הצעה ליום ביקור ברמת הנדיב
הדרכה בגנים
מדריך של רמת הנדיב יקבל את הקבוצה וילווה אותם לסרט .לאחר
הסרט תצא הקבוצה לסיור בגני הזיכרון המרהיבים ולסיפור תרומתה של
משפחת רוטשילד לבניין הארץ.
משך ההדרכה שעה  -שעה וחצי

הצגה מטיילת
סיור חוויתי רווי הומור ,מתח והפעלות עם השחקן ערן לנסקי .צבי ברקו
רוצה להתחתן .משימתו היא להביא את בחירת לבו לאחד המקומות
היפים בארץ ,לרמת הנדיב ,ועל אחד מספסלי האבן להקריא לה שיר
ולהציע לה טבעת אירוסין .הוא יהיה שם .ואתם?
המפגש בין דמותו הקומית של צבי לבין עולם התוכן העשיר של רמת
הנדיב הוא חוויתי משעשע ומלמד .דרכו נחשפים המטיילים לסיפורים
מחיי הברון רוטשילד ,פרשיות מימי הקמת המושבה זיכרון יעקב,
ודילמה אקולוגית דרמטית.
לאחר הסיור ניתן להמשיך עם השחקן ערן לנסקי לשדרה ההיסטורית
במושבה זיכרון יעקב (בתוספת תשלום)
משך ההצגה כשעה וחצי.

סיור עששיות
סיור ערב לאור עששיות–בילוי ערב חוויתי של צללים ואורות בגנים
הקסומים כפי שרק מעטים ראו .בחסות אור הכוכבים ולאור עששיות,
נערכת הדרכה המתמקדת בחושים ,בנושאי חלוציות והתיישבות
ומשלבת גם ערכים אקולוגיים שונים.
משך הסיור :כשעה-שעתיים (בהתאם לבקשת הקבוצה)

בעקבות הברון הנעלם
סיור מומחז ברמת הנדיב ,במהלכו מגיח מנבכי ההיסטוריה מר אהרון
קלמן פסקל ,אגרונום מטעם הברון רוטשילד ,ומחפש את הפמלייה
שאיבד בשנת .3881
הקבוצה מתלווה אליו בחיפושיו ,ודרך כך פוגשת בדמויות מן העבר:
חלוצים וחלוצות מהמושבה זיכרון יעקב הנבנית לתפארת ,מר דיזנגוף -
מנהל מפעל הזכוכית ,איכרה דעתנית ונערה רומנטיקנית המחפשת אחר
חלוץ חלומותיה.
איך הגיע אהרון משנת  3881ל  ?3131מיהו הצעיר המבטיח שהברון
קידם? והאם האהבה תנצח את הזמן? סיפור על בנייה ,ציונות והצלחה.
סיור הומוריסטי ,חוויתי וססגוני על רקע תפאורת הגנים כיום.
הסיור מונחה ע"י שני שחקנים.
משך הסיור כשעה

סיור וסדנת צמחי מרפא
סיור בשבילי רמת הנדיב להכרת צמחי מרפא ומאכל הגדלים בר
באזורנו ,ההיסטוריה של השימוש בצמחי המרפא ,זיהוי צמחים
וסגולותיהם .בהמשך ,סדנה בה מכינים חליטת צמחים ומשחת עזרה
ראשונה לטיפול בפצעים ,חתכים ,גירויי עור וכו'.
בסיום המפגש יקבל כל משתתף צנצנת משחה ומרשמים להכנת ערכת
ריפוי ביתית.
ההדרכה והסדנא נערכות ע"י ההרבליסטית יעל כנען
משך הסדנא והסיור שעה וחצי עד שעתיים

כשטבע וגוף נפגשים ...
בין הגנים הפורחים ,תחת חופה של עצים ולקול שירת הציפורים,
נעשה פסק זמן מסדר היום העמוס ונתחבר לעולמנו הפנימי.
בעזרת כלים ותרגילים מעולם היוגה ,הטאי-צ'י והנשימה
המודעת,
נשאף ליצור חיבור הרמוני בין הגוף ,התודעה והטבע שסביבנו.
אתם מוזמנים לסדנה קצרה שתטעין אתכם באנרגיה טובה
ותיצור איזון ,שקט וקשב פנימי שילוו אתכם להמשך היום.

טיול בשביל המעיין
הליכה קלה לעין צור ,מעיין המפכה כל ימות השנה מתוך ניקבה החצובה
בסלע; פלג מים מוצל; נקודות תצפית מרהיבות לעבר בקעת הנדיב והרי
השומרון; שטחי חקלאות קדומה משוחזרים; בית מרחץ עתיק; מכלול
ארכי אולוגי עשיר ושרידים של בית חווה מן התקופה העות'מאנית.
משך הטיול שעה – שעתיים .

תלמוד הצמחים – סדנת ארון תרופות התבלינים
נכיר סודם המְ ַרפֶ א של תבלינים וצמחי מרפא בעת העתיקה
נרקח ונטעם מתכונים ומרשמים עתיקים לשיגרת תזונה בריאה
בארון "תרופות התבלינים ,המשפחתי מה צריך ואיך נשתמש
נכיר רופאים ודמויות יהודיות מכתבים רפואיים עתיקים
משך ההרצאה והסדנא :שעה וחצי

מעגל מתופפים
מעגל מתופפים המבוסס על למידה תוך חוויה .הקהל מתנסה
בכלי הקשה שונים ,התיפוף ,על גבי תופי ג'מבה אפריקנים.
יחד לומדים מקצבים בסיסיים ומשחקי קצב .

כל אחד יכול לצייר
בלב הגנים הקסומים ,באווירה פסטורלית נוכל
לעצור לרגע מחיי היומיום ולצייר את רמת הנדיב מהזווית
שלכם.
הסדנה מאפשרת לקחת פסק זמן ולהתחבר
לתהליך היצירה גם אם זו הפעם הראשונה שבה
הנכם מחזיקים עפרון.

סדנת קליעת סלים
חשיפה לאומנות עתיקה ,המשלבת חיבור לטבע ,למסורת
ולאומן הטמון בכל אחד ואחת.
נלמד לקלוע סלסלה ונשלב בה חומרים טבעיים
(סנסנים-ענפי התמר ,ועוד )..ליצירת כלי שימושי ,מעמד
לבקבוק שמן/יין .כל אחד ממשתתפי הסדנא מייצר את הסל
הייחודי שלו אותו יקבל בסיום המפגש.

אוצרות הנדיב (פעילות )O.D.T
היכונו לפעילות ניווט ,יצירתיות וחוויה ברמת הנדיב.
כתב סתרים יוביל אתכם לנקודות ציון במרחב בהן תתבקשו
לבצע משימות מבדרות ויצירתיות בצוותים וביחידים ולתעד
אותן בתמונות שישמשו לכם מזכרת בעוד הsmart phone
עוקב אחרי ההתקדמות שלכם ושל המתחרים.

