
ספקטורס חברה של טיולים בארץ ובירדן

הפעילויות של ספקטורס

טיולי ופעילויות סנפלינג

פארקי חבלים אתגרים

ימי גיבוש חברות לרבות המרוץ למיליון בכל מיני אזורים בארץ

(odt) סדנאות שטח אתגריות

מגוון רחב של טיולים(מטיבי לכת, אוהבי לכת ותוכן)

קיר טיפוס, אומגה ומתקני טופ רופ

ויה פראטה בצפון

מערנות



ימי גיבוש
חברות ארגונים או קבוצות שמעוניינות בימי גיבוש וכייף מעשירים ומגוונים

!בעלי אופי וסגנון - אנחנו כאן בשבילכם
כל יום גיבוש נבנה בהקפדה והתאמה לדרישות הקבוצה ומתאים את עצמו

לאוכלוסיה שלה הוא מיועד. את הימים מלווים מדריכי טיולים מוסמכים
.ולכל פעילות/ סדנא אנו מביאים מדריכים מקצו

משחקים בסגנון:
המרוץ למיליון ספקטורס - מותאם ומופק באזורים שונים בארץ ומאגד בתוכו פעילות אתגרית מלאה בכייף, עניין וערך 

ימי כיף ואטרקציות - מגוון אטרקציות שפרוסים ברחבי הארץ ואנו נהנים מהם
סיורי נושא - סיורים יומיים תחת נושא מסויים אשר קובע את הלך הטיול. סיורים בעקבות: דמויות, מקומות, 

נקודות הסטוריה ועוד
 

סנפלינג
סנפלינג או גלישת צוקים הוא טכניקה לירידה במצוקים ומפלים, בעזרת חבלים.

הסנפלינג נחשב כפעילות של ספורט אתגרי המשלב אדרנלין, התגברות על הפחד אך בעיקר שחרור וכיף
בסיטואציה מיוחדת. טיולי הסנפלינג מאפשרים לנו להגיע למקומות מיוחדים שאפשר להגיע רק עם מדריכים

וציוד מקצועי. אתרי הסנפלינג ממוקמים מול הנופים היפים ביותר שיש לנו בארץ ומאפשרים לנו את הריגוש גם
ללא הליכה מאומצת ברגל

פארקי חבלים אתגריים
פפארק חבלים הוא מכלול מתקנים אתגריים ניידים שניתן להקים על פי הזמנה, כמעט בכל מקום בארץ בהתאם לתנאי השטח

המתקנים אינם תלויים אחד בשני וניתן "להרכיב" פארק בהזמנה אישית.
הפארק הוא חוויה מומלצת והוא משמש כפעילות מרכזית באירועים מיוחדים או לעיבוי אירועים. ימי הולדת,

בר/בת מצווה, ימי גיבוש וכיף לחברות ולבתי ספר, אירועי מושב וחג וכל אירוע רב משתתפים.

ODT
 פעילויות                                                             קלאסיות לצוותים הוא מכלול של תרגילים קבוצתיים שמתבצעים בשטחים

פתוחים ,(Outdoor) ומטרתם לאתגר, פיזית ומנטלית. האתגר מכיל בתוכו קשיים שנוטעים את זרעי ההצלחה, ועל 
המשתתפים למצוא בתוכם כוחות להתמודדות ויצירתיות, שהופכים בסופו של דבר את הדברים לחוויה מעצימה לכל אחד

כך, באוירה כייפית וקלילה, עוברים המשתתפים תהליך של התעצמות אישית וצוותית. יש אפשרות לעיבוד תכנים
שעלו בפעילות, ומכך להפיק מסקנות מועילות לגבי תפקוד הצוות/הקבוצה בעתיד

“OutDoor Training”



קיר טיפוס, אומגה ומתקני טופ רופ
הקיר שלנו נייד ומגיע לגובה של 6 מטרים. הקיר מדמה צורה וצבע של סלע טבעי

הנותנים הרגשה של טיפוס צוקים בטבע
על הקיר מסלולים ברמות קושי שונות כך שיתאים לגלאים ויכולות שונות.

בצדו האחורי אפשר למצוא סולם שעולה לראש הקיר,
שם אפשר להתחבר לאומגה שגובהה 8.5 מטר ולמרחק של 40 מטר גלישה.

בנוסף לסולם שעולה לאומגה אפשר להקים מתקני טופ רופ למיניהם
כגון: רשת מרינס, סולמות חבלים, סולם

ענקים, קורות טיפוס ועוד...
את הקיר אנו מביאים את הקיר לאירוע שלכם ומקימים אותו שעתיים לפני האירוע.

מתאים למגוון רחב של פעילויות: ימי הולדת, בר מצוות, ימי גיבוש בעבודה, הפנינג, מסיבות רווקים ופעילויות בית ספריות

טיולי מטיבי לכת
מטייל בשבילי הארץ אשר בוחר במסע ארוך, בוחר לחוות את השטח על כל היבטיו ואינו מסתפק רק בטעימה

קטנה של האזור. הוא צועד בעקבות הנופים המשתנים, ריחה של הפריחה, אוויר המדבר. הוא רוחץ במימי
המעיינות וצופה בשקיעות. אנו מטיילים כאלה, אשר בוחרים להרגיש את ארצנו דרך רגלינו ואתם מוזמנים

להצטרף אלינו ללכת בשביליה ולגלות את יופייה של ארץ ישראל.

טיול ויה פראטה ברכס רמים
מסלולי הויה פראטה הם טיולים נפוצים באירופה, סגנון הטיול מבוסס על כבל ברזל שמחובר לסלע והאנשים

המטיילים מחוברים אל הכבל באמצעות סופגי אנרגיה. באמצעות האבטחה לכבל יש אפשרות לטפס מצוקים
ולעבור גשרים בלי הפחד ליפול דבר ההופך את הטיול למעניין יותר ובטוח יותר.

מערנות
טיולי מערנות הם טיולים מיוחדים. לאחר שאתה נכנס מתחת לאדמה אתה מוצא תופעות טבע שאינך יכול לראות

במקומות שחשופים לאור השמש. נטיפים וזקיפים הם הנפוצים ביותר אבל מלבדם המון מחילות, מעיינות ועושר
שמחכים לנו מתחת לפני השטח.


