
 מבוך מראות -הפעלת מתקן 
 כללי -על המתקן 

 .אליו נכנסים הלקוחות ונהנים מחווית אבדן התמצאות מבוך המראות הינו מתחם ייחודי )היחיד בארץ(
, כולל משימה אותה צריכים הלקוחות לבצע והיא במבוך מורכבים אלמנטים שונים להגברת החוויה

 מגבירה את הנאתם מהשהיה. 

 במבוך מוסיקה ותאורה ייחודיים, המגבירים את תחושת הבילוי והחוויה במקום.

 מצולמת ומוקלטת, לצרכי בטיחות ובקרה.ובדלפק  מבוך המראותהפעילות ב
 

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

 

 מבוך המראותנהלי פתיחת 

 הדלק את הטלוויזיות במבואה )כולל הטלוויזיה הרחוקה בכניסה למראות( .1

 ולא זרוקים במגירה וכו'. -יש להקפיד להצמיד את השלטים למקום המיועד להם בלבד 

 דלק את מתקן הלייזר + מכונת העשן.ה .2

 .רק להרים את הכפתור האדום( -)שני המגברים התחתונים הדלק את התאורה במראות  .3

קשים השמאלי, במגבר בלוח המ playשני המגברים העליונים. יש ללחוץ )הדלק את המוזיקה במראות  .4

 יון ולשמוע כי אכן המוזיקה מתנגנת(.לעה

 הפעל את המזגן במקום. .5

 הוצא את כל הכובעים ומקם אותם על הארון. .6

 .האשליות(קיר של בצמוד לם הבהירים ומקם אותם בצד הדלפק )ילהוצא את הספס .7

 פתח את הדלתות ובצע סיור במבוך לבדיקה כללית . .8

 . המיועד למראותצהוב הידני ה שואבה, באמצעות ספריי, מטלית ובצע ניקיון יסודי של המראות .9

 . האלחוטישואב הבצע ניקיון של השטיח כולל שאיבה ע"י  .10

 (. הנעול)לא והשאר אותה סגורה דלת יציאת חירום פתח את נעילת  .11

 וודא  ניקיון יסודי של אזור הדלפק והסביבה . .12

 ילון , טפסי משחק ועפרונות .יכפפות נ המצאות כמות ראויה שלוודא  .13

 ופת הקומקס והתחלת משמרת.הפעלת ק .14

 מספיק נייר רציף במדפסת הקופה.  ויש לוודא כי ישנ .15

 אם אין מספיק, לוודא מראש שיש גליל נוסף בהישג יד.

 ספירת הכסף בקופה ווידוא כי קיים סכום הקרן.  .16

 יש לעדכן את המנהל. -במידה ויש יותר/פחות כסף 

  



 מבוךנהלי הפעלת ה

 מהדלפק, יש לקום לקראתו.מ'  3למרחק עם הגעת לקוח  .1

 .)מופיע בהמשך( יש לנהל שיחה על פי תסריטי שיחה .2

 יש להקליד זאת באופן המדויק בקופה  -אם ללקוח יש שובר, או כרטיס חינם  .3

 )+ להוסיף הערה על כרטיס חינם(

 כמזכרת חובה לביקור באילת,  -חשוב להציע ללקוח במעמד הרכישה, צילום בחדר האשליות  .4

 היחידה מסוגה בארץ. -אטרקציה ייחודית של 

 .ולחלק להם כפפות - העביר ללקוחות תדריך לכניסה למבוך, בדיוק כפי שמופיע בהמשךל בהחו .5

 . לכניסה למבוך הלקוחות ווין אתיש להכ .6

מספיק אחת מהן( על מנת שעליהם להרכיב מילה בעברית או באנגלית ) -יש להסביר להם את המשחק  .7

 לזכות בהטבה.

המובטח למי שביצע חלק את הפרס  ללקוח, איך היתה החוויההתעניין  ,מבוךפעילות בסיום העם  .8

 טיסי הנחה לאטרקציית הקורה והכדורגל . והצע כר -את המשימה 

 תקינות של המבוך . לבחון ודא ניקיון וובמבוך ל יש לערוך סיוראחת לשעה  .9

 (פעמים במשמרת מס' )מראות הבחליפת  לסיבוב תצאש לי ,או אחמ"ש  מנהל המתחם גדרת פ הע" .10

 ווק מבוך המראות. ישלביצוע הופעה ו

יע עובד הלייזר ף גם ללייזר טאג ומוכרים בו כרטיסים. כאשר אין עבודה בלייזר, יגהדלפק משות .11

 .ומכירותפק לסיוע בשיווק ללד

יכים, מפעיל משחק, יש להכניס את הקבוצה לחדר התדרבמידה ועובד הלייזר  -בהגעה של קבוצות  .12

 . )יש לוודא שהדלת של חדר המנהל סגורה( טון ההדרכה למשחקלהם הסבר קצר ולהפעיל את סר לתת

יש להפנות את הלקוחות שהיו בתדריך לעבר חדר  וגמר המשחק שמתקיים בלייזר, ם גמר הסרטוןע .13

 שם יתקבלו ע"י עובד הלייזר. הלייזר

לכל אחת  1+1ההטבה אותה מקבל מי שמצא את המילה במהלך המשימה, היא לרכוש כרטיס  .14

אנו מעוניינים לבצע מכירות שניים במחיר אחד.  -יות שלנו )כדורגל, קולנוע, קורת פחד( מהאטרקצ

לקולנוע, על מנת שיכנסו  1+1י כרטיס שני אלו, כך שגם אם היו בפנים שני ילדים, אפשר למכור להם

 לסרט עם ההורים.

  



 מבוךהלי סגירת הנ

כולם  -דקות  5דקות לפני הסגירה, יש לקרוא במיקרופון של המבוך "אנו סוגרים בעוד  10-כ .1

 מתבקשים לצאת" !

 . המראות, רמקולים וציוד נוסף והיעדר נזקיםתקינות  ,בצע סיור במבוך לוודא  ניקיוןיש ל .2

 "אנו נועלים את המבוך כעת, כולם מתבקשים לצאת". -יש לקרוא שוב במיקרופון  .3

 יש לצפות במסך המצלמות ולוודא כי אכן אין אף תנועה במבוך. .4

 .אורות ומוזיקה כבה .5

 המבוך.נעל את דלתות  .6

 את הטלוויזיות בלוביכבה  .7

 .ניקיון לאזור הדלפק בצע .8

 יש להכניס את הספסלים לחדר התדריכים. .9

 יכים.יש להכניס את הכובעים והכסא לחדר התדר .10

 .בקומקס" משמרת גירת"ס נוהל לבצע יש ,הקופה כיבוי לפני .11

 .במזומן ₪ 300 נותרו שבקופה לוודא יש .12

 '.ספור את הכסף בקופה ובצע דיווח יומי נספח ב .13

 .את האחמ"ש או המנהל )בהיעדר אחמ"ש( לעדכן יש - חוסר או עודף של במקרה .14

 .בקולנועדיווח לכספת טופס ההכנס את מעטפת הכסף + .15

 .הסמוך חדר התדריכיםנעל את  .16

 

 לתפעול + שיווקיים -גשים ד

למתקן חובה לקום לקראתם ולפתוח בשיחה. אנו מוכרים חוויה ועבור הלקוח, החוויה בהגעת לקוחות  .1

כרטיס  וומתלבט האם לרכוש כרטיס. אנו יודעים שבמידה וירכש -החלה ברגע שניגש בכיוון אלינו 

ואנו רוצים לעזור לו להנות מהחוויה  מובטחת להם חוויה ייחודית שאין כזו בארץ, - מבוךויכנס ל

 בכללותה.

באתם לבלות קצת ?(   -יש להביע התעניינות בלקוחות )אני מבין שאתם בחופשה משפחתית ? או  .2

הכי מתקדם מסוגו // יש כאן  מבוךולספר להם על החוויה ולגרום להם לרצות לחוות אותה )זהו ה

 // זו חוויה שאסור לכם לפספס( ממש הולכים לאיבוד בפנים//  משימה לביצוע עם פרס

 .חדר האשליות, כחוויה משלימה וכמזכרת נהדרת מאילת אתגם למכור חשוב  .3

ראות במידה ומגיע לקוח המעוניין לשחק בלייזר, יש להציע לו את הכרטיס המשולב עם מבוך המ .4

 הטבה שהוא זכאי לה !והי זולומר לו כי ש

יש להציע לכל לקוח להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, ולקבל הטבה ליום ההולדת וגם פרסום על  .5

 אטרקציות חדשות ומבצעים לפני כולם.

  



 

 גורמי סיכון ודגשי בטיחות

 מבלבל, נותן תחושת מרחב למרות שיתכן ובפועל אנו עומדים להתקל במראה. המתקן  .1

 לפנים.מושטות חובה ללכת עם הידיים ואסור לרוץ במבוך, יש לתדרך כי  .2

 על הלקוח למצוא את אחת המצלמות ולעמוד מולה ולנפנף לנו. -יש לתדרך כי בכל בעיה  .3

קבוצות של חבר'ה צעירים, קבוצות בעלי  -יש להיות ערניים לקבוצות בעלי פוטנציאל ונדליסטי  .4

ך הביקור והקשיב האם גורמים מאפיינים ערסים וכו'. במקרה של קבוצה כזו, יש להכנס למבוך במהל

 נזק.

 יש לבחון היטב את מסך המצלמות ולראות כי הפעילות המתבצעת תקינה ולא על מנת לגרום נזקים. .5

נושא חשוב מאוד, כאשר אי דיוקים מהווים מבחינת המדינה ורשות המיסים עבירה  -בקרת כספים  .6

 פק, לערב את המנהל.פלילית. יש להקפיד בדיוק, בכל ענין הקשור בכספים ואם יש ס

 חשוב מאוד לוודא כי המבוך ריק, ואנו לא נועלים שם אף אחד. -לפני נעילה  .7

 בשום אופן ! מבוךאין לעשן או להדליק אש ב .8

 

 


