
 

 הפעלההוראות 

 הרצת המשחק וצירוף השחקנים –א'  שלב

 ושהמחשב מחובר למקרן ולמערכת הגברה., יציב חיבור אינטרנטוודאו שיש לכם  -במחשב  .1
 וכו'. Skypeכבו כל תוכנה שזוללת משאבים או עלולה להציג התראות פתאומיות כמו  -העבירו את המחשב למצב אופטימלי למצגת  .2
 )Firefoxאו  Google Chrome -מומלץ להשתמש בהדפדפן (פתחו את  .3
 .שלכםהסיסמא ו האימיילוהיכנסו לחשבון שלכם עם  www.triventy.comגלשו לאתר:  .4
  "הרץ משחק!"ולחצו על הכפתור  הרלוונטיאת המשחק  בחרו. העליונה הימנית בפינה" שלי המשחקים" כפתור על צולח .5
 .כדי להעביר את הדפדפן לתצוגת מסך מלא -        במקלדת של המחשב על מקש  לחצו .6

 מסך התחלת המשחק, שנראה כך:יוקרן בפני הקהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הבאותדרכים ה שתיאחת מיכולים להצטרף למשחק עם הסמארטפונים שלהם בכעת הדריכו  את השחקנים כי הם  .7
  

 .triv.inהמוביל לכתובת  -ך המופיע על המס  QR-סריקת קוד ה •
 .triv.in) וגלישה לכתובת Chrome  -, באנדרואיד Safari -(באייפון  בסמארטפוןהאינטרנט דפדפן פתיחת  •

 המסך הבא: ושם יוצג בפני .triv.inלכתובת  הסמארטפוןדפדפן של השחקן עם  גלישה -הדרכים מובילות לאותו הדבר  שתי

 

 ""הצטרף > הכפתורוללחוץ על  (המוצג על המסך הגדול) קוד המשחקואת  ומשאת  המתאימים ותבשד מלאצריך ל שחקןכל  .8

 .מחובר למשחק, ומחכה להתחלת המשחק ע"י המנחה שחקןהמנקודה זו 

אנחנו ממליצים לא לדחוק בשחקנים ולהפוך את  יוצגו שמות השחקנים שהתחברו בזה אחר זה. הגדול לוקחת בד"כ כמה דקות, ועל המסך השחקניםההצטרפות של  -לב  מושי
תוך הקראה בקול את שמות השחקנים שהצליחו להתחבר ראשונים, ועידוד השחקנים שעוד לא נכנסו, תוך חזרה על ההסבר כיצד  -תהליך ההתחברות ל"מיני משחק" בפני עצמו 

 להתחבר למשחק.

 "על הכפתור "התחל משחק! צוברגע שנכנסו מספיק שחקנים, לח

 

 

 

 

    .שלכם המשחק קוד יופיע כאן
 )משחק לכל וייחודי שונה הקוד(
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 הנחיית המשחק –שלב ב' 

 הגדול במסך השאלה מסך נראה כך. לענות מוקצב זמן יש לשחקנים. הראשונה השאלה במקביל לרוץ תתחיל הסמארטפונים מסכי ועל הגדול המסך על .1
 :השחקנים של ובסמארטפונים

 

 
 
 

 הנכונה תוצג על המסך הגדול, ובפני השחקנים בסמארטפונים יוצג אחד המסכים הבאים:עם תום הזמן, התשובה  .2

 

 :שלושת השחקנים המובילים עד כהיופיעו למעלה תוצג התפלגות האחוזים של כל תשובה, ו על המסך הגדול .3

 

 .כדי לעודד את השחקניםבינתיים חקן המוביל להכריז מדי פעם מי הש מומלץ .4
0F"לשאלה הבאה"על הכפתור  לחצו .5

 כדי להמשיך.  1
 עם הזוכה במקום הראשון. תוצג על המסך הגדול טבלת התוצאותאחרי השאלה האחרונה,  .6
 )(אם יש  לו את הפרס והעניקועל  הזוכה המאושר במשחק,  הכריזוזהו זה!  .7

 

 
 
 ניתן להשתמש במקש הרווח של המחשב כדי להעביר שאלה –טיפ  1

 )עד כה(שלושת השחקנים המובילים 

 של השחקנים תשובותההתפלגות 

        ז.ורמ 50/50קהל,    לשחקנים יש שלושה "גלגלי הצלה"    
 פעם אחת. "גלגל"ניתן להשתמש בכל 

 Info@triventy.com -שאלות? נשמח לעזור. כתבו לנו אל  


