
     

     

     

  

   

   

  

בית המוטור בכנרת, הר בנטל 

ובהתאמה למקומות נוספים 

ברמת הגולן, סובב כנרת וגליל 

  עליון

למשתתף ₪  05  

  ₪ 0055מינימום 

  משך הסיור שעה וחצי

 אפשרויות תקציר מפרט הפעילות הפעילות
 מחיר

 מ(“)כולל מע

 אקשן! משתפים

היו אתם למרגלים שעל במת משחק הפולקלור, בו אתם 

מתעדים את עצמכם, יוצרים עלילת סיפור ומבצעים את 

מּות -משימות המשחק הנשלטות און לין ע"י ַהדְּ

תֹוִרית.   :המשחק מתקיים במיקומים קבועיםָהִמיסְּ

 נחלאות ושוק מחנה יהודה -ירושלים 

 נוה צדק /יפו העתיקה -תל אביב 

 עכו, זכרון יעקב, ראש פינה, צפת -צפון 

פעילות מודרכת 

המתבססת על תפעול 

המשחק עם מכשירי 

טאבלט שאנחנו מספקים 

לפעילות ובליווי תחנות 

  מודרכות.

 טיולילה לאור עששיות -כוכב לערב אחד

 חוויה קסומה וייחודית, המשלבת הנאה לכל החושים.

מצוידים בעששיות ובאור הירח )אם יש(, נצא לסיור מרתק  

לחוות מעט מחיי הלילה של הטבע, בסבך שבילים ליליים כולל 

 יזבאט לילי, תה צמחים ותצפית אל הכוכבים.‘צ

: קומזיץ, השטת או הפרחת עששיות סיניות בתוספת תשלום

  מאירות ו/או בלוני הליום מאירים.

Time2Escape 

. המשחק מבוסס על אלמנטים מרחב בריחה ניידמשחק 

טבעיים הקיימים בסביבת הפעילות, בצרוף טכנולוגיה 

(.  Augmented Realityמתקדמת של מציאות רבודה )

ניתן  לבחור בין מגוון עלילות סיפור בהם המשתתפים 

צריכים לפלס את דרכם בשבילי הזמן כדי להצליח לפצח את 

 דקות. 05מזירת המשחק תוך “ לברוח“המשימות ו

מינימום 

 לפעילות

הפעילות 

מתאימה 

לקבוצות 

של עד  

 איש 52

 לתנאי תשלום של צק/העברה בנקאית ליום הפעילות רקמ ומתאימים “המחירים כוללים מע

 ₪.                                                                                  0555 –התאמת חומרי החברה המשתתפת לתוך תכני הפעילות ₪.     0555 –פגישת התאמה והכנה בשטח  תוספות: 

 word-לחצו להורדת כל מפרטי הפעילות ב

 5102לימי תוכן וגיבוש  GOמחירון קבוצות לקוח ישיר לפעילות רונדו

5111  ₪

 לפעילות

משך 

פעילות 

 כשעה וחצי

0111  ₪ 

מתאים לכל סביבת 

פעילות רצויה בכל רחבי 

 )חוץ ופנים(. הארץ

041  ₪

 למשתתף

משך 

פעילות 

 כשעתיים

פעילות עצמאית 

המתבססת על תפעול 

המשחק עם סמארטפונים 

של המשתתפים ותחנות 

 פעילות עצמאיות.

001  ₪

 למשתתף

משך 

פעילות 

כשעתיים 

 וחצי 

4011  ₪ 

Path on Time 

 5102פעילות חדשה לשנת 

ובה  משחק נתיבי עלילה הנבחרים על ידי המשתתפים 

נכנסים אל עלילת סיפור היסטורי, כביכול אמיתי, בה 

המשתתפים מעצבים את העלילה לפי בחירות שהם 

עושים תוך כדי ההתקדמות במשחק בעזרת אביזרים 

 טכנולוגיים והתפאורה האוטנטית של מקום הפעילות.

מתאים לכל סביבת 

פעילות רצויה בכל רחבי 

 )חוץ ופנים(. הארץ

4011  ₪ 

051  ₪

 למשתתף

משך 

פעילות 

 כשעתיים

https://www.time2escape.co.il/escape-organizations

