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הפקת אירוע שלא נראה כמותו – חוויה אמיתית 
במציאות מדומה.

צוות ויראליטי 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, נציג לכם את 
הפלטפורמה וניגש ישר לעניינים. תקבלו תדרוך 

קצר, תחולקו לצוותים והאקשן יתחיל !

מספר משתתפות/ים בפעילות: 8-35 ★
באירועי חוץ אין הגבלת משתתפים★
משך האירוע במתחם: שעתיים.★



במתחם ישנן 8 עמדות של מציאות מדומה כשכל עמדה היא 
בעצם חדר אישי עבור המשתמש.

בחלק מהמשחקים ניתן יהיה לשלב משחקים של רב משתתפים – 
יריות,תחרויות ועוד.

חוויה אישית עבור כל המשתתפים כאשר מדריכים מקצועיים ילוו 
אתכם לאורך כל הדרך.

במהלך האירוע  אנו נסגור עבורכם את המתחם:

* חדר הפלייסטיישן יעמוד לרשות המשתתפים עם מגוון של 
משחקים כאשר גם בחדר ניתן לשחק בו זמנית עד 4 משתתפים.

* במתחם ישנם גם משחקי קופסה.

* שתייה חמה – אספרסו | הפוך | נס קפה | תה בטעמים שונים | 
שוקו.

* מיים קרים (תמי 4)

* קנקני שתייה מתוקה (סירופ) ללא הגבלה .

* פינת קפה וישיבה



קונספט

א
המגבש



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
https://www.vrality.co.il/events


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
https://www.vrality.co.il/events


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!

פעילות שלישית
נטרלו את הפצצה !

https://www.youtube.com/watch?v=C_dNn7aQbmQ
https://www.vrality.co.il/events


 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.vrality.co.il/vr-catalog
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


 קונספט

ב
-משחקים משותפים-



2 קבוצות, מי ינצח?
נארגן אתכם לזוגות או שלשות, ושחקו מול 

VRהחברים במשחק הכי ממכר ב

חווית מציאות מדומה מצחיקה במיוחד.
זה מגניב, קשה להאמין כמה זה מרגיש אמיתי. 

משחק משותף
SmashBox Arena

https://www.youtube.com/watch?v=jP0NDgwxSc8
https://www.vrality.co.il/events


באטל רויאל או קבוצה מול קבוצה
אז איך בא לכם לשחק, כולם נגד כולם או 

בקבוצות? העיקר לכוון ביריות!

בחרו את אחת המפות וצאו לקרב.
אספו נשקים וחיים בדרך וזכו בניצחון הנכסף. 

משחק משותף
PROTON WAR VR

https://www.youtube.com/watch?v=w02FfjclKFw
https://www.vrality.co.il/events


תמיד חלמתם לעוף ולירות?
הגיע הזמן להגשים את החלום, חוויה מטורפת 

המשלבת טיסה וירי.

חלוקה לקבוצות או כולם נגד כולם
בחרו נשק ויכולת מיוחדת כי לכו תדעו מי עף 

מאחוריכם! 

משחק משותף
SkyFront vr

https://www.youtube.com/watch?v=DIoLz21XJNY
https://www.vrality.co.il/events


רוצים להתאגרף מול החברים? אולי צניחה חופשית? בואו להגן יחד על המבצר! או בכלל לפתור חידות 
בחדרי בריחה מטורפים !

מגוון משחקים משותפים נוספים !

...fgfdfgfd

https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
https://www.youtube.com/watch?v=y9ncT10tvpU
https://www.youtube.com/watch?v=UE7lXcJQUpU
https://www.youtube.com/watch?v=A0lMg-loz0E
https://www.youtube.com/watch?v=A0lMg-loz0E
https://www.youtube.com/watch?v=g6afc9ew3JE
https://www.youtube.com/watch?v=fc1B9v01SWg
https://www.youtube.com/watch?v=Ub023IwvjXY
https://www.virusgames.co.il/games
https://www.youtube.com/watch?v=y9ncT10tvpU
https://www.youtube.com/watch?v=UE7lXcJQUpU


 אירוע חוץ
-מגיעים עד אליכם-



 חלק מהמשחקים והחוויות בעמדות המתחלפות

משחקים באירועי חוץ

...fgfdfgfd

https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
https://www.youtube.com/watch?v=p_PhArRIwB4
https://www.youtube.com/watch?v=FioW-aBrGbM
https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=3cQm-bqPPKA
https://www.youtube.com/watch?v=3cQm-bqPPKA
https://www.youtube.com/watch?v=Ub023IwvjXY
https://www.youtube.com/watch?v=xfa9Jqm34b0
https://www.virusgames.co.il/games
https://www.youtube.com/watch?v=p_PhArRIwB4


8-15 משתתפות/ים   - 1450 ₪ כולל מע"מ 
16-21 משתתפות/ים - 1550 ₪ כולל מע"מ 
22-30 משתתפות/ים - 1650 ₪ כולל מע"מ

*מעל 30 משתתפים תוספת של 40 ש"ח לכל משתתף.

מחירון

אירוע חוץ
עמדה אחת   -     1750 ₪ כולל מע"מ 
כל עמדה נוספת - 1000 ₪ כולל מע"מ 

https://www.vrality.co.il/events


☆ 300 ש"ח מקדמה יחויבו בעת ההזמנה. 
☆ תוספת של 15% בסופ"ש,חגים וחול המועד.

☆ הרשמה מובטחת רק לאחר תשלום המקדמה.
☆ בעת ביטול ההזמנה עד 4 ימים לפני יום האירוע - לא יינתן החזר כספי.

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!

https://www.vrality.co.il/events

