
 קורת הפחד -הפעלת מתקן 
 כללי -על המתקן 

מדומה ייחודי מאוד. החוויה של הלקוח היא שהוא נמצא בגובה רב מעל פני הקרקע, זהו מתקן מציאות 
ועליו ללכת על קורה צרה בין שמיים וארץ. שדה הראיה של הלקוח  חסום לגמרי והוא לא יכול לראות מה 

 נעשה סביבו, או אפילו על מה הוא דורך.

המחייב מעורבות גבוהה מאוד וריכוז של זהו מתקן מלהיב מאוד, אך בעל רמת סיכון גבוהה ללקוח, 
 המפעיל. הפעילות בקורת הםחד מצולמת ומוקלטת, לצרכי בטיחות ובקרה.

 הנהלים כתובים בלשון זכר, אך מיודעים לנשים וגברים גם יחד. הערה:
 

 נהלי פתיחת קורת הפחד

 .המחשב וודא כי המשחק עולההדלק את  .1

 בצע התחברות לתוכנת המשחק. .2

 את משקפת הראש, שני השלטים למשחק ואת האוזניות.הוצא מהארגז  .3

 .bוגם   aיות וודא כי בשני החיישנים העיליים, מופיעה בקטן האות .4

הרכב את משקפת הראש, קח בידיך את השלטים ובדוק את הקורה. עליך לבדוק את מיקום הקורה,  .5

 למגע שלה ברגל(.הקורה שאתה רואה, מרגישה במקום שיחס  -האם היא מונחת במקום הנכון )כלומר 

 במידה והקורה לא ממוקמת במקום, יש להכנס למסך האיפוס ולבצע איפוס מדויק לקורה. .6

 לאחר האיפוס, הכנס אחד מהשלטים למצב טעינה והשאר את השני זמין לעבודה. .7

ומקרין את הקליפ. הגבר את עוצמת הטלוויזיה למצב בו הסאונד ימשוך  דולק ך הטלוויזיהוודא כי מס .8

 על המסך(. 30ת לב האנשים היורדים במדרגות אל המתקן )עוצמה מס' ומשאת ת

 נהלי הפעלת קורת הפחד

 יש לקרוע את הכרטיס. -כי יש ללקוח כרטיס למתקן )במיוחד בתקופות עומס( יש לוודא  .1

מרגע זה עלך להיות  -והרכב לו אוזניות הזמן את הלקוח לעלות לבמה. חבוש לו את משקפת הראש  .2

 לפעולותיו. צעד אחד לאחור והוא יעוף אחורה מהמתקן.עירני 

לחוץ על . ניתן לבקש מהלקוח לבקש מהלקוח להכנס למעלית ולהביט לכיוון לוח הפיקוד של המעלית .3

 קומה העליונה )דרך מסך המחשב(.כפתור על הצים חולהכפתור בעוד אנו 

 עבור לעמוד מעל הקורה )רגליים בשני צידי הקורה( ואחוז את הלקוח בידיו. .4

רואים במסך המחשב כי נפתחה דלת המעלית נפתחה, בקש מהלקוח להתקדם לקורה )אחוז בו כאשר  .5

 היטב בשתי ידיו, כאשר הוא עולה על הקורה(.

להמשיך לאחוז בו  -בשלב זה ניתן לשאול אותו, האם ניתן לשחרר את האחיזה. אם הלקוח מתנגד  .6

את ידיך בצידי גופו של הלקוח )ללא  ולהציע לשחרר יד אחת. אם הוא מסכים, שחרר את האחיזה ומקם

 מגע(.

ולבקש ממנו להביט מעלה/מטה/ לצדדים  -לאחר שהלקוח מתקדם צעד אחד, יש לעצור אותו במלל  .7

 וגם לאחור לכיוון המעלית. בנקודה זו יש להקפיד שלא יאבד שיווי משקל.



יבות יחסית. כאשר הוא מרגיש יצ -, כי כאשר הלקוח מסתכל רק על הקורה זהו שלב חשוב בפעילות .8

המוח שלו מתחיל לקבל חיווים סותרים וחוסר  -הוא מסתכל לכל הכיוונים )במיוחד למטה ולצדדים( 

 וזה השלב בו הלקוח יתחיל להנות )ואולי גם לצרוח ...( -ביטחון בהתמצאות מרחבית 

 . צב איטי, לבקש ממנו להסתובב ולחזור בקהיש להוליך אותו במלל, עד סוף הקורה ובסופ .9

לאחר הגעה למעלית )לא להכנס( יש להחזיר את הלקוח למרכז הקורה, להחזיק את שתי ידיו ולבקש  .10

 ., ולהניח את ידיו על המעקהממנו לעשות צעד קטן למטה מהקורה. חשוב לאחוז בו בשלב זה

 לאחר "הפגיעה" בקרקע יש להוריד מהלקוח את המשקפת והאוזניות. .11

 

 לתפעול + שיווקיים -גשים ד

 למביט מהצד.  המתקן לא ברורמהות ה .1

, יש לומר לו )ע"פ תסריט המכירה(, שאסור לו לפספס את הכדורגלכאשר מישהו מגיע ושואל על 

 שזו חוויה שלא תישכח. ! חוויה המדהימה של קורת הפחדה

 .(קורהאת ה כוון)על מנת שנוכל ל במהלך המשמרת שלטיםחובה להקפיד ולטעון את ה .2

, שינה סכנת איבוד מרגע זה .על המפעיל להיות צמוד ללקוח מהרגע בו הוא מרכיב את המשקפים .3

שיווי משקל ועלינו לשמור על הלקוח. העליה אל הקורה תמיד במצב בו אנו מחזיקים ללקוח שתי 

ידיים. שחרור יד אחת או שתיים, באישור הלקוח בלבד ובהסכמתו )יש לדרבן אותו לבצע זאת, על 

 מנת להנות מהחוויה(.

ור את הלקוח ולומר לו להסתכל למעלה, יש לעצ -חשוב מאוד, לאחר שני צעדים ביציאה מהמעלית  .4

למטה, לצדדים ואף לאחור. זהו מרכיב משמעותי בחוויה, כי רק לאחר שהלקוח עצר והביט סביב, 

 המוח שלו מעכל כי הוא נמצא בשמיים ולא באייסמול ומכאן החוויה שונה לגמרי !

 ולהיות מוכן למנוע כל נפילה.בכל רגע נתון, על המפעיל להיות עם הידיים בצידי הלקוח )גם ללא מגע(  .5

יתכן מצב בו נשים יחושו שלא בנוח ממגע של גבר )יש הרבה מגע לצרכי בטיחות במהלך החוויה(, ולכן  .6

ולהשמר מכל מגע שעלול להתפרש יש להגדיר זאת מראש בתדריך ולגעת רק במקומות הנדרשים 

עם כל החוויה, זוהי תחושת חוסר אונים כאשר אנו לא רואים את הנעשה סביבנו  ! כהטרדה מינית

 ותלויים במישהו אחר לשמירה על היציבות. יש לכבד זאת !

יש לבקש ממנו לרכון  -לעיתים, לקוח גבוה מידי יגיע למצב בו החיישנים לא מזהים את המשקפת  .7

בין החיישנים למשקפת )במיוחד לילדים  קצת קדימה. בעיה נוספת היא כאשר אנו יותצרים חסימה

 יש לשים לב לכך מאוד. -נמוכים( ואז התמונה נעלמת 

השגחת מפעיל. זוהי אטרקציה ולא גינה ציבורית,  א עולה על המשטח ללאיש לוודא כי לא נכנס איש ל .8

 .ויש לשים לב שהציוד לא נגנב )אוזניות, שלטים וכו'(.

הלקוחות שלנו, ולקבל הטבה ליום ההולדת וגם פרסום על  יש להציע לכל לקוח להצטרף למועדון .9

 אטרקציות חדשות ומבצעים לפני כולם.

  



 

 גורמי סיכון ודגשי בטיחות

 :ת מאודכנוסקורת הפחד מהפעילות ב

 הפעילות אסורה לנשים בהריון, אנשים הסובלים מבעיות לב או יתר לחץ דם או אפילפסיה. .1

 עלינו להיות צמודים ללקוח מרגע הרכבת המשקפת. -אובדן התמצאות ותחושת שיווי משקל  .2

 אל הקורה תמיד חייבת להיות כאשר אנו אוחזים בלקוח בשתי ידיו !  שחרור הידיים,  ההעליי .3

 רק בהודעה מראש ובהסכמת הלקוח, ניתן להשאר ולאחוז בו ביד אחת.

 קה בכל רגע.הידיים בצידי גוף הלקוח תמיד, המבט על הלקוח ואנו מוכנים למנוע נפילה והחל .4

 במידה וישנה לקוחה עם עקבים גבוהים, חובה להמליץ לה להוריד נעליים לפני תחילת המשחק. .5

לעיתים, "חבריו" של הלקוח ינסו לדחוף אותו או להסיט אותו ולגרום לו לאבדן שיווי משקל. יש לאחוז  .6

והתופעה נמשכת, יש היטב בלקוח, לעצור אותו ולומר להם להתרחק ולהפסיק להציק ללקוח. במידה 

 לעצור את המשחק.

אין לבקש מהלקוח "לקפוץ" מהקורה בסוף המשחק, אלא לצעוד צעד קטן קדימה, על מנת לדמות  .7

 נפילה. קפיצה מהקורה עלולה לגרום לאבדן שיווי משקל ולפגישת הברכיים במעקה המתחם.

 


