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 ברחובות תל אביבויות חו

 גיבוש ערב
 
 

 לנחלת בינימין, ת"אהגעה     17:00-18:30

 )גרסה מקוצרת( TLV SHOWגיבוש ברחובות תל אביב של 
 מופע שהוא גם משחק חווייתי בו המשתתפים לוקחים חלק אקטיבי!

הבמה היא רחובות תל אביב והמשתתפים, המגויסים למשימה סודית, 
 הופכים במהלך הסיור בעיר לחלק בלתי נפרד מהמופע!

זמנית -איש, כל הצוותים יצאו לפעילות בו 15-20הקבוצה תתחלק לצוותים של 
ויתחרו ביניהן על פתרון המשחק )אין מסלול מסוים שהקבוצה הולכת בו אלא 

כמו משחק מחשב שבו לכל דבר ברחוב יש  –ר אותו יש אזור שלם לחקו
משמעות אבל סדר הפתרון אינו הכרחי והקבוצה יכולה להסתובב באופן חופשי 

  ולחשוד בכל אחד(.
מכן, כל קבוצה מקבלת מפה -מתחילים מאותה נקודה בתדריך ראשוני ולאחר

 רך.של אזור המשחק ואביזרים שישמשו אותם לכל אורך הפעילות ומוזנקים לד
המשתתפים אינם יודעים לקראת מה הם הולכים אך, יפגשו בדרך ב"שתולים", 

 רמזים, הפתעות, משימות ועוד...
אם  –לכל שחקן שהם מצליחים לאתר יש משימה מגבשת שהוא נותן לקבוצה 

  יצליחו במשימה, יקבלו רמז שיקדם את העלילה.
ור המשחק הקבוצה הראשונה שחשפה את כמות הסוכנים הרלוונטית באז

מקבלת מידע מסווג להגיע לנקודה מסוימת )מקום סגור שבו מתרחשת הסצנה 
 הסופית, שם מחכה עוד שחקן והוא נותן להם את החידה האחרונה(

הצוותים מקבלים ציון הצלחה לפי סדר הגעתם לנקודת הסיום, כמות 
  המשימות שהם הצליחו לבצע במהלך המשחק והתשובה לחידת הסיום.

 המשחק יוכרזו המנצחים וכל משתתף יקבל תעודה למזכרת מהאירוע!בסיום 
 
 מיץ טבעי + בקבוק מים אישי* / מונצ'לויצ'ייסרים של להמופע כולל בתוכו *

 
 בבינו בפיתה ארוחת ערב קלה    18:45-19:30

   הכוללת פיתה עם שווארמה / פלאפל / שקשוקה

 
 הערות:

 משתתפים 80עד  50מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

 מטעם "איתן הפקות"  מלווה  כוללת ההצעה .2

 אוטובוס והסעות ליום זה  תכולל אינה הצעהה .3

 ת כשרותכל הארוחו .4

 כל הפעילויות מבוצעות ע"י מדריכים מקצועיים ומנוסים, ומצוידות בביטוחים המתאימים .5

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 במגוון רחב של הפתעות עם לוגו החברהניתן לשדרג את האירוע  .8

 התמונות להמחשה בלבד .9

 בע"מ הפקותכל הזכויות שמורות לאיתן  .10

 טל"ח .11
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