מנווטים בקיבוץ
משחק ניווט סלולרי בקיבוץ לביא
פעילות גיבוש בלתי נשכחת
למשפחות ,יחידים ,קבוצות וארגונים

צאו לחוויה מקורית ומגבשת בקיבוץ לביא.
משחק ניווט סלולרי מדהים ומקורי ,המעניק
גיבוש ,כיף והעצמה למשתתפים.
תיירות לביא עם חברת 'יש לאן' ,בעלת ניסיון
רב במשחקי ניווט ברחבי הארץ ,חברנו יחד
לבניית פעילות ייחודית  ,המשלבת הכרות
חווייתית עם הקיבוץ ,אנשים ,מבנים
והיסטוריה בת יותר מ  70שנה!
המשחק מתנהל דרך אפליקציה בטלפון הנייד,
כשהקבוצה מצוידת גם במפת תצלום אווירי
של לביא.
הפעילות מושלמת לקבוצות וארגונים.

על המקום
לביא הוא מוותיקי הקיבוצים בארץ ששומר על צביונו כבר  70שנה.
בקיבוץ מספר ענפים כולל :רפת ,לולים ,בקר ,גד"ש ,מטעים  ,חקלאות אורגנית ומפעל
רהיטים.

הקיבוץ נמצא בגליל התחתון ,אחד מהאזורים היפים והמעניינים בארץ ,סמוך לצומת
גולני ולכנרת.
המקום רווי בהיסטוריה חלוצית של חקלאות ,תעשיה וערכים .
•

על החוויה
חווית השימוש במכשיר הטלפון הנייד איכותית ,מיידית ומעוררת מוטיבציה.
מפגש בלתי אמצעי עם השטח והתוכן המביא לחוויה אישית לכל משתתף.
אפשרות להפעלה בסדרי גודל משתנים מיחידים עד אירועים המוניים.

אפשרות של שילוב שימוש בחומרים מודפסים (חוברת ,מפה)
מגוון רחב של סוגי משימות באפליקציה כולל צילומי תמונות ,צפייה
בסרטונים ,שימוש בקבצי שמע ,מענה על חידות ,ועוד ,באווירה תחרותית ,עם

יכולת ניקוד.
איסוף החומרים הוויזואליים בסוף כל פעילות למצגת מסכמת למזכרת ושימוש
אפשרי בהמשך.
ניתן לשלב שאלות ומשימות ייחודיות ומותאמות לקבוצה ולתקופה.

איך זה באמת קורה?
מתחלקים לקבוצות של כ 5-משתתפים ,כאשר כל קבוצה צריכה:
➢

מכשיר טלפון חכם עם חיבור לאינטרנט שעליו מותקנת האפליקציה של "יש לאן" (חינמית)

➢

מפה מודפסת של תצלום אווירי של לביא ,אותה תקבלו מהאחראי

מתחילים!!
מגיעים לנקודת ההתחלה לפי קישור הוויז אותו מקבלים מראש ,סורקים את הבר קוד אותו מקבלים מהאחראי בשטח  /במייל מראש
,ממלאים כמה פרטים לצרכי מעקב ו יוצאים לדרך!!! פתיחת שעון הקבוצה מתחיל בשלב הזה!
במהלך המשחק ,בהדרכת האפליקציה ,יעברו הקבוצות בין נקודות עניין שמסומנות על המפה
בכל נקודה יהיה עליהם לענות על שאלות ,לפתור חידות ולבצע משימות.

השאלה הראשונה בכל נקודה היא "אימות מיקום" כך נדע שהקבוצה אכן הגיעה לנקודה שעל המפה.
לאחר סיום פתירת כל החידות שבאותה הנקודה ידרשו להמשיך לנקודה הבאה.
כל הקבוצות יעברו באותן הנקודות אך בסדר קצת שונה ,כך לא ילכו כולם ביחד והמשחק הופך לתחרותי.

דוגמאות לשאלות ומשימות באפליקציה:

מעקב בזמן אמת
בסיום המשחק  ,תוצאות כל המשתתפים נכנסים באופן אוטומטי אל טבלה מסכמת בה ניתן לראות את הציון של
הקבוצה ואיפה היא ממוקמת ביחס לשאר הקבוצות המשתתפות ,וכך ניתן להכריז על הזוכים!
ככה זה נראה-

במשך כל הפעילות ,מתבצע מעקב בזמן אמת אחר הקבוצות .בעזרת המעקב ניתן לדעת בכל זמן נתון באיזה
נקודה נמצאת כל קבוצה ולאן היא מתקדמת .ניתן ליצור איתה קשר ולסייע במידת הצורך.
טבלת המעקב בזמן אמת מאפשרת לנו ( מאחורי הקלעים) לעשות שינויים מהירים ,לקצר ,להאריך לשנות
ולעדכן באופן מהיר ומדויק.

לכל שאלה או בקשה ,צרו איתנו קשר
דויד 0525666604

