
  
  מדריך למשחק –אושר בלי גבולות 

  
  

  תוכן העניינים
 ?"אושר בלי גבולות"מה זה  •
 דרישות מערכת •
 התקנת המשחק •
 השליטה במשחק •
 הצהרה חוקית •
  קרדיטים •

  
  

  ?"אושר בלי גבולות"מה זה 
מדובר .  אנר'בשמו הנפוץ של הז" קווסט"או , הוא משחק הרפתקה עלילתי אושר בלי גבולות

אתם לא .  אנר ממוחשב שבו מתקדמים בסיפור באמצעות שיחות עם דמויות ושימוש בחפצים'בז
אם תרצו ללמוד על משחקים .  ון הזה לפני שאתם משחקים במשחקחייבים להכיר את הסגנ

  ).www.hebrewquest.com" (הקווסט העברי"בקרו באתר , נוספים באותו סגנון
הוא , העלילה שלו מתרחשת בישראל).  אנחנו מקווים(הוא משחק הומוריסטי  אושר בלי גבולות

  .ארץ וכולל דיבוב עברי מלאצולם ב
  
  

  דרישות מערכת
המשחק מותאם לרוץ באופן חלק על כל מחשב אישי ומערכת הפעלה סטנדרטית מהעשור האחרון 

  .בייט פנויים בדיסק הקשיח-מגה 500-כמו כן יש צורך ברמקולים וב).  אפילו מקינטוש ולינוקס(
  
  

  התקנת המשחק
להוציא אותו מכיווץ אל , ש להוריד את המשחקי.  לא דורש כל התקנה אושר בלי גבולות

  .Osherולהריץ את הקובץ , הספרייה הרצויה בדיסק הקשיח
אם נתקלתם בבעיה עם  רק.  הגדרות ברירת המחדל של המשחק מותאמות לרוב המחשבים

אם .  נסו לשנות אותן באמצעות הרצת קובץ ההגדרות שנמצא בספריית המשחק ,ההגדרות
  ).www.hebrewquest.com/osher(פנו אלינו דרך אתר המשחק , ית אחרתנתקלתם בבעיה טכנ

  
  

  השליטה במשחק
אין אפשרות , כמו כן.  ואינה דורשת כל ניסיון מקדים, השליטה במשחק היא פשוטה במיוחד

  .במשחק או להיתקע בו באופן קבוע" למות"
טעינת , שבו תוכלו לבחור בין התחלת משחק חדש, המשחק יופיע תפריט הפתיחה מיד עם הרצת

  .או יציאה ממנו, צפייה בפרטים אודות המשחק, משחק ששמרתם בעבר
  

 –כאשר הפעולות מבוצעות באמצעות העכבר , "הצבע והקלק"השליטה במשחק עצמו היא בסגנון 
  :לביצוע הפעולה הנבחרת ומקש שמאלי, מקש ימני למעבר בין האפשרויות השונות

  

      ניתן להוליך את , לחלופין.  באמצעות סמן זה הגיבור יילך ממקום למקום על גבי המסך   
  .הגיבור באמצעות החצים של המקלדת         

  

  .באמצעות סמן זה הגיבור יבחן דמויות ואובייקטים שונים הנמצאים במסך  
  

        או יבצע פעולות אחרות , באמצעות סמן זה הגיבור ישוחח עם דמויות הנקרות בדרכו  
  .המבוצעות באמצעות הפה כגון טעימה          

  

,  פתיחת דלתות, דוגמת הרמת חפצים, באמצעות סמן זה הגיבור יבצע פעולות ידניות שונות   
  .וכן הלאה, נגיעה בדמויות ובאובייקטים הנמצאים במסך          



  
.  של המשחק תופיע כאשר תזיזו את סמן העכבר אל הגבול העליון של המסך שורת התפריט

שינוי הסמן לאחד הסמנים הקודמים שלא : בשורה זו תוכלו לבחור בין מספר אפשרויות
ושימוש , טעינה ויציאה מהמשחק, ירהביצוע פעולות כגון שמ, באמצעות המקש הימני של העכבר

  .בחפצים
  

בשורת התפריט " טעינה/שמירה"שמתבצעת באמצעות לחיצה על הכפתור , שמירת המשחק
היא אופציה חשובה שכן סביר להניח שלא תסיימו את המשחק , ובחירת שם המשחק השמור

.  מאוחר יותר אלא תרצו לשמור את המשחק בשלבים שונים ולחזור אליהם במועד, "מכה אחת"ב
, בשורת התפריט" טעינה/שמירה"לחיצה על הכפתור  –טעינת משחק שמור מתבצעת באותה דרך 

ניתן לשמור את שמות המשחקים : הערה.  ובחירת המשחק השמור שברצונכם לחזור אליו
  .השמורים באנגלית בלבד

  
או לחלופין על (שמתבצע על ידי לחיצה על סמן תיק החפצים בשורת התפריט , השימוש בחפצים

לחיצה זו תפתח .  הוא חיוני להשלמת משימות שונות במשחק, )במקלדת Tabידי לחיצה על מקש 
בחירת חפץ כלשהו תיצור סמן עם .  חלון חדש שיציג את כל החפצים שאתם נושאים עמכם כרגע

של  שיופיע כאחת האופציות שניתן לעבור ביניהן באמצעות הקלקה על המקש הימני, דמות החפץ
  . או לחלופין ככפתור ייעודי בשורת התפריט, העכבר

  
  :ניתן לבצע פעולות עם החפצים בצורות הבאות

מתבצע על ידי בחירת  –) השימוש הנפוץ ביותר(שימוש בחפצים על דמות או אובייקט  •
והקלקת סמן , "סבבה"לחיצה על כפתור , החפץ הרצוי באמצעות הסמן בחלון החפצים

 .או האובייקט הרצויים החפץ על גבי הדמות
, מתבצעת על ידי לחיצה על סמן זכוכית המגדלת בחלון החפצים –צפייה בחפצים  •

 .והקלקה על החפץ הרצוי
מתבצע כאשר יש צורך בחיבור או באינטראקציה בין שני חפצים  –שילוב חפצים  •

ל על ידי בחירה בחפץ אחד והקלקה עם סמן החפץ ע, )בטריה וטלפון סלולרי: לדוגמה(
 .חפץ אחר בחלון החפצים

מתבצע כאשר הגיבור צריך להשתמש באחד מהחפצים על עצמו  –שימוש עצמי בחפצים  •
לחיצה על כפתור , על ידי בחירה בחפץ הרצוי בחלון החפצים, )אכילת תפוח: לדוגמה(
 .והקלקת סמן החפץ על דמות הגיבור, שסוגר את חלון החפצים" סבבה"

  
  

  הצהרה חוקית
כל (ניתן ואף רצוי להפיץ אותו באופן עצמאי .  מופץ חינם ובאופן חופשי לחלוטין ולותאושר בלי גב

  .אתרי אינטרנט וכל מדיה אחרת, דרך רשתות שיתוף קבצים) עוד הוא בצורתו המקורית
במקרה שבו המשחק מופץ בתשלום או באופן שאינו , אם נתקלתם בבעיה להוריד את המשחק
נא פנו אלינו דרך אתר המשחק                                  , הזכויות תואם לגרסה המקורית של בעלי

)www.hebrewquest.com/osher.(  
הוא כולל שורה של התייחסויות ישירות ועקיפות , מכיוון שהמשחק עוסק בחברה הישראלית

התייחסויות אלה .  הן ברמה התוכנית והן ברמה הגרפית, במציאות לארגונים ודמויות הקיימים
ולא , מבוססות באופן חלקי על התדמית הציבורית והתקשורתית של אותם ארגונים ודמויות

ואם מישהו מוצא אותן , ההתייחסויות הן בבחינת סאטירה חברתית.  בהכרח על עובדות מוצקות
  .נהלא זו הייתה הכוו –פוגעות אנו מתנצלים 

, מופגנות למשחקי הרפתקה אחרים וגם לסרטים ולסדרות טלוויזיה" קריצות"כמו כן יש במשחק 
  .שהינן בגדר מחוות ליצירות אלה

 
  

  .כל הזכויות על המשחק שמורות ליונתן ילון ולאורי וכטל



  קרדיטים
  
  

  יחסי ציבור וניהול הפרוייקט, תכנות, מוסיקה, הפקה גרפית, בימוי, סיפור מקורי
  ונתן ילוןי
  
  

  סיוע בתכנות ושחקן ראשי, בימוי דיבוב הדמויות, תסריט ודיאלוגים
  אורי וכטל

  
  

  שחקנים מצולמים
  

  אושר ישראלי
  אורי וכטל

  
  פקיד הביטוח הלאומי

  יונתן ילון
  
  הרצל הרצל' ג במיל"רנ

  משה סוכר
  

  מועמד מפלגת הבטלה –סביון פגלין 
  ניסים סקר

  רד אשור'ריצ
  

  יף הגיבושמנהלת סנ –נוגה 
  הדר גרינברג

  
  דוד

  אסף קדם
  

  מזכיר מפלגת הגיבוש –יהושע בן חיים 
  דרור ילון

  
  מוכר הפלפלים –ניסו הבוס 

  יהודה בושרי
  

  פקידת הבנק
  אילנה שפיגל

  
  פקידת משרד הפנים

  גלית ילון
  

  עובד המכבסה
  גדעון שמעוני

  
  יתר הדמויות

 Photoshopותוכנת  The World Wide Webבאדיבות 
  
  



 
  כל הדמויות במשחק דובבו על ידי אורי וכטל

  :מלבד
  

  מנהלת סניף הגיבוש –נוגה 
  הדר גרינברג

  
  פקידת משרד הפנים

  אישה בתור בסניף הביטוח הלאומי
  שרית אורן

  
  שלי אריקסון
  זיוה פרוכטר

  
  שומר האחוזה
  יונתן ילון

  
  פקידת הבנק
  חן שוטן

  
  איש בתור בסניף הביטוח הלאומי

  טל סוכר
  

  באינטרקום שכנה
  יערה כימיה

  
  

  כל המוסיקה במשחק נכתבה והופקה על ידי יונתן ילון
  :מלבד

  
  "שלווה"

  יהונתן דורון: שירה
  יונתן ילון: לחן והפקה

  אורי וכטל: מילים
 גיא מנטש: הקלטה ומיקס

  
  "אושר האיש הנכון"

  שמרית אפרים ויהונתן דורון: שירה
  יונתן ילון: הפקה ומיקס, לחן, מילים
 גיא מנטש ואורי וכטל: טההקל

  
  "כשלארי פגש את שלי"

 Al Lowe: לחן
  יונתן ילון: גרסה מחודשת

For Your Thighs Only (Leisure Suit Larry Theme)  
Copyright 1987 by Al Lowe. Used by permission  

  
  

  עריכת וידאו
  גל שמש

  



  בדיקות ביתא
  עומר שור

  דגנית אמפל
  עידו בארי
  דוד- יהונתן בן

  והד וולסקיא
  ליאור קרייזלר

  
  סיוע גרפי

  גדעון שמעוני
  דרור ילון

  יהונתן בן דוד
  רטיאנסקי'מאריה אוצ

Ralf Traunsteiner  
  

  מנוע המשחק

 Adventure Game Studio 2.72מאת   Chris Jones 
www.bigbluecup.com 

  

  AGSרום חברי פו –סיוע נוסף בתכנות 

Ashen  
Gilbot V7000a  

KhrisMUC 
GarageGothic 

Strazer 
SSH 

  
  :אורי וכטל מבקש להודות לאנשים הבאים

  הדר גרינברג
  גידי חינקיס
  יערה כימיה

  טל סוכר
  משפחת שפיגל
  משפחת וכטל

 
  :יונתן ילון מבקש להודות לאנשים הבאים

  גלית ילון
  דפנה ילון
  דרור ילון
  אורלי ילון
  עומר שור

  ל דרוקערט
  גדעון שמעוני
  אלון ציונית

  טיאט'עדי צ
  כהן-שירה עדי
  עדי ויצמן

  גלעד רבינר
  שטיינברג ואגוזי, סרויה, גלור', משפחות מלינוביץ

  "הקווסט העברי"חברי פורום 
 

  www.hebrewquest.com/osher: בקרו באתר המשחק

http://www.hebrewquest.com/osher

