
תוספת למדריך לעורך  

עסקי/להרשאה מורחב

( 2020פברואר )

לא מטלפון–מסמך זה מתאים לקריאה ממחשב 



.  עסקי/הקיימות בהרשאה מורחבהייחודיות מדריך זה נועד לסייע לכם להכיר ולנצל את האפשרויות 

מדריך"וב" מדריך לעורך"הסברים מפורטים והמלצות להכנת והפעלת משחקים תמצאו ב

.באתר המערכת" תמיכה"בתפריט " לשחקנים

נושאים

2

למשחק( או לוגו לקוח/ו)הוספת לוגו הארגון •

שימוש חוזר במשחק לקהלי יעד שונים והתאמת הלוגו •

שליטה בחשיפת המשחק  •

אפשרות להצגת הנחיות מיוחדות להגדרת שם קבוצה•

אפשרות לפרסום קבוע של משחק•

אפשרות לרישום משתתפים למשחק•

(חדש)הוספת תמונה למשימות•

(חדש)הורדת תמונות מהגלריה•

הגדרת תחנות בשטח•

:לארגונים בעלי הרשאה ליותר מעורך אחד

(על פי היקף ההרשאה)רישום עורכים נוספים מהארגון •

אפשרות לשיתוף משחקים בין כל העורכים של הארגון•

עורך על מטעם הארגון  •
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תוכלו לצרף לו לוגו שיוצג  ( או שכפלתם משחק קיים)לאחר שהגדרתם משחק חדש 

.לשחקנים בתחתית המסך לאורך כל המשחק

העלאת לוגו

3

על מנת להעלות את שורת הלוגו לחצו על 

.צלמית העיפרון

צרו תמונת לוגו בגודל המתאים 

שמרו אותה כקובץ תמונה במחשב שלכם  

ואחר כך העלו אותו בחלונית שתפתח  
".העלה לוגו"בלחיצה על 



כך יראה הלוגו שהכנסתם  

:לאורך כל המשחק בטלפון

הצגת הלוגו במשחק

4

אם המשחק שלכם כולל שימוש בברקודים  

:לסימון התחנות הם ייראו כך



.בזמן עריכת משחק תוכלו לראות את הלוגו המצורף אליו

,תוכלו בכל עת לשנות או להחליף את הלוגו בלחיצה על העיפרון

.או למחוק אותו בלחיצה על תמונת הפח

עריכת הלוגו

5 נושאים



שימוש חוזר במשחק לקהלי יעד שונים

6

.פרטני לכל משחקהלוגו הוא 

במשחק  תוכלו לשלב (Xלדוגמה בנק )אם אתם יוצרים משחק עבור לקוח מסוים שלכם 

.את הלוגו שלכם וגם את הלוגו של הארגון שעבורו מיועד המשחקזה 

:תוכלו לעשות שימוש חוזר במשחק זה עם קהל יעד אחר בשני אופנים לבחירתכם

במקרה זה הלוגו הקודם יימחק מהמשחק  .  שינוי הלוגו במשחק והפעלתו מחדש•

"  Xמשחק בעכו לבנק "מ: לדוגמה, אם שיניתם גם את שם המשחק.  לצמיתות

.שינוי זה יחול על המשחק מעתה ואילך" Yמשחק בעכו לבנק "ל

במקרה זה יישמרו כל .  שכפול המשחק ויצירת לוגו חדש למשחק המשוכפל•

. לכם משחק חדש לגמריויווצרהפרטים לגבי המשחק המקורי 

הברקודים של המשחק  אם המשחק המקורי כולל תחנות ברקוד ! שימו לב 

.ויהיה עליכם להדפיס אותם שובהמשוכפל ישתנו

נושאים



כל מי שיפתח את האפליקציה יוכל  , "מפורסם"אם אופציה זו אינה מסומנת והמשחק 

.  למצוא אותו ולהיכנס אליו גם באמצעות חיפוש משחקים באזור

שליטה בחשיפת משחק

7 נושאים

.  גלוי לכל מי שיחפש משחקים באפליקציה באותו אזור" מפורסם"משחק שמסומן כ

.  משתמשים בעלי הרשאה מורחבת יכולים למנוע חשיפה כזו

תגרום לכך שהמשחק לא יהיה חשוף " חשיפת משחק רק באמצעות קוד המשחק"סימון 

באמצעות קוד המשחק שאותו תמסרו רקלקהל הרחב ואפשר יהיה להגיע אליו 

.למשתתפים במועד ובאופן שתבחרו



הנחיות מיוחדות לשחקנים להגדרת שם קבוצה

.  לבחירתה-לפני שקבוצה מתחילה לשחק היא צריכה להגדיר לעצמה שם כלשהו 

למשתמשים בגרסה המורחבת יכולים להוסיף הנחיות מיוחדות שיאפשרו למנהל המשחק  

,  (אלבום)שיתוף תוצרי הפעילות , הענקת פרסים: לדוגמה–לזהות את הקבוצה למטרות שונות 

.כיתות ועוד/אבחנה בין שייכות לבתי ספר

ולא  , תוכלו להשתמש באופציה זו אם אתם אתם מעוניינים שהשחקנים יזדהו בפרטים מסוימים

.בשם סתמי שהמציאו

בעזרתה תוכלו להנחות את הצוותים להזדהות  

:לדוגמה, באופנים שונים

שמות פרטיים של חברי הצוות•

שמות חברי הצוות+ הכיתה •

שם המשפחה ומספר טלפון•

ל של ראש הקבוצה"כתובת דוא•

8



הנחיות מיוחדות לשחקנים להגדרת שם קבוצה

אם אתם מקיימים משחק עם הקהל הרחב  , לדוגמה

ותרצו להעניק פרסים לקבוצות שסיימו את המשחק  

:  תוכלו לכתוב כאן

במקום שבו יתבקשו  תתוסףההנחיה המיוחדת 

.השחקנים להגדיר את שם הקבוצה שלהם

כתבו את שם המשפחה ומספר הטלפון כדי 

שנוכל ליצור אתכם קשר אם תזכו בפרס

!  שימו לב

.  תווים30-שם הקבוצה שהשחקנים יוכלו לכתוב מוגבל ל

. וודאו שההנחיה המיוחדת שלכם מתאימה לתנאי זה

:כך ייראה בטלפון

9נושאים



. שעות ולאחר מכן אתם יכולים להפעילו שוב בכל עת48משחק יפורסם למשך 

.פרסום קבוע של משחקלבקשלמשתמשים בעלי הרשאה מורחבת קיימת אפשרות 

בדף  משחק שיפורסם באופן קבוע יסומן בצורה בולטת במפה הדינאמית המופיעה 

בלחיצה עליו יוצגו פרטים על המשחק וכל מידע אחר שתרצו . הבית של האתר

. 'פרטי קשר אליכם וכד, לפרסם כגון זמנים

פרסום קבוע של משחק

10
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תחנות תוצג לכם האפשרות  5לאחר שהפעלתם בהצלחה משחק הכולל לפחות 

לחסוך לכם לחיצה לא נועדהפרסום הקבוע (. באפליקציה ובאתר)לבקש פרסום קבוע 
.  רוצים להפעיל שוב את המשחק שלכםאתםכאשר " פרסום"על 

שבהם משחק יכול להתאים לקהל הרחב  למקרים מיוחדיםהפרסום הקבוע נועד רק 

.  ואפשר יהיה לשחק בו בכל עת

משחק שאותו תבקשו לפרסם באופן קבוע  

יעבור בדיקה יסודית כדי לוודא שהוא אכן 

תתבקשו לספק  . מתאים לשימוש לקהל הרחב

.  מידע נוסף לצורך פרסום המשחק

פרסום קבוע

פרסום קבוע של משחק

11 נושאים



.של משתתפים במשחק( מראש)עסקי יש אופציה לרישום /לבעלי הרשאה מורחב

מראש או ( ושילמו)כאשר משחק מתנהל בקבוצות שאורגנו נחוצהאינהאופציות זו 

.  כאשר אין לכם עניין בפרטי המשתתפים

:    רישום מראש של משתתפים יתאים רק למקרים הבאים

אפשרות לרישום משתתפים למשחק

12

מכל אחד מהמשתתפים עבור כל משחק שהם  פרטניתאתם רוצים לגבות תשלום •

.  משחקים ואתם חוששים כי לא תהיה לכם בקרה ושליטה על חשיפת קוד המשחק

ולשם כך אתם זקוקים לפרטי  במועד מאוחר יותראתם מעוניינים לחלק פרסים •
מהקבוצות X-פרסים שיוגרלו ל: לדוגמה. קשר כלשהם עם האנשים ששיחקו

.  אירוע מסוים/שבוע/קבוצות שסיימו את המשחק ביום

או  /ו

רק  )במשחקים המנוהלים במערכת המשתתפים אינם מכניסים את פרטיהם האישיים 

לכן מנהל משחק אינו יכול לדעת מי בדיוק (.  שם של קבוצה שאותו המציאו לעצמם

.כמה פעמים ומאיזה מכשיר, שיחק



הכנה לרישום משתתפים למשחק

13

אם יוצר המשחק יחליט שהוא מעוניין ברישום המשתתפים מראש במשחק מסוים  

".  רישום משתתפים"יסמן את האפשרות 

בחלונית שתפתח אפשר לקבוע את המחיר שייגבה  

(0אם לא נגבה תשלום כתבו )למשחק אחד 

את הסיסמה שיכניס נציג הארגון אשר גובה את התשלום  

סיסמה זו תקבע  . ומאשר את הרישום בשטח( אם יש כזה)

אם לא נגבה . על ידי עורך המשחק וניתן לשנותה בכל עת

( .ואי אפשר יהיה להגדיר כזו)תשלום אין צורך בסיסמה 

(.  רולאפ, שלט)שלבו ברקוד זה בפרסום שתעמידו בשטח 

(.מוצג בהמשך)סריקה שלו תפתח למשתתפים דף רישום 

(  פייסבוקאתר או )אם אתם מפרסמים את המשחק ברשת 

לחיצה עליו תפתח את דף . ספקו את הקישור שיופיע כאן

.הרישום



רישום משתתפים למשחק

14 נושאים

כך ייראה דף הרישום שייפתח למשתתפים  

:בטלפון לאחר סריקת הברקוד

בתשלוםאם הרישום כרוך 

יופנה המשתתף לנציג 

בשטח לביצוע ואישור  

.התשלום

רישום ללא תשלום



כניסת משתתפים שנרשמו

15

:לאחר שהמשתתפים נרשמו למשחק ואושרו על ידי הנציג שלכם

יקלידו כאן את קוד המשחק שמסרתם  

(כמו בכל משחק רגיל)להם  

מספר הטלפון  = יקלידו כאן את הסיסמה 

.שאתו נרשמו

(כמו בכל משחק רגיל)יספקו שם לקבוצה 

הם יכנסו לאפליקציה כמו כל משתמש   



צפייה במשתתפים שנרשמו למשחק 

16 נושאים

תופיע  נרשמו משתתפים אם הגדרתם שהמשחק דורש רישום משתתפים ואם כבר 

:ליד משחק זה" ניהול"בעמודת " משתתפים"צלמית 

מספר  , שמותיהם, לחיצה על צלמית זו תציג את רשימת המשתתפים שנרשמו

. וכמה מתוכו נוצל( אם נדרש כזה)הטלפון ופרטי תשלום 

מספר הטלפון שאתו נרשמו למשחק יופיע ליד שם הקבוצה גם בעמוד התוצאות כך  

. שאפשר יהיה להצליב את המידע למקרים שבהם רוצים להעניק פרסים למנצחים



רישום משתתפים למשחק

17

לאחר שהגדרתם אפשרות לרישום שחקנים למשחק מסוים יופיע קישור חדש שיאפשר  

.   לכם לשנות הגדרות אלה בכל עת וגם לבטל את הדרישה לרישום למשחק

ביטול הדרישה לרישום משתתפים במשחק תאפשר מאותו רגע ואילך גישה  !  שימו לב 

.   למשחק באמצעות קוד המשחק בלבד ללא צורך בהרשמה מוקדמת

פעם עם רישום משתתפים ופעם  –אם אתם מעוניינים להפעיל את אותו משחק , לכן

.שכפולושל המשחק על ידי גרסאות שונותאחרת ללא רישום צרו 

ואם ( קוד המשחק הוא ייחודי למשחק)קחו בחשבון שבמקרה זה המשחקים יהיו שונים 

.יש במשחק תחנות ברקוד גם הברקודים של המשחק המשוכפל יהיו שונים

נושאים



הוספת תמונה למשימות

18נושאים

יש ליצור  , על מנת להוסיף תמונה למשימה

.  משימה חדשה או לערוך משימה קיימת

בחלון המשימה יש ללחוץ על כפתור 

ולבחור את התמונה  " העלה תמונה"

ניתן לשנות את התמונה על ידי  . הרצויה
.  לחיצה חוזרת על הכפתור

לאחר הוספת תמונה לא ניתן יהיה למחוק 

.אותה אלא על ידי מחיקת המשימה כולה



הורדת תמונות מהגלריה

19נושאים

".  הורדת תמונות"כדי להוריד את התמונות מהגלריה יש ללחוץ על כפתור 

.תוצרים שאינם תמונות לא יורדו למחשב. במידה ובגלריה אין תמונות הכפתור לא יופיע



.  איך צורך לחזור הביתה למחשב לשם כך

-באמצעות האפליקציה עצמה ניתן לבצע פעולה זו 

.בסמארטפון

.מופעל ושהמכשיר מחובר לרשתGPS-וודאו שה

היכנסו לאפליקציה ופחתו את תפריט העזר בפינה  

.השמאלית העליונה

. הגדרותבתפריט זה בחרו       

הכנת משחק מוצלח תחייב אתכם לצאת לשטח ולבחון  

.  מקרוב את המקום שבו יתנהל המשחק

כדי לבדוק תחנות שכבר  )דמיינו שאתם מסיירים בשטח 

ואתם מזהים מקום שאותו הייתם רוצים ( הכנתם בבית

.להוסיף כתחנה למשחק

הגדרת תחנות בשטח

20נושאים



הכניסו את שם המשתמש  "ערוך משחקים"לחצו על 

.והסיסמה שלכם

: כדי להיכנס לאפליקציה כעורך משחקים

כאן תצטערו על כך–אם טרם שיניתם את הסיסמה הסתמית  שקיבלתם בהרשמה  

...ל הישנות בעודכם מטיילים בשטח "כי תצטרכו לנסות לאתר אותה בין הודעות הדוא

הגדרת תחנות בשטח

moshe123@walla.com

21נושאים



:במסך זה תוצג רשימת המשחקים שלכם ותוכלו

ליצור משחק חדש•

ליצור תחנה חדשה במשחק קיים•

לשנות שם התחנה  •

לדגום מיקום של תחנות בשטח עצמו  •

( משימות, כגון הכנסת רמזים)פעולות עריכה אחרות 

מחייבות התחברות לסביבת העורך באמצעות דפדפן  

.ואפשר לבצע אותן רק במחשב

כל העדכונים והתוספות שביצעתם בשטח באמצעות  

האפליקציה יופיעו בסביבת העורך כאשר תכנסו אליה  

.ממחשב רגיל באמצעות הדפדפן

...  ממילא להכנת משחק הכרחיתהמצאות בשטח 

זו ההזדמנות לבחון מקרוב את השטח ולצלם תמונות  

.שעשויות לשרת אתכם להכנת הרמזים לתחנות

הגדרת תחנות בשטח

22נושאים



רישום עצמי של עורכים נוספים מהארגון

23 נושאים

". קוד ארגון"נציג הארגון יקבל ליותר מעורך אחד אם לארגון שלכם יש הרשאה 

עד  )קוד זה מאפשר לעורכים נוספים מאותו ארגון להירשם למערכת באופן עצמאי 

"  קוד הארגון"קבלו מנציג הארגון שלכם את (. למיצוי היקף ההרשאה של הארגון

.  לאחר שווידאתם שניתן לרשום עורכים נוספים

בחרו הרשמה בהרשאה  , היכנסו למערכת

".הרשם"ולחצו על כפתור " עסקי/מורחב"

בחלון שייפתח 

"  ארגון קיים במערכת"בחרו 

".בדוק"הכניסו את קוד הארגון ולחצו על 

אם הקוד נכון וקיימת אפשרות להוסיף 

עורכים תוכלו להמשיך במילוי כל השדות  

בטופס לפי ההנחיות ותהליך הרישום  

ל שמסרתם  "יבצע באמצעות כתובת הדוא

.  בטופס זה

המשך מילוי כל הפרטים בטופס  



שיתוף משחקים עם עורכים מאותו ארגון
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תהיה לכל אחד מהעורכים של הארגון  ליותר מעורך אחד אם יש לארגון שלכם הרשאה 

וזאת בנוסף , אפשרות לשתף משחק שיצר עם כל העורכים האחרים מאותו ארגון

. ל  האישית שלו אם ידועה לכם"לאפשרות לשתף עורך מסוים לפי כתובת הדוא

:לחצו על צלמית השיתוף בשורת המשחק שתרצו לשתף

אם תרצו לשתף את כל העורכים  

מהארגון שלכם סמנו את האפשרות  

שתף את המשחק עם כל העורכים "

ועותק של  –" שלח"לחצו על " בארגון

.המשחק יישלח לכולם

אתם כמובן יכולים לשתף רק אנשים  

ל  "מסוימים על ידי הכנסת כתובת הדוא

.שלהם



עורך על מטעם הארגון

אחד בעל הרשאה " עורך על"בארגון בעל הרשאה ליותר מעורך אחד קיים 

".ניהול עורכים"מיוחדת ל

לעורך העל יש גישה לסביבות העבודה של כל העורכים השייכים לארגון  

לשנות  , לעיין במשחקים: המאפשרת לו לבצע כל פעולה בסביבות אלה

.  לשכפל ולשתף, אותם למחוק

25נושאים



!בהצלחה בהכנת משחקים והפעלתם

?זקוקים לייעוץ והדרכה נוספת להכנת משחק והפעלתו 

? יש לכם שאלות נוספות
treasure@hit.ac.il: מוזמנים לפנות ל

26נושאים
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