
 משחק לייזר טאג הפעלת
 )לאחר צפיה בסרטון ההדרכה( 

 . ולקחת מכל שחקן את כרטיס הכניסה המנוילן שלו )ולהניח במחסן( לעמוד בכניסה -בכניסה לחדר  .1

 . ולבקש מהם להמתין "דקה" הדלתלסגור את  -לאחר שכל מי שצריך נכנס  .2

 חשוב !  - )ליד האור של המחסן( הפעלת הערפל וץ על לחצן לחדבר ראשון ל .3

 ( FFA Eilat) או כולם נגד כולם( Team Eilat) קבוצות  2- סידור החליפות במחשב ל .4

 והחליפות יחליפו לצבעים הנכונים. - VESTINGללחוץ על  .5

 קבוצות ולהלביש לפי הצבעים 2-לחלק את השחקנים ל .6

 ד להדגמהלהשתיק את כולם, לקחת שחקן אח -כשכולם לבושים  .7
 גם להדגים על בן( יכולהבת, אבל  הדגים עלל -בן, מפעילה  הדגים עלל -פעיל בן מ)

 זה חשוב ! -יתכן ותצטרכו להרים את הקול ולהשתיק את כולם   .8
 ם להקשיב לכם.  לא לדבר כשהשחקנים עדין מדברים.זה אתם הסמכות וחייבימהרגע ה

 :הוא הגיוני( -)להשתמש אפילו במשפטים האלה במדויק, וחשוב לפי הסדר  תדריךה .9

 חשוב להחזיק יד על גלאי החום ולהחזיק את הרובה בגובה הבטן.  - הרובה .א
 ליד הטבור.  ר למישהו שן בטעות. רובהלא לנפנף עם הרובה בגובה העיניים, כי אפשר לשבו

 על מה יורים ?  .ב
 ואר !  על כל דבר מ

 וגם אפשר לפגוע בנשק -בגב יים, מלפנים,  תפבכ -להדגים על החליפה של הדוגמן 

 ים ? עמה קורה אם נפג .ג
 שניות.    5למשך  ורות בחליפה יכבו והנשק לא יירהאהשניות ואח"כ  2החליפה תרטוט רטט קצר של 

 שניות האלה, זה הזמן שלכם לנתק מגע ולהסתתר.   5-ב

 לרוץ !  יש הרבה קירות ואפשר בשני צעדים להסתתר מזה שירה עליכם.    לא

 ותוכלו להמשיך בקרב.  שניות החליפה תחזור להיות מוארת 5אחרי 

 חים את המשחק ? איך מנצ .ד

 זה שינצח הוא זה שצבר הכי הרבה נקודות.  - לא צריך להשתולל ולרוץ 
 ות ? יורים גם על מטרות.איך צוברים נקוד

   - סוגי מטרות 3זירה יש ב

  יש הרבה כאלה בזירה )להראות על השלט את המטרה העליונה(. כל   -מטרות מרובעות צבעוניות
 נקודות. 100יש לכם  -ברגע שיריתם והמטרה נכבתה   נקודות ! 100 לכם פגיעה בה נותנת

  נקודות. 500שווה  - טרה כתומה עם קווים עליהמ -רימוני הלם 
 אזור המטרה נפסלים ! פוגעים בה, כל השחקנים ב  אם אתם -עוד יתרון שלה 

 לכל קבוצה יש מטרה גדולה על התקרה, באחת מהפינות של האולם.  -בוצה השניה הבסיס של הק 
אתם צריכים למצוא את המטרה של הקבוצה השניה ולירות עליה.  צריך לפגוע בה הרבה פעמים,  

   נקודות ! 1,500אבל כשהיא תכבה יהיו לכם 

  



 אסור לרוץ בשום אופן ! -חשוב מאוד   .ה
,  שבקלות אפשר להתנגוורה בפנים עמומה, יש ערפל התא -אין סיבה לרוץ, אפשר להתחבא בקלות 

 לשבור שיניים )דברים שכבר קרו(. לפתוח את הראש, או  -פגוע אחד בשני ל
בלי  ציא אותו החוצה, מי שירוץ ולא יקשיב לי, אני אאלץ להו -המצלמות   אני משגיח/ה עליכם דרך

 , אלא רק להנות המשחק. השתולל!! אז לא ל ילו לעצור את המשחק לכולם, או אפפיהחזר כס

 ?? שאלות ?לשאול אותם: יש   . ו

  .לחיצה על הכפתור הכתום בקירב נפעיל את המשחקבשלב הזה  .10

נת לוודא שהנשקים  אולם, על מבקש מהם לירות על הרצפה בכניסה לונ - לתוך האולם קבוצה אחת כניסנ .11
 של כולם תקינים ! 

לסגור את הדלתות אחריהם  ה השניה. לצד השני של האולם ולחכות שם לקבוצ התקדםנבקש מהם ל .12
 שניות. 10ולחכות  -)חשוב( 

 . רצפה()לבקש גם מהם לירות על ה  השניה שניות לפתוח ולהכניס את הקבוצה  10אחרי  .13
 לסגור אחריהם את הדלת. 

 תת לחיצה נוספת על לחצן הערפליש ל .14

 ת.צע בקרה על המצלמולב -ולשבת על הכסא  לקחת את המיקרופון .15

 !!!  בזמן משחק בלייזר טאג חזיק טלפון בידלהחשוב !  אסור להיות  .16
 ר בשום אופן ! פשר לנהל שיחה עם אוזניה, אבל לא להיכנס למכשיא -הטלפון צריך להיות בכיס  

 זה.קש מהם להפסיק את יש לב -במידה והשחקנים רצים, או משתוללים במגרש  .17
 צור את המשחק.ן לא מקשיבים, לאיים שהולכים לעמידה ועדיב

 :שיכה להשתוללאם הקבוצה ממ .18

רוץ, או שנהיה  יש להיכנס פנימה, להגיע לשחקן שמשתולל ולבקש ממנו להפסיק ל - 18גיל בנים מעל   .א
 יא אותו.  צחייבים להו

 ר את המשחק. לקרוא לאחמ"ש, ובנוכחותו לעצו - 18בנות ובנים מתחת  .ב

ות האנשים שממתינים  , בין היתר כתלות בכמול אחמ"ש האם להמשיך את המשחק לאחר העצירהקלשי .19
 שחק.ל

ט אם  חלי, להכמות השחקנים וכמות המפעיליםב  להוריד מהם את החליפות. כתלות -בגמר המשחק  .20
 חליפות על הצפה, לשחרר את כולם ולתלות מסודר "ברגוע". או להשאיר את ה לתלות על הקולבים

 !!אבל לא לכבות את המזגן  -יש לכבות את כל האורות ביציאה  .21

 דלפק. החזיר את הכרטיסים ליש ללאחר יציאה,  .22


