
 םור פייקסא תשרב תושיגנ
 תיווח קינעהלו תויולבגומ םע םישנא רוביצ רובע היתוריש תא שיגנהל ידכב תובר תלעופ םור פייקסא תשר
 ,תושיגנ אשונב ץראה יבחרב םיתווצל תוכרדה םויק ןעמל םילעופ ונא .תוידוחייה ויתושירדל הנועה תוריש
 היזכרמו טנרטניא רתא םהינבו םיילטיגיד םיצורעל םגו ץראה יבחרב תשרה יפינסל תושיגנ תומאתה םיעצבמו
 .תויולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח תוארוה יפ לע תועצובמ ולא תומאתהה .ינופלט תוריש

 
 / םינופלטב תורישי תונפל ןתינ תשרב ףינס לכבו החירב רדח לכב תושיגנ תומאתה תודוא טרופמ עדימל
 to@escaperoom.co.il :ל"אודב ןיפוליחל וא םיפינסה לש ינורטקלא ראוד תובותכ
 השקב םכל שי וא ינופלט הנעמ ,טנרטניאה רתא ,םיפינסה תושיגנ אשונב יהשלכ היעבב םתלקתנו הדימב
 :תשרה לש תושיגנ זכרל תורישי תונפל ןתינ תושיגנ אשונב תדחוימ
	art@escaperoom.co.il :ל"אוד 0067-631-054 :׳לט בופופ םויטרא :םש

 
 :םיפינס יפל תושיגנ ירדסה תמישר תפרוצמ

 תליא ףינס
  ףינסה דיל םיכנ תיינח ןיא •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4969 :ןופלט
 eilat@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד

 ןולקשא ףינס
  ףינסה דיל םיכנ תיינח ןיא •
 םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעבו שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4838 :ןופלט
 ashkelon@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד



 עבש ראב ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
  072-399-4963 :ןופלט
 bs@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד
	

 םילשורי ףינס
  ףינסה דיל םיכנ תיינח ןיא •
 םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4961 :ןופלט
 jer@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד
 

 תובוחר ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 073-370-2626 :ןופלט
 rehovot@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד
	

 



 )6 ל״צא( ןויצל ןושאר ףינס	
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4962 :ןופלט
 rishon@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד

 )17 בורחס( ןויצל ןושאר ףינס	
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4962 :ןופלט •
	rishon@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד •

 )10 בורחס( ןויצל ןושאר ףינס	
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
 םילגלג תואסיכל השיגנו הבחר תפסונ הסינכ שי ךא ,םילגלג תואסיכל השיגנ הניא יבולל תישאר הסינכ •

 םוקמל העגה ינפל ףינסה לומ שארמ םואתב חותפל רשפאש
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 073-370-2637 :ןופלט •
	saharov@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד •

 



  )7 ללה תיב( הרבחה ידרשמ ,ביבא לת ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4960 :ןופלט
   tlv@escaperoom.co.il  :ינורטקלא ראוד

 

  )״ריאטלא ללחה תנחת״ החירב רדח ,22 תבכרה( ביבא לת ףינס

  ףינסה תברקב םיכנ תיינח שי •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4960 :ןופלט
   tlv@escaperoom.co.il  :ינורטקלא ראוד

 

  )100 םיאנומשחה( ביבא לת ףינס
 ןיינבה לש יעקרק תת ןוינחב םיכנ תיינח שי •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את שי ןיינבב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4960 :ןופלט
   tlv@escaperoom.co.il  :ינורטקלא ראוד



  )״טיירטס םלא״ ,״ןוויכב תועט״ ,״היבצקה״ החירב ירדח ,22 תבכרה( ביבא לת ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
 תואסיכל תמיאתמש ןוינחה רוזאמ  תפסונ הסינכ שי ךא ,םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל תישאר הסינכ •

 םוקמל העגה ינפל ףינסה לומ שארמ םואתב ןוינחל השיג חותפל רשפאו םילגלג
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4959 :ןופלט
 elmstreet@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד

 

  )84 יבצ ןב ךרד( ביבא לת ףינס

 ןיינבה לש ןוינחב םיכנ תוינח רפסמ שי .המרונפ ןיינבב םקוממ ףינסה •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את שי ןיינבב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 073-370-2624 :ןופלט
  panorama@escaperoom.co.il  :ינורטקלא ראוד

 

  )2 שילרסיא( ביבא לת ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4967 :ןופלט
 mossad@escaperoom.co.il  :ינורטקלא ראוד



  )32 הדנבל( ביבא לת ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 079-913-9578 :ןופלט
 paranormal@escaperoom.co.il  :ינורטקלא ראוד

  )16 ללה תיב( ביבא לת ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4966 :ןופלט
 hotel@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד
 

 

  )23 לעפא( הווקת חתפ ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 03-619-3464 :ןופלט
  camp23@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד
  



 

  )6 םיסלפמה( הווקת חתפ ףינס

  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4965 :ןופלט
 pt@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד

 

  )״לש״ ןוינק( הנימינב ףינס
 ןוינקה לש ןוינחב םיכנ תוינח רפסמ שי .״לש״ ןוינק םתמב םקוממ ףינסה •
 םילגלג תואסיכל השיגנ ףינסל ךרדה •
 םילושכמ אללו הבחר ףינסה יבולל הסינכ תלד •
 שיגנ םיכנ יתוריש את שי ןוינקה חטשב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 072-399-4964 :ןופלט
 binyamina@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד

  הפיח ףינס
  ףינסה תברקב םיכנ תיינח ןיא •
  םילגלג תואסיכל השיגנ הניא ףינסל ךרדה •
 שיגנ םיכנ יתוריש את ןיא ףינסב •
   שיגנ תוריש ןתינ ףינסה יבולב •
 שיגנ אסיכ םייק הנתמה תדמעב •
  הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ תמייקו ינושל טושיפב עדימ לבקל ןתינ םוקמב •
 קחשמה יפוא לשב העונת תויולבגומל םישיגנ םניאו )םירצו( םירתסנ םירבעמ םיליכמ ףיסב קחשמה ירדח •
 שארמ עצבל רשפאש תדחוימ תוכרעיהו תומאתה ,קחשמה ירדחב םילושכמה יבגל טרופמ עדימ תתל חמשנ •

 :םיאבה םיצורעב תויולבגומ םע	םישנא רובע
 073-370-2625 :ןופלט
 haifa@escaperoom.co.il :ינורטקלא ראוד


