
 

 

  םור פייקסא תשר לש תוחוקל ןודעומ ןונקת
 .)"ןודעומה" וא/ו "הלהנהה" וא/ו "תשרה" :ןלהל( מ״עב םורפייקסא תרבח לש תוחוקלה ןודעומל םיאבה םיכורב

 079-932-22-24 :תוחוקלה תוריש ןופלט

 א״ת ,7 ללה תיב :הרבחה תבותכ

 to@escaperoom.co.il :תוינפל ינורטקלא ראוד תבותכ

 יללכ .1
 

 .)"ןודעומה" :ןלהל( תשרה לש תוחוקלה ןודעומ להנתמ םהיפ לע םיללכה תא רידסהל דעונ הז ןונקת .1.1
 

 ,תוחוקלה ןודעומ ןונקתו םילולסמה תא ידעלבה התעד לוקיש יפלו תעל תעמ תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש תשרה .1.2
 .תאזב אצויכו תובטהה תריבצ תטיש ,תובטה יוניש וא לוטיב ,תופרטצהה ימד ,ןודעומב תורבחה ףקות ךשמ תוברל
 

 ןודעומב תורבחו תופרטצה .2

 וא\ו "רבח" : ןלהל( ןודעומה יאנת לולכמב דמעו ,תופרטצה ספוט אלימ רשא הנש 16 ול ואלמש םדא לכ וניה – ןודעומ רבח
 .)"חוקל"

 
 ןודעומב חוקל ידי לע עצבתתש השיכר לכ ךלהמב לוחי אוהו הנש ךשמלו תופרטצהה דעוממ וניה ןודעומב תורבחה ףקות .2.1

 .הז ןמז תרגסמב
 תולעב וא/ו תולע אלל תפסונ הנשל ההת תורבחה ףקות תכראהו ןכתי דעומה תעב ןודעומה תטלחה יפ לע ,הנש םותב .2.2

 .םייתנשה תורבחה ימד אשונב םייוניש לע התושרל תודמועה תוידמב עידות ןודעומה תלהנה .תילמס
 םש :ןלהל םיטרופמה םיטרפה תא ללוכה ןודעומל המשרה ספוט אלמל חוקלה שקבתי ,ןודעומל תופרטצהה תרגסמב .2.3

 תא המצעל תרמוש הרבחה .תופרטצהה רושיאל רותפכ וא המיתחו ינורטקלא ראוד ,דיינ ןופלט ,הדיל ךיראת ,אלמ
  .םימיוסמ תודש ונממ דירוהל וא ףיסוהלו תע לכב הז ספוט תונשל תוכזה

 תציחל וא\ו המיתחה םצעב .תעל תעמ תשרה תטלחה יפ לע תילטיגיד הידמב וא/ו בתכב ורמשיי ןודעומה תורבח יטרפ .2.4
 תוברל אוהש תרושקת יעצמא לכב ןודעומהמ תונוש תוימוסרפ תועדוה תלבק רשאמ חוקלה תופרטצהה רושיאל רותפכ
  .PUSH תועדוהו םינורסמ ,ליימיאה תביתל רישי רוויד

 תועדוה וא/ו תמיוסמ הידמב ןוכדע תועדוה וא/ו רוויד לבקל ןיינועמ וניא יכ ןודעומב תורבחה ךלהמב טילחה רשא חוקל .2.5
SMS ינורטקלא ראודל לוטיב תעדוהב תשרל ךכ לע עידוי ,ללכב וא/ו ליימיא וא/ו to@escaperoom.co.il. 

 אל ךא תוברל ,איהש ךרד לכב תעל תעמ תובטההו םיעצבמה רוויד תא תונשלו רוחבל תוכזה תא המצעל תרמוש תשרה .2.6
 .תוירשפאה תרושקתה יכרדמ תחא לכו הפוק פילס ,ינורטקלא ראוד ,ראוד , SMSתועדוה  תועצמאב קר

 ןודעומה רבח רפסמב שומישה .3

  .חוקלה לש ןופלטה רפסמ וניה ןודעומ רבח רפסמ – ידוחיי ההזמ רפסמ ךיושי ןודעומ רבח לכל ןודעומל תופרטצה רחאל .3.1
  .םייקסע תוחוקל םניא רשא דבלב םייטרפ תוחוקלל לבגומו ישיא וניה ןודעומה רבח רפסמ .3.2
 .םולשתה עוציב םרט ןודעומ רבח רפסמ םע תוהדזהל ךירצ ןודעומ רבח לכ תובטה רובצל ידכ .3.3
 ספוטב ויטרפ תא אלימ רשא ןודעומה רבחל טרפ ,רחא תועצמאב וא רחא ידי לע שומישל וא הרבעהל ןתינ וניא רפסמה .3.4

  .תופרטצהה
 .ןודעומב תורבחה תקספהל םורגי הערל לוצינ לכ .הערל ןודעומב ותורבח תא לצנל אלש בייחתמ ןודעומה רבח .3.5
 .ןונקתה תוארוהל דוגינב וא ,ןידכ אלש שומיש וב השעיי רשא רבח סיטרכ לטבל יאשר היהי ןודעומה .3.6

 

  



 

 

 

 )תובטה תריבצ( ןודעומב תונמאנה תינכות .4

 קחשמה לע החנה .תשרה ירדח לכב םיקחשמה לע םולשתב החנהל ןודעומה רבח יאכז היהי ןודעומל תופרטצה רחאל 4.1
-מ תוחפ ורבע םא ₪25 לע החנהה דומעת תשרב ינשה קחשמהמ לחהו 5₪ לע דומעת תופרטצהה רחאל תשרב ןושארה
 .תשרב ןודעומה רבח לש ןורחאה קחשמהמ םוי 30-מ רתוי ורבע םע 10₪ וא ןודעומה רבח לש ןורחאה קחשמהמ םוי 03

 ןיבמ ההובגה 25₪ לש החנה וא 10₪ לש החנה ,5₪  לש החנה :דבלב תחא החנה ןודעומ רבח לכל ןתנית קחשמ לכב 4.2
  תע התואב ול תועיגמש ולא

 םירצומ תיינק רובע אלו דבלב ןודעומ רבח לש קחשמ רובע יארשאב וא ןמוזמב םולשת אוה הז ןיינעל - "הכזמ םולשת" 4.3
 .ףינסב םיפסונ םיתוריש וא

 .תובטהב ןודעומ רבח הכזמ אל GiftCard תועצמאב םולשת וא  GiftCard תיינק 4.4
 .תובטהב ןודעומ רבח הכזמ וניא והשלכ רבוש תועצמאב םולשת 4.5
 .ףקותב ןודעומ ירבחל קר תנתינ תובטה תריבצו שומימ 4.6
 תע לכב ןודעומ רבחל תועיגמש תובטהה תא עבקי רשא הז אוה תשרה ידיב אצמנה םושירה 4.7
 ,הריבצה תקיחמ דעומ ,םיקחשמה תריבצ תטיש תא ,תובטהה יגוס תא תונשל וא/ו לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש תשרה 4.8

 םיאכזה ןודעומה ירבחל תשרה עידות ,הז הרקמב .תע לכבו ידעלבה התעד לוקש יפ-לע תאזו ,שומימל ףקות ,תוחנהה לדוג
 שומימל תורשפאה לוטיב לע תשרה טילחתו הדימב .יונישה תוהמו התטלחה לע ,ןונקתה יאנת פ"ע תובטהה שומימל
 .תובטהה תא שממל היהי ןתינ וב העדוהה םוימ שדוח לש ןמז תפוקת ןתנית ,תורובצה תובטהה

 .תוהז תדועת תגצהב הנתומ תובטה שומימ 4.9
  דוחיאל וא/ו הרבעהל םינתינ םניאו םיישיא םניה ןודעומה רבח רבצ םתוא םיקחשמו תובטה 4.10

 .ןמוזמב הרמהל וא/ו
 .תובטה ורבצנ ובש ןודעומה רבח רפסמ םע תעצבתמ הקסעהשכ קר ירשפא תובטה שומימ 4.11

 

 תופסונ תובטהה .5

 
 .תשרה ירדחמ דחא לכב קחשמב שומימל 50₪ : הניה תדלוהה םוי תבטה .5.1

 ןתינו ,דבלב תוהז תדועת תגצה דגנכ ,דבלב ןודעומ רבח לש קחשמ רובע הפקת תדלוהה םוי תבטה .5.1.1
 קרו )םירחא םיתוריש וא/ו םירצומ תשיכר רובע אלו( החירב רדח קחשמ רובע םולשתל קרו ךא השממל
  .ןודעומה רבח לש ותדלוה םוי לח ובש )יזעולה( ירדנלק שדוחב

 .ןודעומל תופרטצה רחאל תועש 24 רובעכ קר החירב רדחב תדלוה םוי תבטהב שמתשהל ןתינ .5.1.2
 ןודעומ ירבח רפסמ הצובקב שיו הרקמב רמולכ .קחשמל תחא תדלוה םוי תבטהב קר שמתשהל ןתינ .5.1.3

 .קחשמ לכב הבטהה תא שממל לוכי דחא ןודעומ רבח קר ,תדלוה םוי תבטהל םיאכזש
 .דבלב תחא החנה ןודעומ רבח לכל ןתנית קחשמ לכב .תובטה לפכ אלל .5.1.4
 ,יטנוולרה רוזאב ותדלוה םוי ךיראת תא חוקלה אלימ אל תוחוקלה ןודעומל תופרטצהה תעבו הדימב .5.1.5

 תשרל השירד וא הנעט לכב אובי אל
 יוגש וא ןוכנ ןפואב ןזוה ךיראתה םא ןיב ,תורבח תנשב תחא םעפל תלבגומ רשא הבטה הניה וז הבטה .5.1.6

 .הנשב תחא םעפמ רתוי וז הבטה לבקתת אל ללכב ןזוה אל וא
   :ןודעומ ירבח לש םידלי תבטה .5.2

 םאו ,16 ליגל תחתמ דחא דלי ןובשחה ותוא תחת ותיא ףרצל לוכי ןודעומ רבח לכ ,קחשמה רחאל ןובשח תכירע ןמזב
 תא לבקי ןובשח ותואל ףרוצש דליה םג זא קחשמה לע 25₪ וא 10₪ ,5₪ לש החנה עגר ותואב ןודעומ רבחל עיגמ
 .הבטהה התוא
 םושר דחא הרוה קר םא ,16 ליגל תחתמ םידלי ינשו ןודעומ ירבחכ םימושר םירוה ינש םע החפשמ לש הרקמב ,עמשמ
  םידליה ינש זא ,ןודעומל םימושר םירוה ינש םאו  ,הרוהה לש הבטהמ תונהיל לוכי ויתחת דחא דלי קר זא  ןודעומל
 .דחא הרוה םא דחיב דחא לכ ,תובטהמ תונהיל ולכוי םהיתחת

 ותואל םיפרוצמ םא םג תדלוה םוי תבטהמ תונהיל םילוכי אלו ןודעומ ירבח םניא 16 ליגל תחתמ םידלי .5.2.1
 ףקותב ןודעומ רבח םע ןובשח

 
 

  תויללכ תוארוה – ןודעומה תובטה .6



 

 

 לע תיארחא הניא תשרה .תשרה לש ידעלבה תעדה לוקיש יפל ,םידחוימ םיעצבמו תועובק תובטהמ ונהי ןודעומה ירבח .6.1
 היטרפ ןוכדע יא וא/ו יולימ יא וא/ו ןדבא וא/ו תועט וא/ו הלקת ןיגב ןודעומה םע רשקב רבד לכ וא/ו רוויד תלבק יא
 .אירק יתלב וא/ו רורב אל וא/ו יקלח ןפואב םייולימ וא/ו הרבחה לש םיישיאה

 רבח רפסמ םע תוהדזה יא בקע וא ,ןודעומל תופרטצהה ינפל ועצובש תוכזמ תושיכר לע דבעידבש תובטה ונתניי אל .6.2
 .קחשמה לע םולשת תעב ןודעומ

 רבוש תוברל ינוציח פ"תש :ןוגכ ףסונ עצבמו ןודעומ עצבמ ,ליבקמב םיעצבמ ינש םימייקתמ רשאכ .םיעצבמ לפכ ןיא .6.3
 עצבמ לע תפסונ תרחא הבטה לכו תשרה לש החנה ינופוק ,םידבוע ידעוו ,יארשא יסיטרכ ,ןופורג ,בוט ןודעומ ,תינושפונ
 .שומימל דבלב דחא עצבמ רוחבל שי ןודעומה

 תעמ תשרה תלהנה ילוקיש יפ לע ,ןודעומה תורבחמ קלחל תופסונ תובטה תתל תוכזה תא המצעל תרמוש תשרה תלהנה .6.4
 .תעל

 

 תויללכ תורעה .7

  . תמדקומ העדוה אללו ידעלבה תעד לוקיש יפ לע תעל תעמ ןונקתה תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש תשרה .7.1
 ןונקתה לש בייחמה וחסונ .ךרוצל םאתהב תעל תעמ ןכדועיו םסרופי רשא שדחה חסונה בייחי ןונקתה יוניש דעוממ לחה .7.2

 .תשרה ידרשמב תעל תעמ יוצמ היהיש הז אוה
 ,הידמה יעצמא לכב ןהשלכ םירחא םימוסרפ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב איהש לכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמב .7.3

 .ןיינעו רבד לכל הז ןונקת תוארוה הנרבגת
 אלו דבלב ביבא לתב ךמסומה טפשמה תיבל היהת ומושייל רושקה לכב טופישה תוכמסו ילארשיה ןידל ףופכ הז ןונקת .7.4

 .רחא טפשמ תיב לכל
 תונפל יאשר ,הז ןונקתמ עבונה רחא ןיינע לכמ וא ,הרבצש תוכזה תודוקנ םוכסל רושקה לכב עגפנ ומצע שחה רבח .7.5

 .היתוגשה תא תולעהלו תשרה לש תוחוקל תוריש תקלחמל בתכב


