מיועד לנוער בוגר (תיכון) נעבור חווית שטח
מדהימה ,ונעסוק בהיבטים שונים של המושג מנהיגות.
היכרות עם סוגי מנהיגות ומנהיגים וסדנאות מנהיגות בהם נעסוק
בעצמנו ובסגנון המנהיגות שלנו.
מפגש גיבוש :מיועד לקבוצה /צוות או משפחה,
במפגש נעבור חוויות רבות אשר יאפשרו גיבוש ממקום
אמיתי שייתן כלים לקבוצה להמשך דרכה.
התוכן יותאם לצרכי ורצונות הקבוצה.
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