שנה חדשה קצת אחרת
משחק מדליק ומגבש בסגנון "חפש את המטמון" ברחבי יפו העתיקה,
בשילוב הרמת כוסית חגיגית במוזיאון יפו

מגיעים
הגעה ליפו המסתורית,
חלוקה לקבוצות והסברים
לקראת משחק האוצרות
מתחילים לשחק
משחק אוצרות יפו
יוצא לדרך!
אורך המשחק כשעתיים
מרימים כוסית
הרמת כוסית חגיגית
במוזיאון יפו לעתיקות,
והכרזה על הקבוצה הזוכה

מחיר מיוחד לראש השנה ₪ 241 :למשתתף
המחיר כולל :התאמת והפקת המשחק לחברה ,חוברת משחק ממותגת ,מפת יפו ,משימות
מדליקות ,מתנה אישית לכל משתתף ,אוצר מתוק לזוכים והרמת כוסית חגיגית במוזיאון.
* המחיר תקף למינימום  07משתתפים .ניתן לקבל הצעות גם לקבוצות קטנות יותר.

להזמנות ולפרטים נוספיםinfo@platinum-tours.com :
 ,30-3003334שלוחה 1
תיאור המשחק ותפריט לדוגמה בהמשך המסמך

על משחק אוצרות יפו
הרעיון מאחורי

המשחק :משחק "חפש את המטמון" מגבש ,מרתק ,מלמד וגם תחרותי

זהו יום מגבש ותחרותי שובר שגרה .האירוע יהווה חוויה שכל אחד יכול למצוא בה את מקומו ,ויוכל לתרום
מכישוריו להצלחת הקבוצה כולה.
המשחק יחזק את תחושת הגאווה ,ההזדהות והקשר לחברה ,יגבש בין העובדים ,יחדיר קצת "פלפל"
בעובדים ובעיקר פאן ושמחה בארגון.
נדרש שילוב של כישורים כדי להצליח במשימות ,כך שניתן יהיה לנצח רק באמצעות עבודת צוות.

הקונספט:

משחק אוצרות

תחרות רגלית מגבשת ומשעשעת בין צוותים באמצעות מפה וכתב חידה מרתק.
המשחק יתקיים ברחבי יפו העתיקה ובנמל ,בסמטאותיה ,בין אמניה ,בפסליה
ובאתריה .הפעילות ביפו מושפעת מאופייה הקסום ,המסתורי וההיסטורי.
המשחק ילווה במשימות צוות משעשעות ומגוונות שיהוו תנאי להמשך הפעילות.

מטרת המשחק:
למצוא את תיבת האוצר באמצעות איתור אותיות באתרים שונים ורמזים אשר
ניתנים בכתב החידה.

איך משחקים?
מתחלקים לקבוצות בנות  8-07משתתפים ,מקבלים חוברת מדליקה
וכתב חידה.
כתב החידה יעביר את הקבוצות בין תחנות ,כאשר בדרך יזכו
המשתתפים להכיר דמויות מרתקות ,יבצעו משימות משעשעות ומעניינות ,יחפשו ממצאים ואותיות
שיתחברו לבסוף למשפט אחד.
חיבור המשפט יקנה את הרמז האחרון שיוביל לתיבת האוצר.
תוך כדי החיפוש ,הפעילויות ,החוויות ,ומציאת האותיות –
מקבלים המשתתפים מידע על האזור ,ההיסטוריה והאנשים.
במהלך הפעילות כל משתתף יקבל מתנה אישית עם המזל האסטרולוגי
האישי שלו.
מי ימצא את האוצר ומה צריך כדי להצליח?
התלהבות ,שיתוף פעולה ,קצת יצר תחרותי ,דמיון ורצון.

האוצר
קופסה מהודרת הכוללת שלל הפתעות טעימות.

הרמת כוסית במוזיאון יפו
לאחר סיום הפעילות ייהנו העובדים מהרמת כוסית ומגשי אירוח חגיגיים
ויוקרתיים במוזיאון יפו לעתיקות.
מוזיאון יפו לעתיקות שוכן בבית "הסראיה אל-עתיקה" ,בית הממשל
העותומני הישן  -מבנה ייחודי ארכיטקטונית והיסטורית .המבנה הוקם
בראשית המאה ה 08-וכנראה שימש בראשיתו "קרוואן-סראי"  -אכסניה,
חאן .המבנה הוא מכלול עותומני הבנוי על שרידי מצודה צלבנית ,עם
אולמות עמודים ותקרת קמרונים יפהפייה.

אוצרות פלטינום
אוצרות פלטינום הוא מוצר בלעדי של חברת פלטינום המתקיים במקומות שונים בארץ.
הרעיון מתאר משחק ארגוני בסגנון "חפש את המטמון" מגבש וכיפי ,לצד העברת מסרים של
שיתוף פעולה ,עבודת צוות ,ידע ומשימות מיוחדות .המשחק מתאים לאזורים רבים בארץ ,כאשר
לכל אזור האופי שלו.
המשחק נמשך כשעתיים-שלוש שעות עם ארוחות והפתעות נוספות ע"פ האזור הנבחר.

תפריט הרמת כוסית לדוגמה
בקבוקי למברוסקו
שיפודי תפוחים ורימונים לצד דבש דבורים טהור
קאנאפס בשבעה מילויים שונים


בליני בטטה וקוויאר שחור



אקלר תבלינים ממולא טונה מעושנת



קרוסטיני קלוי עם קרם רוקפור ופקאן ,תפ"ע מסוכר ובלסמי מצומצם



פחזניה ממולאת קרם אבוקדו חמצמץ ועירית קצוצה



טרטלט בייבי מוצרלה פסטו ועגבנייה קונפי



פחזניה במילוי סלט ביצים וקרם טרגון



בריוש סלמון מעושן וגבינת שמנת

כריכונים


גבינה קשה ,טפנד זיתים ירוקים ,פלפל אדום וחסה



גבינת שמנת ,עירית קצוצה ומלפפון ירוק



סלט טונה מעושנת ,מלפפון חמוץ ועלי רוקט

סלסילות מיני מאפי בצק צרפתי
במילוי :זיתי קלמטה ,פלפלים קלויים ,מבחר גבינות
מניפת ירקות טריים
עגבניות שרי ,מלפפון ירוק ,פלפלים צבעוניים ,מקלות גזר ,צנוניות וסלרי ,בליווי איולי טרגון
פטיפורים מתוקים
טארטלטים ,אקלרים ,אופרות ,מטילי שוקולד וסופלה שוקולד לבן
סלסילות מאפינס


בננה ,שוקולד צ'יפס ,בלגי ואגוזי מלך



פירות יער ,יוגורט ושטרויזל



גזר ,צימוקים ושבבי שקדים

