
  
  פתרון למשחק –אושר בלי גבולות 

   
אנחנו מקווים שתיהנו מהמשחק יותר מכפי .  אושר בלי גבולותברוכים הבאים לפתרון הרשמי של המשחק 

  !שאנחנו נהנינו לפתח אותו

מכיוון שזה יפגע באתגר , אנחנו ממליצים לנסות לפתור את המשחק מבלי להשתמש בפתרון, באופן עקרוני

  .ן עצמאישיש בהשלמתו באופ

לפעמים עדיף להעתיק במבחן מאשר לא לעשות אותו , ולצורך העניין –כולנו כבר היינו בסרט הזה ... אבל

  .בכלל

  ).כמובן, ברמה המטאפורית(מוגש לכם על מגש של כסף , אז הנה הפתרון של המשחק צעד אחר צעד

  .ה ממש בסדרככה שז, אבל הגיבור של המשחק הוא זכר, הפתרון מנוסח בלשון זכר בלבד
   

  מיאמי
  .תמצא את עצמך מחוץ לדיינר, לאחר סצנת הפתיחה

שימוש בחפצים (השתמש במפתחות שברשותך על תא המטען .  את תא המטען) יד(נסה לפתוח , לך לאוטו

  ).ובחירת החפץ הרצוי, או כפתור החפצים בתפריט Tabתמיד מתבצע על ידי לחיצה על מקש 

  .הצג בפניו את הוויזה האמריקנית שלך, בר איתךלאחר שהשוטר יגיע ויתחיל לד

  .מכאן ההתרחשויות מתגלגלות באופן אוטומטי עד לחזרה ארצה
   

  חזרה לארץ
  .השתמש במפתח על דלת הבניין

עד שתמצא מכתב , על מספר מכתבים חסרי חשיבות שנמצאים בערמה על השולחן) יד(עבור , בבית

  .מהביטוח הלאומי

  .אותו וגלה שאתה חייב לביטוח הלאומי סכום אסטרונומי קרא, את המכתב) יד(קח 

  .מהערמה גם את תעודת הזהות שלך) יד(קח 

  .ולך למשרדי הביטוח הלאומי, )יד על הדלת(צא מהבית 

אבל זה , תוכל לבקש מהפקיד או מהם לעבור לראש התור.  איש ואישה יחכו בתור ולא תוכל לעקוף אותם

  .לא יעזור

  .הפנים צא החוצה ולך למשרד

  .את השלט) יד(קח ".  סגור עקב עיצומים"על דלת הכניסה יהיה תלוי שלט 

  .חזור למשרדי הביטוח הלאומי

  .והם יעזבו את המקום, השתמש בשלט על האנשים בתור

  .עם הפקיד) פה(דבר 

  .השתמש במכתב שקיבלת מהביטוח הלאומי על הפקיד

  .ק אותה בטענה שהיא בלויההוא לא יסכים לבדו.  הראה לפקיד את תעודת הזהות



  .לך למכבסה

  .את המדים והתחתונים שזרוקים על הרצפה) יד(קח 

  .עם העובד) פה(דבר 

  .צא החוצה

  .עם המזגן שמחוץ למכבסה) יד(התעסק 

  .השתמש במעטפה של הביטוח הלאומי על המזגן

  .חזור פנימה ותן לעובד את המעטפה המלאה בגז מהמזגן

  .ותהיה לך תעודת זהות מגוהצת, יה על המגהץהשתמש בתעודת הזהות הבלו

  .חזור למשרדי הביטוח הלאומי

  .אבל זה לא יעזור, תוכל להתווכח איתו.  ואתה חייב אפילו יותר כסף –הפקיד יגלה שהייתה להם טעות 

  .ד מצליח"ומצא את משרדו של עו, צא מהביטוח הלאומי

  .הוא רוצה כסף.  ד מצליח"עם עו) פה(דבר 

  .וכריית טופי מהקערה שעל השולחן שלוס) יד(קח 

  .לך לבנק

  .להפעיל אותו) יד(ונסה , על מסך המחשב) עין(הסתכל .  עם הפקידה) פה(דבר 

  .עם המנהל) פה(דבר 

  .תן למנהל את הסוכרייה

  .שוב עם המנהל) פה(דבר 

ניתן יהיה , אם לא תספיק.  את מסך המחשב שלה) יד(הפעל , בזמן שהם משוחחים.  המנהל יקרא לפקידה

  .לחזור על הריטואל שוב ושוב

  .שוב עם הפקידה) פה(דבר , לאחר שהמסך דולק

  .הראה לפקידה את תעודת הזהות שלך

  .ד מצליח"חזור למשרדו של עו

  .ד מצליח"שקל לעו 100תן 

  .אושר מחליט לרוץ לראשות הממשלה, בסיום הסצנה
   

  הצטרפות לבחירות במפלגת הגיבוש
  .והוא ימליץ לך למצוא מפלגה, ד מצליח"ושוב עם ע) פה(דבר 

  .לך לסניף של מפלגת הגיבוש בעיר

  .חברת המפלגה שאחראית על הסניף, עם נוגה) פה(דבר 

ושכדי להתמודד בבחירות , נוגה תסביר לך שמועמד המפלגה לראשות הממשלה ייבחר היום בערב

להציג מועמדות עד חודשיים ) 3(-ו, מפלגהלהיות חבר ) 2(, להיות בעל עבר פלילי) 1: (הפנימיות אתה צריך

היא תאמר שאין סיבה לקחת אבל תיתן לך בכל , תבקש אוטומטית טופס מועמדות.  לפני הבחירות למפלגה

  .מקרה



השכנה .  שוב ושוב על זמזם האינטרקום) יד(לחץ .  לך לכניסה של הבניין שלך: רישום עבר פלילי )1(

את תיבת הדואר שלך ) יד(בדוק .  מהמסך וחזור אליו צא.  תחליט להגיש כנגדך תלונה במשטרה

  .במכתב התלונה תמצא גם תמונה מפלילה שלך ממקום האירוע.  ותמצא מכתב תלונה

אך לא תוכל לקחת אותו כשהיא , כרטיס ריק מונח בקופסה שמאחורי נוגה: השגת כרטיס חבר )2(

, עם נוגה) פה(דבר .  פנימהחזור .  השתמש במפתחות על הצמיג של האוטו.  צא החוצה.  נמצאת

מהר להכניס .  כרטיס ריק מהקופסה) יד(תוכל לגנוב , בזמן הזה.  והיא תצא החוצה לכמה שניות

ולאחר מכן להכניס את התמונה , את הכרטיס למכונת הנפקת הכרטיסים שנמצאת בסמוך לקופסה

ניתן , היא בחוץ אם לא תספיק לעשות את הכול בזמן שבו.  המפלילה שקיבלת במכתב מהמשטרה

  .  יהיה לחזור על הריטואל שוב ושוב

השתמש בכרטיס החבר על הטופס הריק שנוגה נתנה לך כדי : הצגת מועמדות רטרואקטיבית )3(

.  שקל 100תן לו שטר נוסף של .  השתמש בטופס עליו.  ד מצליח"לך לעו.  למלא את הפרטים שלך

  .חודשים 4הוא יחתום על כך שהטופס מולא כבר לפני 

  .חזור לסניף מפלגת הגיבוש

היא תרשום .  ד מצליח ובתלונה מהמשטרה על נוגה"בטופס החתום על ידי עו, השתמש בכרטיס שיצרת

  .אותך לבחירות
   

  כיבוש הגיבוש
  .שתהיה עכשיו פתוחה, לך לסינרמה

  .השתמש בכרטיס החבר על השומר

ק נבחר כמועמד המפלגה לראשות הכרוז יודיע שסטיב בדיו.  היכנס פנימה למרכז מפלגת הגיבוש

  .אבל זה לא יעזור, )יד על הדוכן(תוכל לערער על תוצאות הבחירות .  הממשלה

  .את הדלת שבקצה הימני) יד(חצה את האולם ופתח 

  .עם אודי) פה(דבר 

  .אלא בחפצים מיוחדים ויקרי ערך, אודי לא מתעניין בכסף.  השתמש בטופס המועמדות החתום על אודי

  .ומצא את האחוזה של שלי אריקסון, נרמהצא מהסי

  .עם השומר פעמיים) פה(דבר 

  .השתמש בתחתונים על השומר

  .היכנס לאחוזה

  .אך תצטרך להרוויח אותו, בסמוך לכניסה תוכל להבחין בחפץ מיוחד ויקר ערך

  .ותבין את מצבה הקשה, עם שלי) פה(דבר 

  .השתמש בתחתונים על הווילון בקצה השמאלי של המסך

  .לאחר הסצנה המבישה תוכל לקחת את החפץ המיוחד ויקר הערך.  כן תמונות קשותא

  .חזור לסינרמה

  .והיכנס פנימה, השתמש שוב בכרטיס החבר על השומר

  .אודי יכתוב לך פתק.  ותן לו את החפץ המיוחד ויקר הערך, לך לחדר של אודי



יד על (ת אתה יכול להודות לפעילים בהזדמנות זא!  מזל טוב.  עלה על הבמה והשתמש בפתק על סטיב

  ).הדוכן

  .תמצא את עצמך בכלא, לאחר הסצנה.  צא מהסינרמה
   

  התנעת קמפיין הבחירות
  .השתמש בכרטיס הביקור של הדוד על איגור, עם סיום הסצנה ועזיבת הפקיד

ניתן לחזור שוב תמיד יהיה , גם אם הוא יחזור לפני שתברח.  תוכל לברוח החוצה, בזמן שבו איגור לא נמצא

  .שים לב שכאשר איגור הולך הוא לוקח את תעודת הזהות שלך שנמצאת על השולחן.  על אותו ריטואל

להקים מטה : הוא יחלק לך משימות חדשות.  תפגוש אוטומטית את מזכיר מפלגת הגיבוש, לאחר שתצא

י שיטפל בתהליכי הרישום ולהביא לו את תעודת הזהות שלך כד, בחירות הכולל אחראי שטח ויועץ תקשורת

  .לבחירות

  .לך הביתה

  .את מכתב התזכורת מתיבת הדואר שלך) יד(קח 

  .השתמש בכרטיס הביקור של הדוד על הטלפון

  .איתו שוב) פה(לאחר השיחה הראשונית תוכל לדבר .  צא מהבית ופגוש את אוסקר

  .  עם הרצל) פה(לך לגן הציבורי ודבר 

  .והוא ייקח אותך אליו הביתה, השתמש בכרטיס החבר על הרצל

  .להרצל להצטרף לקמפיין) פה(הצע 

  .השתמש במדים על הרצל

  .אשתו יפה תביא את הקוסקוס, בסיום הסצנה סוחטת הדמעות

  .את הקוסקוס) יד(אכול 

  .איתו לאחר מכן) פה(דבר .  צא מהבית של הרצל וצפה בסצנה, לאחר שתתעורר

  .יםשכבר לא נמצא בעיצומ, לך למשרד הפנים

  .ותן לה את הכסף שנשאר, עם הפקידה) פה(דבר 

  .והשתמש בקבלה על איגור, )מסך מתחת לביטוח הלאומי(חזור לחדר החקירות 

  .קח את תעודת הזהות שלך מהשולחן והסתלק מהמקום

  .אז לך לסניף הגיבוש ותן למזכיר את התעודה, יועץ תקשורת ותעודת זהות, כבר יש לך אחראי שטח

  .לעשות סיור בשוק: יבוא אוסקר וייתן לך משימה חדשה, כשתצא החוצה
   

  שוק מחנה ניסו
  .שפעיל עכשיו, לך לשוק

  .עם כל אחד מבעלי הבסטות) פה(דבר 

  .עם ניסו פעמיים) פה(דבר 

  !אפשר כמעט למות כמה שרוצים, אל תדאג.  וכמעט תמות, פלפל אחד מדוכן הפלפלים) יד(קח 

  .לעזוב את השוק ולך לבית של הרצ

  .וקח את קערת הקוסקוס, עם יפה) פה(דבר 



  .לך למסך שמחוץ למכבסה

  .באותו אופן שעשית זאת לפני כן, מלא את המעטפה בגז מהמזגן

  .חזור לשוק

  .השתמש במעטפה על עצמך

  .פלפל מהדוכן) יד(קח 

  .הוא לא ישים לב.  פלפל נוסף מהדוכן) יד(קח , בזמן שניסו צוחק לאחר שנשארת עומד

  ).הכול בתוך חלון החפצים(בקוסקוס על הפלפל שלקחת השתמש 

אם לא הספקת לעשות את שלושת השלבים האחרונים .  על הדוכן של ניסו" פלפל המקוסקס"השתמש ב

כאשר לפני כל סיבוב יש צורך , חזור שוב על הריטואל מהמקום אליו הספקת להגיע, בזמן שניסו צוחק

  .לשאוף גז מהמזגן כדי להישאר עומד

  .אוסקר ייכנס וייקח אותך לביקור אצל הרב, חר שהצלחת לנצח את ניסולא

   

  בית הרב
  .עם אוסקר) פה(דבר 

  .שכבר הספיק להתחנף לרב לפניך, עם פגלין) פה(דבר 

  .עם הרב ועם התלמיד החכם) פה(דבר 

  .את הארון) יד(פתח 

  .מהארון הפתוח שמלה) יד(הוצא 

  ).ור גם על הריטואל הזה בלי סוףניתן יהיה לחז(השתמש בשמלה על פגלין 

  .עליו את הדלת ונעל אותו בפנים) יד(וכשהוא עומד מול הארון סגור , עקוב אחרי פגלין

  .את דלת הארון) יד(פתח 

  .עם הרב) פה(דבר 

  .אוסקר ייקח אותך לאולפני הטלוויזיה
   

  אחרון) כמעט(עימות 
  .עם אוסקר ועם פגלין) פה(דבר 

  .לענות לשאלותיו של המנחה) פה(ה נס, לאחר תחילת העימות

פעם אחרי , אז השתמש במחזיק המפתחות עם התמונה של ירושלים על פגלין או על המנחה, זה לא עובד

  .פעם
   

  עימות אחרון
  .תמצא את עצמך מנהל את ישיבת הממשלה הראשונה, ינגל'לאחר סיום העימות וסרטון הג

  .עם כל אחד מהשרים) פה(התייעץ 

  .על החוק) יד(נסה לחתום 

  .לשכנע אותם בטוב) פה(נסה , לאחר כניסת הביטוח

  .השתמש בעלון לנכים על הפקיד –אז הילחם בהם בשיטות שלהם , זה לא עובד



  !סיימת את המשחק, מזל טוב
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