
פירוט פעילויות ועלויות 

FAUDA BASE



 
של והנסתר  המרתק  לעולם  הצצה  נותן  ו המנגיש  בעולם  די  יחו מתחם  ו  נ הי בייס  פאודה 
על הוקם  בייס  פאודה  הישראלית.  ן  הביטחו במערכת  וחדות  המי המסתערבים  יחידות 

ן הביטחו מערכת  של  וחדים  המי והכוחות  ן  המודיעי קהילת  חברי  יחידות,  אותן  וצאי  י די  י
גבולות. ופורצת  מהפנטת  ויה  חו תוך  אל  שלהם  והיכולות  הידע   , ן ו הניסי את  הביאו  אשר 

זית, פי מבחינה  בה  המשתתפים  את  המאתגרת  פעילות  היא  בייס  בפאודה  הפעילות 
הפעילות גדול.  בכיף  המלאה  פעילות   - חשוב  פחות  ולא  רגשית  אינטלקטואלית, 

לרוב ן  העי מן  ונסתר  מדהים  תוכן  ועולם  ערכים  היסטוריה,  ונות,  צי בתוכה  משלבת 
לחוות הזדמנות  למשתתפים  ניתנת  בייס  בפאודה   . לו כו והעולם  ישראל  מדינת  אזרחי 

בסדרה לו  כו העולם  נחשף  אליהם  ישראל-  מדינת  של  המסתערבים  הלוחמים  י  בחי יום 
הלוחמים של  ומית  ומי הי המציאות  על  חופשי  באופן  המבוססת  סדרה  פאודה, 

ישראל. מדינת  על  נים  המגי האמיתיים 
 

 
שונים. ומרקעים  שונים  בגדלים  שונות-  לקבוצות  מתאימות  בייס  בפאודה  יות  לו הפעי כל 

ירים תי אתם  אם  העובדים,  לצוות  ואתגר  גיבוש  המחפשת  עסקית  חברה  אתם  אם  ן  בי
משפחה גיוס,  י  לפנ נוער  י  בנ ישראל,  למדינת  די  היחו הצבאי  הפן  את  להכיר  המחפשים 

בשבילכם. המקום  ו  נ הי בייס  פאודה  אחר  ן  ו רעי כל  או 
להתאים יכולים  ו  שלנ הצוות  ואנשי  גים  סו למספר  מחולקות  בייס  בפאודה  יות  לו הפעי

בליבכם. העומדת  משאלה  או  ן  רצו לכל  הפעילות  את 
 

וכן ו  לנ שיש  והאטרקציות  יות  לו הפעי סל  מתוך  שונים  תכנים  להוסיף  ניתן  פעילות  לכל 
לפעילות. המתאים  דבר  כל  או  שתיה  אוכל,  להוסיף 



בואו לחוות יום בחיי לוחם ביחידת מסתערבים מיוחדת,
להשתתף במבצע מיוחד ולהציל חיי אדם!

 
הפעילות מתחילה בסיור במוזיאון המסתערבים בכדי
להכנס לאווירה המתאימה ולהבין את שורשי עולם

הסיערוב.
 

מיד לאחר מכן המשתתפים ישמעו על אירוע ביטחוני
שקרה ויקבלו פקודת מבצע בה עליהם לתת מענה

ופיתרון לאירוע ובכך להציל חיי חפים מפשע.
 

מכאן יצטרכו המשתתפים להפוך לצוות לוחמים מבצעי
ביחידת מסתערבים- הם יעברו שרשרת חיול, יקבלו ציוד
לוחם הכולל נשק אישי, מדי קומנדו או בגדי מסתערבים

בהתאם לתפקידם בכח- תפקיד שיקבע על פי מבחן
התאמה!

 
 על מנת לבצע את המבצע המיוחד על הצוות להתחיל
סדרת אימונים הכוללת- אימוני ירי במטווחים שונים,
לוחמה בשטח בנוי, קרב מגע, תהליך הסתערבות

מזורז ועוד...
רק לאחר שהצוות יגיע לרמה נאותה של הכשרה יוכלו

לתכנן את המבצע ולצאת לבצע אותו.
 

המבצע בכפר שלנו כולל שחקנים מקצועיים, חלקם יגלמו
מחבלים, חלקם אזרחים תמימים וכולם יוצרים פעילות

יחודית ובלתי נשכחת הלוקחת את המשתתפים בה לרמות
ריגוש ואקסטרים לא מוכרות.

את תחקיר הפעילות והחאפלה לסיום המבצע יעשו
המשתתפים ב(אל) ח'שדאשייה- האוהל הבודאי שלנו.

 
משך הפעילות: כ-3 שעות
עלות: 325 ש"ח למשתתף

*המחיר למינימום של 15 משתתפים
 

SPECIAL
OPERATION

חבילת הדגל!



סדנת מנהלים - מנהיגות וניהול בראי העולם החשאי

 

כלים מעשיים מתוך עולמם של המרגלים המסוערבים במערכת הביטחון.

סדנה חד יומית למנהלים המבקשים לפתח מיומנויות חדשות הנדרשות להצלחה

בסביבת העסקים הדינמית של ימינו.

הסדנה נכתבה ונבנתה על בסיס תובנות מעולם קהילת המודיעין החשאית

והיחידות המיוחדות ומבוססת על מתודולוגיות הדרכה המיועדות לאתגר אתכם

מבחינה אינטלקטואלית ורגשית, ולעזור לכם בבניית אסטרטגיות בהחלטות היום

יום שלכם.

שיפור כישורי המנהיגות במהלך הסדנה תוכלו לזהות את נקודות החוזק שלכם

ושל העובדים שלכם ולשפר את כישורי המנהיגות בהתאם לצרכי החברה - כל

סדנה מותאמת אישית לחברה המזמינה, לערכיה, לצרכיה ולהישגים הנדרשים

מהצוות הניהולי.

המשתתפים יקבלו כלים ו"יתאמנו" עליהם בצורה חווייתית בנושאים כגון:

התמודדות עם פחדים, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, גמישות מחשבתית, חזון

ברור, אמפתיה, תקשורת, עבודת צוות ועוד. הסדנה כוללת ארוחת צהרים.

 

משך הפעילות: כ-6 שעות.

עלות: 800 ש"ח למשתתף

חבילות בפאודה בייס

יום גיבוש ברוח היחידות המיוחדות

Team Building - גיבוש צוות

*המחיר למינימום של 15 משתתפים

ODT המשתתפים יחוו משימות ואתגרים מעולם הספורט, הכושר הקרבי, ה

,עולם הקליעה, קרב המגע, עולם המודיעין, המניפולציה ועוד: התמודדות

צוותית עם משימות שעוברים הלוחמים והלוחמות בעולם היחידות

המיוחדות. 

במהלך המשימות האלו ידרשו חברי הצוות לעבוד על כישורי מנהיגות,

אילתור, עבודה תחת לחץ, תקשורת מקדמת ועוד מגוון כלים המשמשים את

לוחמי ולוחמות היחידות המיוחדות ביום יום. 

לקראת סיום הפעילות יבצע הצוות עיבוד של הפעילות בהנחיית צוות

ההדרכה שלנו ויחד הם ינתחו תהליכים שקרו בתוך המרקם הצוותי במהלך

הפעילות.
 

משך הפעילות: כשעתיים

עלות: 210 ש"ח למשתתף



כל פעילות בפאודה בייס מתחילה בסיור במוזיאון
המסתערבים בכדי להכנס לאווירה המתאימה ולהבין

את שורשי תחום הסיערוב.
 

המחירים המופיעים מייצגים עלות למשתתף בתוך
קבוצה של מינימום 15 אנשים וכוללים מע"מ

 

ניתן לקיים את כל סוגי האירועים, פרטיים ועסקיים

אירועים בפאודה בייס

 

האירועים מתקיימים ב(אל) ח'שדאשיה- מתחם האירועים האוריינטלי

שלנו - בהשראת המונח המתאר את רגש הסולידריות ואחוות הלוחמים

של הממלוכים ולכן מתחם האוהל הבדואי שלנו נקרא בשם זה- כי זהו

המקום המושלם לאירוח אירוע חברתי.

 במתחם שלנו המורכב מאוהל בדואי ענק, כר דשא נעים וגדול ניתן לקיים

כל סוג של אירוע: בת\בר מצווה, ימי הולדת, מסיבות רווקים\ות, מסיבות

גיוס ועוד.

 במקום חנייה חינם, אווירה יחודית ומעוררת השראה וכמובן שירות

מוקפד ויחס איש.

 ניתן להרכיב תפריט, קונספט וכל שתצטרכו על מנת לקיים אירוע

מושלם.

 



 

בחירת אוכל מתוך תפריט קיים

שירותי צילום ווידיאו

סדנת החלפת זהויות עם מאפר מקצועי מעולם המסתערבים

 הרצאות שונות מתחום הביטחון, המודיעין, ההיסטוריה, המשחק

ובעוד נושאים מגוונים.

מסיבה עם דיג'יי, רקדניות בטן ועוד

אירוח של שחקן\ית מהסדרה פאודה בייס לפעילות 

 

תוספות אפשריות:

 

 

 

פעילויות Custom made: אצלינו בפאודה בייס אין שתי פעילויות אשר

נראות בדיוק אותו הדבר. לפני שמגיעה קבוצה אנו מבצעים תחקיר

קבוצה, מתאמים ציפיות ובונים את הפעילות ביחד - לפי אופי ורצונות

הקבוצה.

אנו כאן כדי להגשים לכם את החלומות, לעזור לכם לבנות יום שלם או

אירוע בנושא מסויים במיוחד בשבילכם. ניתן לשלב אטרקציות, מקומות

גאוגרפיים ועוד אז יאללה, אל תתביישו! 

 

 

054-9916765
info@faudabase.com


