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מה בתכנית?
צוות VIRUS GAMES מביא לכם את

הטכנולוגיה הכי חדישה בשילוב עם המשחקים 
הכי חמים בתחום! בנינו עבורכם פעילויות שוות 

וייחודיות כדי להעניק לכם חוויה בלתי נשכחת.

במסגרת האירוע במתחם Virus, נציג לכם את 
הפלטפורמה וניגש ישר לעניינים. תקבלו תדרוך 

קצר, תחולקו לצוותים והאקשן יתחיל !

מספר משתתפות/ים בפעילות: 6-60 ★
משך האירוע: תלוי בכמות המשתתפות/ים, ★

בין שעתיים ל-4 שעות
אפשרות להגשת כיבוד במקום★

(תפריטים בעמוד האחרון)



האם יש לכם פחד גבהים?
קחו את המעלית עד לקומה הגבוהה ביותר- 

שנמצאת בגובה 200 מ' מעל פני הקרקע.

חווית מציאות מדומה חזקה במיוחד.
זה מפחיד, קשה להאמין כמה זה מרגיש אמיתי. 

פעילות פתיחה
אתגר הקרש האימתני

https://www.youtube.com/watch?v=KSh3vSHS02s&feature=youtu.be
http://www.virusgames.co.il


המשחק המוכר והאהוב שהיינו משחקים 
בילדותנו עם לוח ועפרון מגיע אלינו ולא 

באופן מפתיע גם במציאות מדומה!

עליכם להעביר לחברי הקבוצה שלכם את 
הביטוי שתקבלו באמצעות קשקושים וציורים 
 בלבד (בלי לדבר או לכתוב) - בתלת מימד! 

פעילות שנייה
נחשו מה, תנו קו

PICTIONARY

https://www.youtube.com/watch?v=dRm8tlpzLkw
http://www.virusgames.co.il


מה לחתוך ? את האדום או הכחול?!
אתם מוצאים את עצמכם לכודים לבדכם בחדר, 

עם פצצה מתקתקת..

לחברים שלכם יש את המדריך לנטרל אותה, 
אבל הם לא יכולים לראות את הפצצה!

כדי להיחלץ, עלייך לתאר להם את הפצצה 
במדוייק... ומהר!

באירוע ילדים לא משחקים בנטרול פצצה

פעילות שלישית
נטרלו את הפצצה !

https://www.youtube.com/watch?v=C_dNn7aQbmQ
http://www.virusgames.co.il


 בחירה חופשית של משחקים אישיים או קבוצתיים מתוך הקטלוג המלא באתר - אנו מזמינים אתכן/ם לחקור את 
העולם המדהים של המציאות המדומה ולהשאב לתוך האקשן, הרפתקאות, אימה ועוד.

זמן משחק חופשי !

...fgfdfgfd

https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
https://www.virusgames.co.il/games
https://www.youtube.com/watch?v=iopOWZkSOzc
https://www.youtube.com/watch?v=FioW-aBrGbM
https://www.youtube.com/watch?v=tZqhDRHPWjc
https://www.youtube.com/watch?v=g6afc9ew3JE
https://www.youtube.com/watch?v=Ub023IwvjXY
https://www.virusgames.co.il/games


6-11 משתתפות/ים   - 150 ₪ כולל מע"מ לאיש/ה
12-15 משתתפות/ים - 140 ₪ כולל מע"מ לאיש/ה
16-21 משתתפות/ים - 130 ₪ כולל מע"מ לאיש/ה

22-25 משתתפות/ים - 117 ₪ כולל מע"מ לאיש/ה (משך האירוע שעתיים וחצי)
 מעל 26 משתתפות/ים האירוע יתקיים בשיתוף פעולה עם פאב הפושן

פאב ותיק עם שולחנות ביליארד ופינג פונג. המשתתפות/ים יחולקו לקבוצות וישחקו 
ברוטציה. חלק מהקבוצה תהיה בוירוס ותשחק בVR וחלק תהיה במתחם הפאב.

26-39 משתתפות/ים - 95 ש"ח כולל מע"מ למשתתפ/ת בוירוס, 
משך האירוע 3 שעות. חובה לתאם עם בעל הפאב בנוגע לחבילות אירוח אצלו

40-60 משתתפות/ים - 90 ש"ח כולל מע"מ למשתתפ/ת בוירוס, 
משך האירוע 4 שעות. חובה לתאם עם בעל הפאב בנוגע לחבילות אירוח אצלו

מחירון

לפרטים נוספים באתר: 
https://www.virusgames.co.il0507700590 - בעל הפאב דן חושן

https://www.facebook.com/PotionBarTLV/
http://www.virusgames.co.il
https://www.virusgames.co.il


☆ מומלץ לילדים מגיל 9
☆ מחיר האירוע נקבע על פי כמות המשתתפות/ים – 10% מקדמה יחויבו בעת ההזמנה. 

☆ הרשמה מובטחת רק לאחר תשלום המקדמה.
☆ בעת ביטול ההזמנה עד 3 ימים לפני יום האירוע - יבוטל חיוב המקדמה. 

☆ כל שינוי לגבי כמות המשתתפות/ים שיבוצע פחות מ- 3 ימים לפני האירוע יגרור חיוב מלא.

על מנת להבטיח מקומכם - נא להעביר לנו הפרטים הבאים: 
1. שם מלא של איש קשר
2. מספר טלפון (סלולרי) 

3. אימייל
4. תאריך ושעת משחק רצויה 

5. כמות משתתפים

נשמח לראותכם אצלנו בקרוב!

Virus Games צוות

מגשי אירוח
להורדת תפריט מגשי אירוח הקליקו על התמונה

http://www.virusgames.co.il
https://static.wixstatic.com/ugd/df8f23_1f9b6b3f59004804a5374783a814f3f6.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/df8f23_8e82787cf1f64c45b008b3c1fdee9914.pdf

