
 שער כניסה 
 העולם המופלא של משחקי תפקידים

 
שבו עיקר ההנאה נובע מכך שמגלמים דמויות בדיוניות, משלבים משחק בעל חוקים עם תיאטרון, תפקידים  ימשחק

את  מנתביםחוקים שהדמות שלך משתתפת בסיפור שנכתב ביחד עם חברייך, בעזרת בעולמות שלא קיימים. 
 ויופתעו. וייהנשומרים שכולם ההתפתחות ו

הדמות שתגלמו היא כמו גיבור של ספר או סרט, מלבד שאתם מחליטים עבורה מה היא תעשה ואיך תגיב. אחד 
שהסיפור מתקדם, שהעולם  –השחקנים משתתף במשחק כמנחה. בדומה לבמאי, הוא מוודא שהכל עובד כמו שצריך 

הוא לא יודע מה עומד  תרים היטב. בניגוד לבמאי,הבדיוני מגיב למעשיכם, שהמפלצות גדולות ומסוכנות והסודות מוס
 הרי אתם, השחקנים, עתידים להחליט מה יקרה לדמותכם בהמשך ההרפתקה. – לקרות הלאה

כמו כל משחק, גם בזה יש חוקים. החוקים משתנים ממשחק למשחק, אך הם תמיד מבטיחים שכולם נמצאים באותו 
אם אתם רוצים לשחק בלשים  –ירת ספר או סדרת טלוויזיה ראש. בחירת שיטת המשחק לא שונה במיוחד מבח

 שחוקרים תעלומות רצח, בחרו בשיטה שעוסקת במתח ובילוש בעולם המודרני.

כיף עם החברים, רגעים של  –תחביב משחקי התפקידים הוא עולם ומלואו של חוויות משחק, מהסוג הטוב ביותר 
 ים אחר כך.הומור ורגעים של מתח, וזכרונות שנשארים גם שנ
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 כיצד לשחק בבית

כל מה שצריך בכדי לשחק בבית זה מספר חברים, 
ודמיון. אם ברצונך להכיר שחקנים נוספים, עמדת 

לשירותך. חיפוש שחקנים וחבורות בעמדת שער כניסה 
בתום הכנס ניתן יהיה למצוא ולפרסם מודעות בפורום 

 חיפוש שחקנים שבפונדק.

עבור המשחק שלך אפשר להשתמש בשיטה כגון 
מבוכים ודרקונים, להמציא עולם משלך או להשתמש 
בעולם קיים כגון רומח הדרקון או איי הסערה. בנוסף 
 קיימות הרפתקאות מוכנות, או שאפשר להמציא לבד.

ישת מוצרים בעברית בקרו בחנות גיבורים לרכ
)www.giborim.org.il( ניתן גם להוריד תוכן נוסף .

 .שלהלןמהאינטרנט, באתרים 

 רוצה לדעת עוד?

כתבות, תוכן מכיל  )www.pundak.co.il(הפונדק 
הורדות ח, ולספרים ומשחקי לוסקירות ראיונות, , מקורי

עוד. חינמיות של שיטות, הרפתקאות, ספרי הרחבה, 
 כולל מדריכים שמיועדים למתחילים בתחום.האתר 

הוא  )www.dwarves.org.il( על כתפי גמדים
 עונים פודקאסט שעוסק במגוון תחומים. ערן ואורי

באתר  בתחום.ארגנים יוזמות ממאזינים, ול למיילים ש
 .עד ארבעה שחקנים הקומיקס ניתן למצוא גם את

הוא  )www.playintheory.com(משחק בתיאוריה 
 "מאחורי הקלעים"-בלוג לפיתוח תיאוריות והסברים ל

 שחקן המתקדם.עבור ה

 תפקידים בישראלקהילות שחקני 

בפייסבוק אפשר למצוא את הקבוצה המרכזית של 
אפשר למצוא גם קבוצות . שחקני תפקידים בישראל

 ועוד.  ,, פאת'פיינדר5מבוכים ודרקונים ספציפיות: 

 ההוא הקהיל )pundak.co.il/forums(פורום הפונדק 
הייעודית הגדולה בישראל. השתתפו בדיונים, קראו 

 ופרסמו יצירות, קבלו תשובות לשאלות ופגשו חברים.

 כנסים ומפגשים נוספים

 תפקידים:-קיימים שלושה כנסים גדולים של משחקי

מכיל בנוסף לשלל הרצאות וסרטי מד"ב ופנטזיה  אייקון
ומשחקי תפקידים  גם עושר משחקי תפקידים שולחניים

 חיים. שאל אותנו לפרטים.

מתקיים כל שנה בחול  )www.bigor.org.il( ביגור
המועד של פסח והוא כנס הדגל של העמותה למשחקי 

 תפקידים.

משחקי  משלב )www.dragoncon.co.il( דרקוניקון
. בקיץומשחקים ליום של כיף תפקידים עם משחקי לוח 

 לאוגוסט. 18-השנה הכנס יתקיים ב

בנוסף מתקיימות פעילויות שוטפות ביוזמת העמותה 
, ארועים פרטיים כגון רוחות )כרמיקון, גריפון ועוד(

-בחנויות מתמחות: פריק בתל הדרום ובית מרזח, וגם
 בירושלים. אביב, הממלכה בהוד השרון, וגיקס

 לפרטים בקרו בקבוצת הפייסבוק או בפורום.

עמדת שער כניסה היא מבית העמותה למשחקי התפקידים, ארגון שחקני התפקידים בישראל. 
ליוצרי משחקים ועוד.  םמענקימארגנת יוזמת בתחום החינוך, כנסים, העמותה מארגנת 
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