
KIMAMA
EVENTS

YOUR DREAM - OUR MISSION



WHO ARE WE

KIMAMA EVENTS מזמינה אתכם לחגוג את חגיגת המצווה 
כמו שתמיד חלמתם.

צוות KIMAMA EVENTS הבנוי מפנטזיונרים גדולים יפיק עבורכם
 את החלום שלכם. ואם להגיד את האמת - גם את החלום שלנו.

אנו ניפגש, נקשיב לסיפור שלכם ויחדיו נרקום חלום.
אצלנו תמיד אומרים שחלומות נועדו 

על מנת להגשים אותם.
ורק בשביל זה - אנחנו פה.



 
כולנו מכירים את אירועי ה"המצווש" הרגילים:

שוב אותו אירוע באולם, כמו כולם, עוד פעם אותה מסיבה במועדון או בחצר,
 סוג האירועים שכבר ראינו, היינו ושמענו – 

ולא ממש התרגשנו. 
לכם מגיע יותר. 

הגיע הזמן לחגוג כמו שבאמת מגיע לילדים שלכם
אתם תחלמו - אנחנו נגשים

 
 
 
 

מוכנים?



SCHEDULE
לוח זמנים לדוגמא של אירוע סוף שבוע

היום הראשון:

היום השני:

קבלת פנים בנקודת המפגש08:30
09:00
10:00
11:30

יוצאים לדרך
פיקניק מפנק בטבע ופעילות מגבשת

אטרקציה

ארוחת צהריים
הגעה למקום לינה והורדת אדרנלין

14:00
15:30

16:15

17:30

פעילות קימאמה

SHOWER HOUR
פעילות מאסטר שף19:00
ארוחת ערב20:00
21:00DANCE SESSION -פעילות קימאמה ו
זמן סמורס וניגונים מסביב למדורה22:30

לילה טוב :)23:30

בוקר אור07:00
ארוחת בוקר מפנקת במקום הלינה08:15
אטרקציה10:00

ארוחת צהריים 12:30
אטרקציה 14:00
פעילות סיכום מרגשת16:00

נתראה בהגשמת החלום הבאה 17:00



אטרקציות בצפון הארץ

ווייפאוט בכנרת

סירות טורנדו

ספורט ימי בכנרת

רייזרים

קיאקים

ODT פעילות

גלישת גלים

WATER TAG פעילות

3 אטרקציות לבחירה:



אטרקציות בדרום הארץ

טיול רייזרים חוויתי במדבר

גלישת סקי בדיונות

טיולי גמלים

סנפלינג מצוק מצפה רמון

מסלול רגלי

ODT פעילות

יפים מאתגר טיול ג'

3 אטרקציות לבחירה:



איפה ישנים?
 

גם בצפון וגם בדרום נלון

בחאנים מפנקים.

האוהלים מרווחים, ממזוגים

ומעניקים תחושה של בית.

האוהל מובנה כך שיש

מחיצות היוצרות הפרדה בין

הבנים לבנות, ולינה זו

מאפשרת לגיבוש ותחושה

משפחתית בדיוק כמו

שאנחנו אוהבים!



הצעת מחיר ומה כלול במחיר
כמות חניכים: 15

פעילויות

3 אטרקציות

פעילויות מותאמות אישית

ביטוחים

ציוד לפעילויות

שונות

מקום הלינה

נהג צמוד

מיניבוס ספרינטר

ארוחות

GIVEAWAY

צלם

מיתוג מיניבוס

 

 

צוות

צוות הדרכה בוגר ומנוסה

הכנת צוות

כתיבת תכנים

 

עלות: 45,000 ₪ + מע”מ
עלות כל ילד מעל 15 : 3,000₪ + מע”מ



מחכים להגשים איתכם חלומות
Events@campkimama.org


