
 

 

 אויבים וארגונים מסוכנים, מפלצות  ש"הכל דב
 ודרקונים למבוכים התוכן מגזין  21-ה הפאה

www.silverstars.co.il 

 d21silverstars@gmail.com: לנו כתבו? המשחק על שאלות לכם יש? כתבות להציע רוצים

 גילדת ההרפתקנים
 המספק שירותים להרפתקנים איגוד מקצועי

 מאת ערן אבירם
 
חבורת הגיבורים שלכם היא אחת הקבוצות המשפיעות 

? היחידהחבורה האבל האם היא . והחשובות בעולמכם

, הרפתקן הוא מקצוע של ממש, בעולמות מערכה רבים

. וישנם מאות הרפתקנים המסתובבים בעולם לצד הדמויות

עוברים הרפתקאות מרגשות כמו של אפילו שרובם לא 

הן שהרי   –ולעולם לא יהיו חשובים כמוהן, הדמויות

עצם קיומם של הרפתקנים  ! -הגיבורות של המשחק שלכם

.  עשוי להוביל להקמתה של גילדת הרפתקניםרבים 

חברות בגילדה 

הוקמה כדי לספק להרפתקנים הרפתקנים גילדת ה

וכדי להקל על כל חבריה לעסוק , מגוון שירותים

ז "מ 10עלות החברות החודשית היא . תקנותבהרפ

. זוכה הדמות בשירותים הבאים, ובתמורה, לדרגה

הציוד גישה לכל הגילדה מציעה לחבריה  :ציודרכישת 

בספר לכלי הנשק והשריונות המופיעים וההרפתקני 

בגילדה למצוא גם ניתן . האוצרותובתיבת  החוקים לשחקן

אפילו אם הם אינם נפוצים בשווקים , כמה חפצים קסומים

מבחר החפצים הקסומים משתנה כל  .בעולם המערכה

הרפתקנים אחרים מכרו שומורכב בעיקר מחפצים , חודש

לעיתים רק . וממה שחברי הגילדה יצרו בעצמם, לגילדה

הגילדה מציעה  .ומעלה 15מוצע חפץ מדרגה נדירות 

. פריט ציודעל כל  5%הנחה של לחבריה 

בעיקר בתחילת , הרפתקנים רבים :מימון משלחות

אך מבקשים לצאת לחקור מקומות מרוחקים , דרכם

, הציוד, לתשלום על הסוסיםדרש חסרים את הכסף הנ

ומיסים , שכירת מלווים ומורי דרך, המזון, המגורים

ניתן לפנות לגילדה בבקשה למימון . במעברי גבול

הגילדה , מסכימיםוהאחראים על התחום ובמידה , משלחת

מההכנסות  20%-מהעלות בתמורה ל 50%עד תממן 

. הצפויות

 

ות עולות דרגה לאחר דמוי, בדרך כלל :אימוןמרכז 

עמוד  ש"סל)ויכולות לבצע אימון מחדש , מנוחה ממושכת

במערכות , עם זאת. אוטומטית עם עליית דרגה (25

הדמויות יעברו אימונים מ לדרוש ש"השהמסוימות עשוי 

גילדת  .י לזכות בכוחות ובכשרונות חדשיםשל ממש כד

 ואזור אימונים עבור כלמאמן ההרפתקנים מספקת 

מי שמבקש להיכנס לנתיב מופת מסוים עשוי . המקצועות

וכך להיכנס , למצוא בגילדה חברים השייכים לאותו נתיב

. אליו בקלות יחסית

דמות עם גישה אם בחבורה אין  :הטלת טקסים

לרכוש ממטילי טקסים של הגילדה את ניתן , לטקסים

אך , כאובהסרת ממדובר בטקסים כגון לרוב . השירות הזה

ניתן גם לשכור את שירותיהם של מטילי טקסים שילוו את 

לצורך הטלת , וימתלפחות עד נקודה מס, הקבוצה במסע

עלות ההטלה (. מיםנשימת , לדוגמא)טקסים מתאימים 

ניתן , בנוסף. מעלות הרכיבים של הטקס 1.5היא פי 

מגילות טקסים וללמוד בה טקסים לקנות בגילדה מגוון 

. מוכרים רבים

הגילדה יכולה לספק שירותי תעבורה  :שירותי תעבורה

ואף , ימית-כרכרה תת, כגון ספינת אוויר, לא סטנדרטיים

, עלות השירות משתנה. מכשירי תנועה למישורים אחרים

ואת המשכורת  כלי הרכבעלות ההשכרה של את וכוללת 

שירות זה מתאים בעיקר לדמויות , לכן. של הצוות

שכבר יכולות להרשות לעצמן לשלם על , המופתבתקופת 

. האוצרותתיבת את ראו , רכביםלפרטים על . כך

, וטים להסתבך בצרותהרפתקנים נ :יצוג משפטי

כדי להגן עליהן . גורמות נזק רב לסביבתןוחבורות רבות 

ום תמורת תשל. מספקת הגילדה יצוג משפטי, מפני החוק

, תלוי בחומרת המצב, ז בודדים לאלפים"הנע בין כמה מ

. עורך דין מטעם הגילדה יגן על האינטרסים של החבורה

וכבר , הם חברים ותיקים בגילדההחבורה בני במידה ו

הגילדה גם תשתתף , שמונה ומעלהיעו לדרגות הג

. במידת הצורך, פיצוייםבתשלום 

 

שמה של , במקומות מסוימים בעולם :הסמכה לרישיון

ידוע כי הרפתקני הגילדה . גילדת ההרפתקנים הולך לפניה

הרפתקן שיכול להציג , לכן. טובים בעבודתםו הינם אמינים

סתם מועדף בידי רבים על פני  חברות בגילדהכרטיס 

עצם החברות בגילדה היא . שנכנס מהרחובאיזה בחור 

. ומהווה חלק מהתשלום החודשי הקבוע, עדות ליוקרה

מומחים , סבליםהגילדה מציעה  :שכירי חרב

הם דורשים . מטילי טקסים ושומרים, מורי דרך, מקצועיים

זה לשומרים ומטילי מכפול , ז ליום"מ 5משכורת של 

, בנוסף. מהאוצר הסופיזים אחו 10-ל 5בין ו, טקסים

  .תמלוגים כבדים עבור שכיר שנהרגנדרשים 

הגילדה נותנת , בעצם קיומה :חברים לדרךשמועות ו

ולשמוע על אחרים הזדמנות לשחקנים להכיר הרפתקנים 

ולקבל רמיזות לקראת הרפתקאות  המתרחש בעולם

שים שים חד"מקום נהדר להכניס דבזהו . עתידיות

אל רק . נהרגהאו דמויות חלופיות במידה ודמות , למערכה

ילדה הוא בהכרח אדם נחמד או שלא כל חבר בג ותשכח

 !טוב

מערכה ל התאמה

קנה המידה של הגילדה משפיע רבות על אופיה של 

אז בוודאי יש ? האם יש המוני הרפתקנים בעולם. המערכה

אולי אפילו בתי אירוח , סניף של הגילדה בכל עיר גדולה

אולי , מצד שני. ואולי יש אפילו גילדות מתחרות, בעיירות

מקומית וללא , בעיר בודדת, אחדהיא רק בניין גילדה ה

  .להתפשטכוונות 

לספק כמה ו, הגילדה יכולה להיות שולית במערכה

להוות נקודה מרכזית או , שירותים כדי להתגבר על קשיים

רואים הרפתקנים כבני האצילים בעולם בו , משלל. בה

ולספק , מחתרתיתהגילדה עשויה להיות , בליעל מסוכנים

 . שירותים הכרחיים
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