
 חדר האשליות -הפעלת מתקן 
 כללי -על המתקן 

שעומד  המתקן הינו חדר מיוחד, הבנוי מפרופורציות מעוותות, היוצרות למוח אשליה של גדול וקטן. מי
 בצד הרחוק )עם תקרה גבוהה( נראה ננס, בעוד מי שעומד בצד הקרוב )עם תקרה נמוכה( נראה ענק.

וישנם מספר סיכוני בטיחות שצריך להקפיד  -זוהי מזכרת נהדרת מאילת, מחייבת תפעול טעני מסוים 
 זהו המקום היחיד בארץ בו מותקנת אטרקציה כזו.עליהם. 

 למת ומוקלטת, לצרכי בטיחות ובקרה.מצו חדר האשליותהפעילות ב
 

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

 חדר האשליותנהלי פתיחת 

 . )חשוב לצילום)( באופן תקיןהדלק את התאורה וודא שכל התאורה דולקת בחדר  .1

 בדוק את החדר )לא ניתן לנעילה( וודא כי לא נגרמו לו נזקים במהלך הלילה. .2

 .ושאינה רטובה הרצפה נקיה, אין כתמים או לכלוך יש לוודא כי .3

 , והכנס אותה למצלמה.ן במשרדטעהמהוצא את הסוללה מ .4

 .לעמוד הצילום, וודא שממוקמת נכון ובזום הראויחבר את המצלמה  .5

 וודא כי המסכים במבואה דולקים .6

 לתפעול + שיווקיים -דגשים 

 למביט מהצד.  המתקן לא ברורמהות ה .1
(, שאסור לו לפספס את ע"פ תסריט המכירה)המראות, יש לומר לו כאשר מישהו מגיע ושואל על מבוך 

 תמונה משפחתית/זוגית בחדר האשליות ! -המזכרת המיוחדת מאילת 

 חובה להקפיד ולטעון את הסוללות מידי ערב. .2

לט בעצמם יש לדייק בהעתקת כתובת המייל של הנרשמים. עדיף לבקש מהם להקליד את זה בטאב .3
 )או אם יש עומס, למלא דף הצטרפות למועדון הלקוחות(.

למקם את הלקוחות כמה שיותר רחוק אחד מהשני, על קצוות טווח הצילום של המצלמה, להעמקת  .4
 האפקט בתמונה.

 יש להציע לרכוש תמונה ממוסגרת כמזכרת. .5

לא גינה ציבורית, מה גם יש לוודא כי לא נכנס איש לתוך החדר ללא השגחת מפעיל. זוהי אטרקציה ו .6
 .גנבי, שעלולה להשיש שם מצלמה יקרה מאוד

יש להקפיד להניח את הטאבלט במגירה שמתחת לקופה )ולא במגירה שניתן להגיע אליה בהתכופפות  .7
 בכל עת !! זאת על מנת שלא יגנב. -מעבר לדלפק( 

לדת וגם פרסום על יש להציע לכל לקוח להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, ולקבל הטבה ליום ההו .8
 אטרקציות חדשות ומבצעים לפני כולם.

אפשר להגיע  -ומבקשים הלקוחות מצלמים את עצמם בטלפון שלהם )מחיר מוזל(. במידה  -צילום עצמי  .9
 רגע קצת.ישי, אימרו להם שיבקשו מאדם אחר, או שימתינו ויש עומסולצלם אותם, אך במידה 

  



 

 טאבלט וטלוויזיה -צילום הפעלה ונוהל 

 העבר תדריך ללקוחות, לפני הכניסה לחדר האשליות .1

 התחבר למצלמה באמצעות הטאבלט  .2

 בצע צילום ע"י לחיצה בטאבלט .  .3

 נחבטים.וודא כי הלקוחות יוצאים בזהירות, לא מחליקים ולא  -לאחר הצילום  .4

 התחבר לרשת ווי פי מקומית  .5

 בקש מהלקוח את כתובת המייל למשלוח התמונות. .6

 .כי המייל לא חזר בדוקו המיילשלח את התמונה לכתובת  .7

 

 גורמי סיכון ודגשי בטיחות

 הפעילות בחדר האשליות קצרה, אך טומנת בחובה מספר סיכונים:

 הכניסה לחדר היא בנוכחות מפעיל בלבד וחובה להקשיב להנחיותיו  .1

הרצפה עלולה לגרום לסכנת מעידה ונפילה של האנשים הנכנסים פנימה, במיוחד כאלו  -רצפה עקומה  .2
 המתקשים בהליכה )מקל, קביים(. לצערנו לא ניתן לאפשר להכנס למתקן עם כסא גלגלים !

וזוהי  -יבות עלולה לגרום להחלקה ולפגיעה קשה בלקוחות בשל שיפוע הרצפה, רט -רצפה רטובה  .3
רשלנות ! ולכן, אסור לאפשר כניסה עם שתיה לחדר )לא כוס, פחית או בקבוק( ויש תמיד לוודא לפני 

 כניסה לחדר, שאין רטיבות על הרצפה )לדוגמא מנזילת מזגן או הפתעה אחרת(.

לפגיעת ראש ללקוחות. מהתקרה בולטים התקרה הנמוכה בצד הימני של החדר, עלולה לגרום  .4
 אלמנטים של כיבוי אש, גלאים וכו' ויש להזהיר את הלקוחות לפני הכניסה לחדר, במסגרת התדריך.

אין לרוץ או לקפוץ בחדר ויש לתדרך את הלקוחות לצעוד בזהירות, בכניסה, ביציאה ובמעבר בין  .5
 בצדדים.

קוח שלא ערני לכך, עלול להכשל וליפול כבר ל -הכניסה לחדר עצמו היא לתוך מדרגה משופעת  .6
 בכניסה. יש ללוות את הלקוחות בכניסה לחדר.

 אין להניח ידיים או רגליים על הקירות .7

 חל איסור מוחלט לגעת או להזיז את המצלמה .8

 אין לעשן או להדליק אש בחדר בשום אופן ! .9

 


