


נגב
קרדיטים

.Jason Morningstar מאת Main Streetנכתב בידי אלון אלקין, בהתבסס על התפאורה 

הפונט של כותרות המשנה הוא הפונט החינמי "זעם" שנוצר בידי דב סדן.
הפונט של גוף הטקסט הוא ממשפחת הפונטים "קולמוס".

הטקסט  הסטנדרטי
.Bully Pulpit Gamesהתפאורה הזו נועדה לשימוש במשחק התפקידים "פיאסקו" בהוצאת 

. Jason Morningstarכל הזכויות על המשחק פיאסקו שמורות ל

למידע נוסף על פיאסקו או להורת תפאורות ועזרי משחק אחרים, הכנסו ל -
www.bullypulpitgames.com .

This playset is an accessory for the Fiasco role-playing game by Bully Pulpit Games. 

Fiasco is copyright 2009 by Jason Morningstar. All rights are reserved. 

For more information about Fiasco or to download other playsets and materials, visit 
www.bullypulpitgames.com. 

If you’d like to create your own playset or other Fiasco-related content, we’d like to help. 
Write us at info@bullypulpitgames.com. 

http://www.bullypulpitgames.com/
mailto:info@bullypulpitgames.com
http://www.bullypulpitgames.com/


בקצרה
"ימין  ושמאל,  רק  חול  וחול"

 "מחדרה לגדרה, יש חוק ויש אלוהים. מגדרה לבאר-שבע, אין חוק ויש אלוהים.
מבאר-שבע דרומה, אין חוק ואין אלוהים.” (עממי)

 רובינו מתייחסים לנגב כאל גוש מדבר גדול וצהוב שצריכים לעבור בדרך לאילת.
 עבור אנשים אחרים, הנגב הוא מציאות חיים יומיומית של שעות נסיעה ארוכות
 מכל דבר חשוב; מציאות חיים של עיריות כושלות, מוסדות חינוך גרועים, שיעור

 אבטלה גבוה, דירות שאי אפשר למכור, ושל ישיבה על הברזלים מול המרכזון
מהבוקר עד הערב, בציפייה שמשהו מעניין יקרה היום.

 מצד שני, הסמים והאלימות תמיד נמצאים שם כדי להפיג את השיעמום, ואם אתה
מספיק חכם, הם אולי גם יעזרו לך לכסות את האוברדראפט.

 "נגב" היא אוסף של הרבה קלישאות ודיעות קדומות וגם טיפה קטנה של אמת על
 עיירות הפיתוח שבדרום הארץ ועל הטיפוסים שגרים בהן, ובעיקר על איך

שמציגים אותם בקולנוע הישראלי.

סרטים

סוף העולם שמאלה, קלרה הקדושה, שחור, פורטונה, ביתר פרובנס, 
 (סדרה)22מ.ק. 



יחסים . . .
  משפחה1
aהורה וילד

bילדים של אותו האבא משתי אמהות שונות

c('חם, כלה, גיס וכו) קרובי משפחה דרך נישואין

dבני דודים מדרגה כלשהי

eאחים

f.הורה מאמץ וילד אומנה

  עבודה2
aיזם ומממן

bקולגות לשעבר

cקולגות בהווה

dבוס ועובד

eאיש מקצוע (חשמלאי, אינסטלטור, דילר) ולקוח

fאיש מכירות ולקוח

  חברות3
aהורה וילד

bחברי ילדות

cחברים לשתיה או לסם

dחברים מהצבא

eשכנים

fחברים דרך הילדים



  רומנטיקה4
aני זוג נשואיםב

bבני זוג גרושים או פרודים

cרומן אסור

dאהבה חד-צדדית

eמאורסים

fיזיזים

  פשע5
a(בריון, נרקומן) בוס פשע ועבריין קטן

bמלווה בריבית ונישום

c(פורצים, גנבי רכב, גנבי חולות) גנבים

dנוכלת וקורבן

eגובה פרוטקשן ובעלת עסק

f(דילרים, מבריחים, יצרנים) סוחרי סמים

  פוליטיקה6
aרב ותלמיד

bנבחר ציבור ותורם

cחברי גרעין או בנות שירות לאומי

d(עובדים סוציאלים, עובדי עירייה, פקחי חניה) עובדי ציבור

e(שוטרים, עורכי דין, שופטים) מערכת המשפט

fמאכער מקומי ופקיד מושחת

. . . בעיירת פיתוח בנגב



צרכים . . .
  להתחמק1
aמהעיר הזאת, לפני שהם יבינו מה לקחת…

bמהמשפחה...

cמחיי הפשע...

dממאהב או מאהבת...

eממחויבות...

fמחוב ענק שהצלחת לצבור...

  לנקום2
aבכמה ערסים שחושבים את עצמם עבריינים...

bבעיר הזאת, על מה שהיא עשתה לך...

cבמנאייקים...

dבקרוב משפחה...

eביריב עקשן...

fברב חשוב אחד...

  להתעשר3

aמשוד מוצלח...

bכתוצאה מוות של קשיש או קשישה...

cהודות לפוליטיקה העירונית...

dמהשקעה מאוד לא סולידית...

eמהונאה של איש חולה או נכה...

fמהעבודה הקשה שמישהו אחר עשה...



  לקבל  כבוד4
aמהעיר הזאת, על איך שתקעת את השלטון המקומי...

bמהעיר הזאת, על זה שנלחמת על מה שהאמנת בו...

cמאדם אהוב, על זה שהסכמת לקבל במקומו את העונש שהגיע לו...

dמקרוב משפחה, על איך שחילצת אותו מצרות...

eמהמשטרה, על זה שמסרת להם מישהו שקרוב אליך...

f.מהמשפחה, על איך שהחזרת להם את הכבוד שהם איבדו...

  להבין5
aלמה אף אחד לא מוכן לדבר על מה שקרה...

bאילו שחיטויות הולכות בעירייה…

cמה הוא באמת עושה כאן...

dמי היו ההורים האמיתיים שלך…

eמה קרה באותו קיץ בוואדי...

fמה היתה הטעות שעשית, ולמה היא מתנקמת בך דווקא עכשיו…

  להזדיין6
aכי בגילך כבר חייבים...

bעם מי שפינטזת עליו כבר די הרבה זמן…

cכדי לצאת מהאוברדראפט...

dעם האקסית, כדי להתחיל מחדש...

eעם האקס, כחלק מהתוכנית...

fעם בת הזוג, שמתחמקת ממך כל הזמן...

. . . בעיירת פיתוח בנגב



מקומות . . .
  במרכזון1
aשיפודי הרצל

b"משרד תיווך, "התחלות חדשות

cסניף קטן של הבנק לפיתוח הנגב

dמכללת אור-מעוז, בגרות ופסיכומטרי

eג. נ. תיקון ושיווק מכשירי חשמל

fקפה אברמוב, סנדוויצ'ים וטוטו

  בכניסה לעיר2
a"תחנת דלק "הנצחון

bסופר-שפע

cבית העלמין האזרחי

dעולם הצמיג, פנצ'רייה ומשחטת רכב

eנאות המדבר", ספא מפוקפק“

fבלוני הדרום", מפעל תעסוקתי לבעלי מוגבלויות“

  שדרות רבין3
a"תחנת מוניות "הדרום

bהספריה העירונית

cבית העירייה החדש

d"אתר הבנייה הנטוש של "קניון מרכז הנגב

eתחנה מרכזית, עם קיוסק קטן

fציון הקבר הקדוש של הרב הפלאי אלימלך חנניה זצוק"ל



  בגין פינת ההסתדרות4
aבית-הספר הממלכתי דתי על-שם הרמב"ם

bבית אבות עירוני

cבית הכנסת של העדה התימנית

dלשכת התעסוקה

eקופת חולים

f"ישיבת "דבר עולם

  בשכונות5
aבנייני שיכונים ארבע-קומתיים ברחוב הרצל

b"מרכז הקליטה "בית הדסה

cוילה מטופחת ברחוב הרימון, עם נוף לוואדי

dהמכולת של מישקה הגנב, עם מכונות הימורים בחדר האחורי

eפארק הזכרון להרוגי המיתלה, עם דשא ומגלשות

fאוטובוס בלי מנוע שחונה על דרך עפר בהמשך של רחוב סיני

  במדבר6
aנחל תדהר, שמורת טבע בסופי שבוע ושטח אש בימי חול

b"מתקן הכליאה "תל חרב

cאום-באראקה, כפר בדואי לא מוכר

d 4421בסיס צבאי מ"ק

eמפעל מוקף גדרות, ככל הנראה כור גרעיני

f"אכסניית הנוער "תדהר

. . . בעיירת פיתוח בנגב



חפצים . . .
  לא  חוקי  בעליל1
aטנדר ירוק מלא בסיגריות מוברחות

bשני מוטות של אורניום מועשר, עם חותמת של צה"ל

cארגז פלסטיק עם שקיות של חלב תנובה, מחציתן מלאות בהרואין

dצידנית עם זוג כליות קפואות להשתלה

eמשאית מלאה בחול גנוב מהמכתשים

fגופה טרייה, עטופה בשקיות זבל

  תחבורה2
aסובארו חבוטה

bאופנוע עם סירה

cגזלן או אוטו גלידה

dב. מ. וו. שחורה עם חלונות כהים

eטרקטורון

fגמל

  נשק3
aפיטבול עצבני

bגרזן

c-67מוקש מצרי מ'

dמקלע צה"לי

eאקדח

fבקבוק תבערה



  מידע4
aמסמכים משפטיים

bתצלומים מחשידים

cרשימה מסווגת

dתוצאות הגרלה

eפרוטוקולים

fתכנית עסקית

  חפצי  ערך5
aמזוודה מלאה בדולרים

bחיה גזעית שזכתה בתחרויות

cילד של אדם חשוב

d שנה200ספר תורה מעוטר מתוניס, בן 

eעתיקות מתקופת התנ"ך, עשויות מזהב

fאוסף כמעט מושלם

  מזכרת6
aמתחרות ספורט חשובה...

b(אחת מהן) ממלחמת לבנון...

c מאדם יקר שמת…

dמהילדות…

eמביקור לילי בבית של אדם אהוב...

fמביקור לילי בבית הקברות…

. . . בעיירת פיתוח בנגב



עיירת  פיתוח  שקטה
להתחלה  מהירה

יחסים  בעיירת  פיתוח  בנגב
לשלושה שחקנים....

קרובי משפחה דרך נישואין (חם, כלה, גיס וכו')משפחה: •
רומנטיקה: בני זוג גרושים או פרודים•
פוליטיקה: מאכער מקומי ופקיד מושחת•

לארבעה שחקנים, הוסף...
חברות: חברים לשתיה או לסם•

לחמישה שחקנים, הוסף...
עבודה: איש-מקצוע ולקוח•

צרכים  בעיירת  פיתוח  בנגב
לשלושה שחקנים...

לנקום: ביריב עקשן•
לארבעה או חמישה שחקנים, הוסף...

מחוב ענק שהצלחת לצבורלהתחמק: •

מקומות  בעיירת  פיתוח  בנגב
לשלושה, ארבעה או חמישה שחקנים...

קפה אברמוב, סנדוויצ'ים וטוטו•

חפצים  בעיירת  פיתוח  בנגב
לשלושה או ארבעה שחקנים...

חפצי ערך: מזוודה מלאה בדולרים•
לחישה שחקנים, הוסף...

נשק: פיטבול עצבני•


