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   CloseAppGames  &CloseAppסקירת מוצרים חברת 
 

 ,  שלום
  .להלן מגוון המוצרים של החברה

 .המוצרים מתאימים לכל שפה. חלקם באנגלית וחלקם בעברית 
 .נשמח לתרגם כל מוצר שיהיה רלוונטי (באם צריך)

 
 :נחלק בין מוצרים חינמיים למוצרים בתשלום

 
 :מוצרים חינמיים

  .מוצרים שאנחנו מוצאים מידי פעם והם בשימוש חינמי
 .יעלו כסף מסוימיםיכול להיות שישנן פרסומות או שבעתיד פיצ'רים  

 
מגריל שמות או תמונות (ממש בקרוב) מרשימה או  - כלי ההגרלה 

  בקישור הזה :מטעינת קבצים
 הדרכה בעברית  הדרכה באנגלית

 
משחק לכל פרשת שבוע (לכל פרשה שני משחקים נכון -  משחק השבת
 .להיום) ולחגים

המשחקים ברמות שונות ומשתנות בין משחקי ידע ולבין משחקי צביעה 
 .והתאמה 

 .משחקים שונים ומגוונים 200מעל 
 קישור למשחק השבת 

 
כרטיס גירוד בהעלאת תמונה מקדימה  יצירת  - כרטיסי גירוד והפתעה

ותמונה לאחר גירוד או הקלדת טקסט מקדים וטקסט לאחר גירוד או 
  .שניהם

 '. מורים רבים עושים שימוש לחיזוקים חיובים, חידות וכו
  כרטיס ברכה גירוד און ליין :בקישור הבא
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https://closeapp.co.il/apps/pash/
https://shanatova.clap.co.il/


 
מעלים תמונה והמערכת מערבלת אותה לחלקים -  התמונה כלי ערבוב 

 .שונים לפי בחירה
 .מעולה לזיהוי מקומות, חפצים, מילים ואנשים

 >>לכלי ערבוב התמונה 
 

קישור   :ספר הזהשולחים הודעה משחק למ -  בוט יצירת המשחקים
 וואצאפ 

עם השם   (SIMON) עוקבים אחרי התהליך והמערכת יוצרת משחק סיימון
 .שאותו הקלדנו

  .וכמתנה ןוזיכרומעולה ללמידה 
 >> וד פרטים כאןע
 
 

 :מוצרים בתשלום 
 .מוצרים שאנחנו מאפשרים רכישה שלהם לפי יצירת משחק או שימוש 

 .המחירים לרוב סבירים ומשתלמים. וניתן לקבל הדרכה על הכלים
 

 מחולל המשחקים 
מאפשר ליצור משחקים בתבניות שונות ולהרכיב משחקים ואתרי משחקים 

 .רבים
 .בלמידה מרחוק מעולה לשימוש בכיתה או 

 .באתר אחר כל המשחקים שנוצרו ניתנים לשיתוף או להטמעה
 .ממשק בעברית, אבל תומך באנגלית תמיכה מלאה

 >> להסברים ופירוט על המחולל אפשר ללחוץ פה
 .ההרשמה היום דרכנו

 שקלים למשחק   25 :עלות 
 .ש"ח  500-משחקים ב 20 + אפשר לרכוש קורס

 .שקלים 5לכל שנה נוספת משחק שנוצר במערכת בעלות של 
 

 מחולל המשחקים לכיתה 
, פיצוחים בינגו ה טריווימאפשר יצירה של משחקים בין קבוצות, כדוגמת  

 . ' ווכ
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 .באתר אחר כל המשחקים שנוצרו ניתנים לשיתוף או להטמעה
 .יוצרי המשחקים מזינים שאלות ותשובות נכונות ומפעילים בכיתה 

 >>ללחוץ פה להסבר על המשחקים לכיתה
 .ההרשמה היום דרכנו

 שקלים למשחק   50ת: עלו
 .ש"ח 1000 -משחקים  20משחקים לפתיחת משתמש מינימום  

 .שקלים 10לכל שנה נוספת משחק שנוצר במערכת בעלות של 
 

 .פיתוח והתאמת משחקים מתבניות קיימות 
 >>אפשר לראות את התבניות בקישור הבא 

 .ש"ח למשחק 250 עלות התאמה 
 .שקלים 5לכל שנה נוספת משחק שנוצר במערכת בעלות של 

 
 לבית הספר   OrQuizמשחק
 .רב משתתפים למשחק חד פעמי בבית הספר  הטריווימשחק 

 .עם מנחה מובנה בדפדפן
 אפשר ליצור משחקים בכל נושא (אנחנו יוצרים בשלב זה) 

 .ולהפעיל בבית הספר בלמידה מרחוק 
 >>זה בקישור ה  OrQuizלהסבר על 

 להפעלה.  ₪ 2000- החל מעלות משחק 
 

 משחקי ההרפתקאות שלנו 
משחקים בנושאים שונים בסגנון "חדר בריחה" (אני אוהב לקרוא לזה חדר 

 .מידע) 
 .וירושלים מדינת ישראלכיום קיימים משחקים בנושא 

 בקרוב יהיו משחקים נוספים על חנוכה ועוד
 

 משחקי בינגו בשלל נושאים 
 .משחק בינגו אינטראקטיבי 

 .רטמדפיסים לוחות מהאתר ומקרינים את הס
 .בכל פעם הסרט עוצר והשחקנים נשאלים שאלה 

 .למי שיש את התשובה בלוח הוא מסמן אותה 
 .הראשון שמלא את כל הלוח הוא המנצח 
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https://closeapp.co.il/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%AA/
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 >>לפרטים ומשחקים הקיימים בקישור הזה 
 

 :מוצרים ושירותים נוספים של החברה
 

לקבלת נתונים השחקנים   LMS פיתוח והתאמה של מערכת •
 במשחקים שנוצרו במחולל 

 פיתוח ואפיון משחקי בריחה •
 הפקות וידאו ותוכן למשחקים  •
 פיתוחי אתר •
 )ומשחקים מכל סוג הטריווי ( יייחודפיתוחי משחקים באופן  •
 פיתוח אפליקציות  •
 .כתיבת והפקת תוכן בנושאים שונים •
 מבקרים פיתוח מוצרי תצוגה למוזיאונים ומרכזי  •
 יעוץ וקורסים על פיתוח תוכנה ואפליקציות  •

 
 >>אתר החברה

 >>הבלוג שלי
 
 

 בברכה עמי חניא 
 CloseAppמנכ"ל חברת 
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