
מה זה חדר בריחה? 
אנשים  של  קבוצה  בו  מציאותי  משחק  הוא  בריחה  חדר 
ננעלים בחדר וצריכים להימלט ממנו תוך זמן מוגבל, לרוב 
המשתתפים  נדרשים  מהחדר  להיחלץ  כדי  דקות.  כ-60 
צפנים.   ולפענח  רמזים  למצוא  חידות,  של  סדרה  לפתור 

כל שנדרש כדי לצלוח את המשימה 
הם חושים טובים, מצב רוח הרפתקני, 
רוב המשימות לא  יצירתית.  וחשיבה 
בעיקר  ודורשות  פיזית,  מאתגרות 

שיתוף פעולה והגיון בריא.

חדרי בריחה בישראל
בריחה  חדרי   400 כ  בישראל 
המפוזרים בכל רחבי הארץ. אין חדר 
הדומה למשנהו וכולם מעמידים את 
מרגשת,  בסיטואציה  המשתתפים 
מתעלומה  החל  ומורכבת,  מפתיעה 
בלשית למציאת הפושע, חילוץ שבוי 

מכלאו ועד פתרון שוד מתוחכם.
לחדר  מחדר  משתנה  הקושי  רמת 
להרגיש  תוכלו  שתנסו  וככל 
בעצמכם את השיפור ביכולות שלכם 
להתמודד את הפתרונות בצורה יותר 

טובה, כמו בכל ענין דרוש תרגול.
 60-50 כבר  שעשו  אנשים  פגשתי 
חדרים וממשיכים לנסות כי זה פשוט 

ממכר!

בארצות  החל  הרעיון  של  ראשיתו 
שונות בעולם והוא יובא לארץ ותפס 
היהודי  בקרב  והצלחה  רבה  תאוצה 
להמציא  מפסיק  שלא  הראש  עם 

רעיונות.
120-65 ₪, תלוי חדר, מועד  עלות חדר בריחה למשתתף 

ומספר המשתתפים.

תעלומה במשרדי הפארק

למה בחרתי את החדר הזה?
דבר ראשון בגלל המיקום, בירושלים, שנית זהו חדר שומר 
שבת  שומרי  עסקים  לכבד  לי  חשוב  היה  וכחרדית  שבת 
כך  כל  כשיש  )בפרט 
הגענו  אז  שלא..(  הרבה 
בחורים)אפשר   4 לשם 
וששים  צעירים    )7 עד 
ולשימחתי  למשימה, 
גיליתי אדם חרדי שהקים 
בשכונת  הזה  החדר  את 
גבעת שאול, ומתוך כשרון 
רב הצליח לאתגר אותנו 
הקשים  החדרים  באחד 

והמצליחים בארץ.
חלילה  לכם  אגלה  לא 
התעלומה  פרטי  את 
לכם  לאפשר  מנת  על 
בעצמכם  אותה  לחוות 
 : בקצרה  אספר  רק   ,
כביכול  נכנסים  אתם 
של  הקלעים  למאחורי 
במקום  שעשועים  פארק 
המכשירים  פועלים  בו 
ומגלים  המתקנים  של 
שיש בהם תקלה. נשלחת 
טכנאים  של  קבוצה 
אבל  בבעיה.  לטפל 
האם  סוד.  צופן  הפארק 
המתקנים  את  תעצרו 
את  ותצילו  התקולים 
לפקח  אמור  שהיה  הטכנאי  למה  שעליהם?  האנשים 
הוא האיש  מי   - והכי חשוב  על הכל נעלם בפתאומיות? 

המסתורי שעוקב אחריכם?
להיעזר  תוכלו  שלכם  הראשון  החדר  זה  אם   , לב  שימו 
כדי המשימה, אם אתם  תוך  ברמזים שונים שינתנו לכם 
מפחדים  סובלים  ולא  מהפתעות  חוששים  ולא  אמיצים 
הקושי/פחד  ברמת  לשלוט  ניתן  כאן   . מראש  זאת  ציינו 

במשימות.
בשונה מחדרים אחרים שביקרנו בהם , בחלק מהמשימות 
,אני לא אמשיך... פה היו טכנולוגיות שנעזרנו בהם.. טוב 

תנסו ותראו 
אנגלית/רוסית בקשו  דוברי  דבר אחד, אם אתם  עוד  רק 

את הרמזים וההנחיות בשפה זו.

בטח שברתם את הראש לא פעם בניסיון לחשוב על בילוי מקורי ומיוחד, מאסתם מעוד מסעדה, 
מופע. קבלו בילוי מיוחד, לא שגרתי, מהנה במיוחד ושובר שגרה - כזה שלא תפסיקו לדבר עליו 

הרבה זמן - חדר בריחה. 

לאתגר את המוח ולברוח


