
 

  המשחקים הוירטואליים
Wild Child של 

 
  המהות שלהם היא לחבר ביניכם, לגרום לכם לתקשר

 וליצור עבורכם חוויות משותפות חדשות.
  העיקר שיהיה מצחיק, שיהיה מלמד,

 שיהיה מאתגר, שתרגישו ביחד ושיהיה לכם כיף.
 

 קצת עליי:
 

 לי קוראים גוטי ואני יוצר משחקים אוונגרדים. המשחקים שלי הם ברמה המושקעת ביותר בארץ.
 שבועות ואף חודשים רבים הושקעו בהם, על מנת שתוכלו להנות מחוויה לא שגרתית ומרגשת.

 לא התחלתי רק בתקופה של הקורונה. התחלתי זאת הרבה לפני, והתמקצעתי בזכות למידה
 מאחרים, רצון לשפר חיים של אחרים וכן שאיפה לשלמות.

 
,Nighthunt אני כן אכתוב שבימים כתיקונם, אני היוצר והמפעיל של משחק הרחוב המפורסם 

 שקורה ברחובות תל-אביב ומדי פעם בערים שונות בארץ. אני מאוד מקווה שהמצב יחזור
 לקדמותו ושאוכל לחזור לעבודתי.

 
 אם אתם רואים שאתם נהנים מהמשחקים הוירטואליים שאני מציע, אשמח מאוד אם תשקלו
 להזמין אותי להרים עבורכם משחק אורבני מגבש ומפוצץ באדרנלין (כאשר תחזרו לפעילות

 שגרתית ותקינה, כמובן). זה מאוד יעזור לי, ובכלל אתם תקבלו את הכיף של החיים.
 
 

https://www.facebook.com/jonathan.n.gottesman
https://www.nighthunt.co.il/
https://www.nighthunt.co.il/


 

This is Quebec - Light version 
 

  המהות של המשחקים הוירטואליים היא לחבר ביניכם,
 לגרום לכם לתקשר וליצור עבורכם חוויות משותפות חדשות.

  העיקר שיהיה מצחיק, שיהיה מלמד,
 שיהיה מאתגר, שתרגישו ביחד ושיהיה לכם כיף.

 

 4 חידות רחוב שמברכות אתכם לפסטורליה של קוויבק: עיר בירה ציורית מה יש במשחק?
 בניחוח צרפתי. בסוף יש חידה וירטואלית שמחברת את הכל.

 2.5 - 1.5 שעות משך זמן:

 בינונית רמת קושי:

 אנגלית שפה:

 עד 1000 איש גודל קבוצה:

 1-6 כמה אנשים בצוות:

  כמה אנשים בצוות
 (המלצה שלנו):

3-5 
 (פשוט כי כיף לעשות את זה ביחד)

 דרך האתר של ׳טרוול קווסט׳. איך משחקים?
 המשחק מבוסס גם על הפלטפורמה ׳גוגל עולם׳.

 אפשר להיפגש בזום, להתעמק בחידות, לשתף מסכים ולשוטט ביחד.

  ויי-פיי, עט ונייר. את המשחק מומלץ לשחק דרך המחשב. דרישות נוספות:

 לאחר שיטוטים במקומות המקסימים של העיר, לומדים להכיר חלקים רבים ערך מוסף:
  ממנה.

 לומדים הרבה פרטי טריוויה על ההיסטוריה וכן על התרבות העכשווית.

 אתם מקבלים 5 שעות לסיים את המשחק. האתגר הוא לסיים אותו תוך הערות:
 שעתיים.

 

https://travelandquest.com/iw/player-explore-quest?questId=1XF8ZaRPZJsAkgTltg72


 

Fairy Tales for Master Minds 
 

  המהות של המשחקים הוירטואליים היא לחבר ביניכם,
 לגרום לכם לתקשר וליצור עבורכם חוויות משותפות חדשות.

  העיקר שיהיה מצחיק, שיהיה מלמד,
 שיהיה מאתגר, שתרגישו ביחד ושיהיה לכם כיף.

 

 4 חידות רחוב שחוקרות מקומות שונים ברחבי העולם (צרפת, איראן, מה יש במשחק?
  גרמניה ולואיזיאנה), שהשפיעו על מעשיות וסיפורי פיות מפורסמים.

 בסוף יש חידת פאזל מיוחדת שמחברת את הכל.

 3 - 3.5 שעות משך זמן:

 גבוהה רמת קושי:

 אנגלית שפה:

 עד 1000 איש גודל קבוצה:

 1-6 כמה אנשים בצוות:

  כמה אנשים בצוות
 (המלצה שלנו):

3-5 
 (פשוט כי כיף לעשות את זה ביחד)

 דרך האתר של ׳טרוול קווסט׳. איך משחקים?
 המשחק מבוסס גם על הפלטפורמה ׳גוגל עולם׳.

 אפשר להיפגש בזום, להתעמק בחידות, לשתף מסכים ולשוטט ביחד.

  ויי-פיי, עט ונייר. את המשחק מומלץ לשחק דרך המחשב. דרישות נוספות:

 מתוודעים להשפעות התרבותיות על מעשיות מפורסמות, מיישמים שיטת ערך מוסף:
 הצפנה עתיקה, מתרגלים שיטת זיכרון יעילה ופותרים פאזל יייחודי.

 אתם מקבלים 5 שעות לסיים את המשחק. האתגר - לסיים אותו תוך 3 הערות:
 שעות.

 

https://travelandquest.com/iw/player-explore-quest?questId=qCDjcgWtuwBqoSDR58JI


 

Nighthunt Amsterdam 
 

  המהות של המשחקים הוירטואליים היא לחבר ביניכם,
 לגרום לכם לתקשר וליצור עבורכם חוויות משותפות חדשות.

  העיקר שיהיה מצחיק, שיהיה מלמד,
 שיהיה מאתגר, שתרגישו ביחד ושיהיה לכם כיף.

 

 16 חידות רחוב במרחבים המצולמים של אמסטרדם וחידה גדולה מה יש במשחק?
 שמחברת בין כולן.

 8-12 שעות משך זמן:

 גבוהה מאוד רמת קושי:

 עברית שפה:

 עד 1000 איש גודל קבוצה:

 1-10 כמה אנשים בצוות:

  כמה אנשים בצוות
 (המלצה שלנו):

5-10 

 דרך האתר של ׳טרוול קווסט׳. איך משחקים?
 המשחק מבוסס גם על הפלטפורמות של ׳גוגל מפות׳ ו׳גוגל תצוגת רחוב׳.

 אפשר להיפגש בזום, להתעמק בחידות, לשתף מסכים ולשוטט ביחד.

  מחשב, ויי-פיי, עט, נייר, סמארטפון - אופציונלי. דרישות נוספות:

 לאחר הרבה שיטוטים, לומדים להכיר חלקים רבים מאמסטרדם, מבלי ערך מוסף:
 בכלל לדרוך שם באמת.

 אתם מקבלים שבוע שלם לסיים את המשחק. תוכלו לפרוש אותו על פני הערות:
 כל השבוע.

 

https://travelandquest.com/iw/player-explore-quest?questId=hS4beayJ2tnyIfhjAa0I


 

This is Quebec - Advanced version 
 

  המהות של המשחקים הוירטואליים היא לחבר ביניכם,
 לגרום לכם לתקשר וליצור עבורכם חוויות משותפות חדשות.

  העיקר שיהיה מצחיק, שיהיה מלמד,
 שיהיה מאתגר, שתרגישו ביחד ושיהיה לכם כיף.

 

 9 חידות רחוב שמברכות אתכם לפסטורליה של קוויבק: עיר בירה ציורית מה יש במשחק?
 בניחוח צרפתי. בסוף יש חידה שמחברת את הכל.

 5 שעות משך זמן:

 גבוהה רמת קושי:

 אנגלית שפה:

 עד 1000 איש גודל קבוצה:

 1-6 כמה אנשים בצוות:

  כמה אנשים בצוות
 (המלצה שלנו):

3-5 
 (פשוט כי כיף לעשות את זה ביחד)

 דרך האתר של ׳טרוול קווסט׳. איך משחקים?
 המשחק מבוסס גם על הפלטפורמה ׳גוגל עולם׳.

 אפשר להיפגש בזום, להתעמק בחידות, לשתף מסכים ולשוטט ביחד.

  ויי-פיי, עט ונייר. את המשחק משחקים דרך המחשב. דרישות נוספות:

 לאחר שיטוטים במקומות המקסימים של העיר, לומדים להכיר חלקים רבים ערך מוסף:
  ממנה.

 לומדים הרבה פרטי טריוויה על ההיסטוריה וכן על התרבות העכשווית.
 לומדים לפתור סוג מיוחד של פאזל, שמחבר בין כל החידות.

 אתם מקבלים יום שלם לסיים את המשחק. האתגר הוא לסיים אותו תוך 5 הערות:
 שעות.

 


