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  35בלוק הרחובות מס'  - עולם המערכה
 

 

 מתוחם בין הרחובות:  אשר 35בלוק הרחבות מס' ההווה ישנו בעיר 
 מדרום.  00עד  3יורדי המדרגות  .0
 ממערב. 44עד  53ענני הגשם  .2
 מצפון.  013עד  012מחליקי המעקות  .5
 ממזרח. 7עד  0סופת החול  .4

 אנשים. 411-בשנים עשר הבניינים המרכיבים את הבלוק גרים כ
הוא הבניין החדש ביותר, הוא הוקם במקום הבית הפרטי שהיה שם, הוא  013מחליקי המעקות 

דירות בכל קומה. רוב דיירי הבלוק מקנאים בדיירי הבניין אך גם כועסים  4קומות של  01מכיל 
 קומות בלבד. 6שלהם שכל שאר בנייניו הם בגובה של על זה שיש בניין מפלצתי בבלוק 

 

 
 
 

 מקומות חשובים בבלוק:

 
. דוד מרשה לדיירי הבלוק לרשום 42ממוקמת ברחוב ענני הגשם  - המכולת של דוד כהן .0

אצלנו במכולת כל עוד הם מסדירים את החוב שלהם עד העשירי לכל חודש, אם הם לא 
עושים זאת הוא שולל מהם את זכות הרישום למשך שלושה חודשים. במכולת יש את כל 

ם דוד החל להחזיק גם צרכי הדיירים שלא קשורים לתוצרי אפיה; בחודשים האחרוני
ירקות במכולת, הירקות מגיעים כל יום והעודפים נתרמים לנזקקים; ניתן להזמין מראש 

 הן ירקות מסוימים והן כמויות מסוימות שלהם.
דוד הוא בחור נמוך ושמן, הוא מקריח אבל מסרב להכיר בזה. הוא חברותי לדיירי 

 הרחוב, כל עוד הם עומדים בחובם.
 

)דלת צמודה  42ממוקמת ברחוב ענני הגשם  - מית שמושקוביץהמאפיה של שלו .2
שלומית מתמחה באפיית עוגות מושקעות ומוזמנות, עוגיות שחיטות מלאות  למכולת( 

שוקולדים. את הלחמים והפיתות היא מקבלת במשלוח כל בוקר לפי הזמנה מראש של 
זריחה את דיירי הבלוק. שלומית מתחילה באפיה בשעות הבוקר המוקדמות, עד ה

הבלוק עוטף ריח השמרים התופחים ומשעות הזריחה עד הצהרים מחליפו ריח של דברי 
 מתיקה נאפים; לרוב שלומית לא אופה לאחר שעות הצהרים.

שלומית תמיד לבושה בחלוק אופים משובץ בצבעי לבן ואדום, יש לה סינר תואם וכאשר 
ת עסוקה בבחישה של בצק היא הולכת נופל ממנה ענן של אבקת סוכר. כרגע שלומי

לעוגה. קולה של שלומית הוא מתקתק כמו העוגות שלה והיא מדברת תמיד לאט וכמעט 
 בלחש.
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. אף אחד לא יודע 016ממוקמת ברחוב מחליקי המעקות  - חנות הצעצועים של עזרה  .5
מה שם המשפחה של עזרה, ולמען האמת זה לא מפריע לאף אחד. עזרה מחזיק את 

 הצעצועים הפופולאריים בקרב ילדי הבלוק, כמו גם מוצרים למסיבה מוצלחת. 
עזרה הוא בחור מבוגר גבוה ורזה, ממש ההופכי של דוד מהמכולת. הוא שמח לעזור 

לדיירים כאשר הם באים לקנות ומאוד לא חברותי כאשר הם באים רק להנות מהמיזוג 
 בחנותו.

 
. גרשון מנהל את הטמבוריה 3ממוקמת ברחוב סופת החול  - הטמבוריה של גרשון שורץ .4

מאז ומעולם. אין בורג שהוא לא מכיר, מברג שהוא לא היה חבר שלו ואסלה שהוא לא 
 יודע לפתוח. מעבר לשירותי המכירה שלו הוא גם נותן שירותי תיקון בבתי דיירי הבלוק.

מיד מברך את הנכנסים לשלום. גרשון הוא בחור דתי, יש לו כיפה לכל יום בשבוע והוא ת
 הוא מאוד שמח לעזור לכל דורש עזרה שמגיע לחנותו.

 
בין הבניינים יש גינת דשא קטנה, שלושה עצי אזדרכת וארבעה ספסלים  -גינת הבלוק  .3

 הפונים אחד כלפי השני ונמצאים בצל מהעצים בשעות הצהרים. 

 
 

 אנשים חשובים בבלוק )ללא עסקים בבלוק(:

 
, שמבלה את ימיה מהזריחה 43זקנה שגרה ברחוב ענני הגשם  -דמיליבסקי לודמילה לו .0

עד השקיעה בישיבה על כיסא העץ שלה כאשר היא צופה החוצה מהחלון אל הרחוב. 
אמנם היא גרה מחוץ לבלוק, אבל היא דמות מאוד משפיעה על החיים בבלוק מכיוון 

 שהיא רואה את כולם בדרכם למכולת ולמאפיה.
 

זקן חביב שמסתובב בבלוק. הוא מבקש נדבות ובתמורה הוא  -ונתי החביב הקבצן השכ .2
מעניק ברכה קטנה. דמות ידועה בבלוק ולפעמים דוד נותן לו לשמור לו על המכולת בזמן 

שהוא יוצא להפסקות. אף אחד לא יודע את שמו וכאשר הוא נשאל לכך הוא משנה את 
 הוא חוזר לטייל ברחובות הבלוק. הנושא. בלילה הוא נעלם למקום לא ידוע ובבוקר

 
. דירתו פונה לעבר הגינה; בשעות הלילה הוא 7דייר ברחוב יורדי המדרגות  - אלעד סגל .5

יושב במרפסתו ומשקיף על הגינה. הוא צועק על כל מי שלדעתו מרעיש או נוהג בצורה 
לא הולמת, שוב לדעתו, בשטח הגינה. אלעד פרץ לרשת החשמל של הגינה וסידר 

 מו מתג בדירה אשר שולט בתאורה של הגינה.לעצ
בנוסף אלעד נוהג לדפוק על דלות שכניו אשר מרעישים משעות הערב בטענה שהרעש 

 מעיר את ילדיו, למרות שאף אחד מעולם לא ראה ילדים בביתו.
 

. משעות הצהרים סופי, לאחר 3ילדה קטנה, דיירת ברחוב סופת החול  - אירוססופי  .4
שהיא מבטיחה שהיא סיימה את שיעורי הבית שלה, מסתובבת במאפיה של שלומית. 
לפעמים שלומית נותנת לסופי לעזור לה בקישוט העוגיות ובימים טובים אפילו להוציא 

 אותן מהמגש ולסדר אותן בקופסאות. 
 

יה הגדול של סופי. רועי סיים את הלימודים ומחכה לגיוס, הוא עובד אח - אירוסרועי  .3
 במכולת של דוד במשלוחים לדיירי הבלוק. ולפעמים הוא מסדר סחורה בחנות.
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המסיבה -המערכה לדוגמה   

 
 

 רקע כללי

 
המערכה היא מערכה לשחקן אחד ומנחה. השחקן רוצה לקיים מסיבת יום הולדת השלושים 

 07-בנובמבר עד ה 06-ושלושה לחברו הטוב. כל עלילת המערכת מתרחשת על פני יומיים מה
 . 2105בנובמבר בשנת 

המערכה מחולקת לארבעה פרקים, בהם על השחקן לארגן את המסיבה, להזמין חברים, לנהל 
 יבה ולארגן אחריה תוך שהוא מתקשר עם האנשים והמקומות בבלוק.את המס

 
 

 הערות למנחה

 
המערכה כתובה בפרקים באופן כללי. על המנחה לקרוא היטב את המערכה ולהחליט מתי וכיצד 

 ליישם את האינטראקציות של השחקן עם הסביבה שמקיפה אותו והסובבים בה. 
חלק  חק במערכה זו אל תקרא מעבר לנקודה זו.אם אתה רוצה לש הטקסט הוא עבור המנחה,

על המנחה לוודא שהשחקן ממלא את הדרישות של הפרק, סדר  לקים לנקודות;מהפרקים מחו
 אם השחקן בוחר שלא למלא את הדרישות יהיו לכך השלכות. מילוי הנקודות אינו חשוב.

ן על מנת לתת לו כמוכן המערכה היא מוסללת למחצה ויש אפשרויות לשים צמתי בחירה לשחק
 לבנות קצת את הסיפור בעצמו; על המנחה להחליט עצמאית האם לשים את הצמתים האלו.

 
 

 פרולוג

 
, המקום הוא מחלקת יולדות בבית חולים הצופה. לאחר צירים קצרים 07.00.0931התאריך הוא 

נולד תינוק. במקום לבכות כמו שאר התינוקות הוא יש תפס עפרון ואבן חן אדומה והחל לכתוב 
את הפרק הראשון בעלילות ננסק, אבל כיוון שהוא לא יודע לכתוב אף אחד לא הבין מה הוא 

 ן ואבן החן נלקחו ממנו. אימו הגאה החליטה לתת לו את שמו, ערן. כותב, העיפרו
ערן מגיל כלום וחצי החל לשחק במשחקי תפקידים ואף להנחות אותם. דמות השחקן נפגש עם 

 ערן לאורך השנים אך מעולם לא התחבר איתו בצורה עמוקה.
נות משחקים , כאשר ערן הגשים את אחד מחלומותיו והיה שותף בבעלות של ח2116בשנת 

 השחקן פגש את ערן בצורה רשמית. מאז הם חברים.
היו להם דיונים על משחקי תפקידים, משחקי קופסא, תרגומים וסתם קוטריה כללית. מדי פעם 
הם היו גם משחקים ביחד ולא רק דנים על משחקים, הם מאוד אהבו לשחק משחקי תפקידים 

 ביחד וגם משחקי קופסא.
וערן עבר לגור במדינה זרה עם אישתו המקסימה דסי. למרות המרחק עם השנים החנות נסגרה 

הרב השחקן וערן שמרו על קשר בעזרת המרשתת. מדי פעם ערן היה מגיע לביקור בארץ והוא 
 היה נפגש עם השחקן למשחקים שכה היו חסרים להם.

 השנה ערן אמר שהוא במקרה יהיה בארץ בתאריך היום הולדת שלו והשחקן החליט שהוא
 מארגן מסיבת יום הולדת לכבודו.
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 הארגון –פרק ראשון 
 

, רוצה לארגן מסיבת יום הולדת 7. השחקן, דייר ברחוב יורדי המדרגות 06.00.05התאריך הוא ה
 לערן. על מנת לעשות זאת עליו לעמוד בדרישות הבאות:

 לקנות עוגה הולמת את האירוע. .0
 לקנות דברים אכילים למסיבה. .2
 למסיבה. לקנות קישוטים .5
 להזמין אנשים למסיבה. .4
 להחליט היכן הוא יעשה את המסיבה. .3

 
 

 : העוגה 1דרישה מס' 

 
רצוי שזו תהיה הדרישה הראשונה שהשחקן ינסה למלא. אם השחקן מנסה לדחות אותה ולמלא 

 את הדרישות האחרות קודם. הקרא לו את תיאור זה:
סופי נגשת אל השחקן ואומרת לו: "היי, שמעתי שאתה מארגן מסיבת יום הולדת מחר. לא לא 

לא אני לא רוצה שתזמין אותי" ישר קופצת סופי, "אבל אני כן חושבת שכדאי שתדבר עם שלומית 
 לגבי העוגה כדי שיהיה לה זמן לאפות אותה". 

 
ל דברי המתיקה האופפים את כאשר השחקן מגיע למאפיה תאר לו את הריחות המשכרים ש

 המקום; את העוגות והעוגיות הממלאות את המדפים. 
שלומית תשמח מאוד לעזור לשחקן ולאפות לו עוגה למסיבה מחר בערב. והיא אומרת שאם הוא 

 ירצה אין לה בעיה לבקש מסופי להביא לו את העוגה באופן אישי.
 

 א מבקש. על השחקן לתאר לשלומית איזו עוגה ובאיזו צורה הו
 

 : דברים אכילים למסיבה2דרישה מס' 

 
בגזרת הדברים האכילים למסיבה יש לשחקן כמה אפשרויות, אם הוא לא עולה עליהן לבד הרגש 

 חופשי לעזור לו, כמובן שאפשר לשלב בין האפשרויות, הרי אין דבר כזה יותר מדי אוכל.
 

 זה נחמד, לרוב יותר זול. אבל דורש השקעה וזמן שלא בטוח שיש לשחקן.  - להכין לבד
 מצרכים ניתן לקנות במכולת של דוד.

 
 כמו שזה נשמע, לקנות חטיפים מתוקים ומלוחים במכולתו של  - לקנות חטיפים במכולת

 דוד. 
 

 במאפיה של שלומית ניתן לקנות גם מאפים מתוקים וגם  - לקנות מאפים במאפיה
 ים בנוסף לעוגה.מלוח

 
אם השחקן בוחר לשלב בין האפשרות הראשונה והשניה דוד מאוד ישמח לעזור לו ואף יתן לו 

 חולשה לימי הולדת. ואף ינדב את רועי לעזור לו במשלוח.  הנחה. לדוד יש 
 

אם השחקן גם יקנה מאפים שלומית גם תשמח לתת לו הנחה, ואם הוא יזדקק למשלוח גם של 
 ל העוגה היא תשלח את רועי במקום את סופי.המאפים וגם ש

 
 אם השחקן רוצה להכין לבד עליו לפנות לכך זמן ביום למחרת.
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 : קישוטים למסיבה5דרישה מס' 

 
בחנות הצעצועים של עזרה יש כל מה שהשחקן יזדקק לו למסיבה. על השחקן לתאר איזה 

רוצה לעשות את המסיבה עזרה דברים הוא רוצה למסיבה. אם השחקן עוד לא החליט איפה הוא 
לעזרה אין אפשרות  ישאל איפה הוא ירצה לקיים את המסיבה וגם יתן לו עצות לגבי מה לקנות. 

 לשלוח לשחקן את הפריטים ועל השחקן לאסוף אותם עצמאית.
 

 : הזמנת אנשים למסיבה4דרישה מס' 

 
וא מזמין למסיבה. כמו כן בימנו זה מאוד קל, יחי הטכנולוגיה. על השחקן לתאר כמה ואת מי ה

 עליו לחשוב על איך הוא מזמין אותם, בצורה וירטואלית או להתקשר אליהם ולדבר איתם פיזית. 
על השחקן גם לקחת בחשבון את כמות האנשים שהוא רוצה להזמין בהתאם למקום שהוא רוצה 

 לעשות שם את המסיבה וגם ביחס לאוכל שהוא קונה. 
שמכירים את ערן ולפחות חלק נוסף מהמוזמנים אחרים. אם השחקן  רצוי שהשחקן יזמין אנשים

מזמין מישהו שלא מכיר אף אחד פרט לשחקן ולערן, אתה ראשי לרמוז לשחקן שאולי זה לא 
 חכם כאשר המוזמן יענה לשחקן.

שמות מומלצים למוזמנים: אורי, זיו, אביב )בן ובת(, אלירן, ערן )תמיד יש יותר מאחד(, חן, ורד, 
 אב, איתמר וכו'. יו
 

 : מיקום המסיבה3דרישה מס' 
 

 לשחקן יש שתי אפשרויות הגיוניות לבחירת מקום המסיבה. בביתו או בגינה.
 

על השחקן לתאר את ביתו ולציין כמה אנשים יכולים להיכנס בביתו. אם  - בית השחקן .0
הוא עושה את המסיבה. אם השחקן יתלה שלט על קיום המסיבה החיים שלו יהיו קלים 

 יותר מבחינת תלונה של שכנים.
 

הגינה פנויה למסיבות בערבים. והשחקן יכול להזמין לשם כמה אנשים שהוא  - הגינה .2
 שם שעל השחקן להתארגן על שולחנות לכיבוד.רוצה. החיסרון 

 
השחקן להיות מאוד נרגש כאשר הוא מתכנן את המסיבה, ערן הוא אחד מחבריו הטובים על 

ביותר והוא לא ראה אותו המון זמן. ככל שהשחקן יראה התלהבות יותר גבוהה ככה הדמויות 
כן ויראה התלהבות לקראת בסביבה יהיו להוטים יותר לעזור לו. אם השחקן ידבר עם אלעד הש

 המסיבה, אלעד יהיה מוכן לא להתלונן ולהרוס את המסיבה. 
אם השחקן יחליט לעשות את המסיבה כמסיבת הפתעה והוא יהיה מולהב מהנושא הוא יוכל 

 לשכנע את לודמילה להיות המרגלת שלו לגבי הגעתו של ערן למסיבה.
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 המסיבה -פרק שני 
. יום המסיבה, היום מחולק לשניים. איסוף המוצרים והקמת המסיבה 07.00.05ההתאריך הוא 

 והמסיבה עצמה.
 
 

 איסוף והקמה.  – חלק ראשון
על השחקן לאסוף את הכל הדברים שהוא קנה בפרק הראשון ולהקים את המסיבה. אם הוא 

 רוצה וחושב על זה הוא יכול לשכור את רועי לעזור לו בהקמה של המסיבה. 
 השחקן צריך לתאר כיצד הוא תולה את הקישוטים, מארגן את האוכל, כסאות והשולחנות. 

החלק הזה הוא בעיקר תיאורים של השחקן, תרמוז לו בעדינות שככל שהתיאורים יהיו מוצלחים 
יותר ומפורטים יותר ככה המסיבה תהיה מוצלחת יותר והמוזמנים ישתמשו בתיאורים שלו 

 במסיבה.
 
 

 המסיבה.  - חלק שני
המסיבה עצמה היא אינטראקציה של השחקן עם המוזמנים ועם דברים שקורים בזמן המסיבה. 

ניתן גם להכניס לשחקן אירועים מיוחדים שקורים בעקבות דברים שהוא ארגן או לא בפרק 
הקודם ולראות איך הוא מתמודד איתם. הקטע הבא הוא תיאור של מסיבה, המסיבה של השחקן 

 אחרת לגמרי.יכולה להיות 
 
 

 תיאור דוגמה למסיבה מוצלחת

 
בערב והאורחים מתחילים להגיע לגינה לצורך מסיבת ההפתעה  9השעה היא בסביבות      

 שמתוכננת לשעה עשר.
בין כל שני ספסלים, בפינות הריבוע שהם יוצרים, ישנו שולחן. אחד למאפים ולחטיפים      

 אחד לעוגה )שתגיע מאוחר יותר( והרביעי למתנות.מתוקים; שני למאפים ולחטיפים מלוחים; 
הראשונים שמגיעים הם אלירן וחן, השחקן מקבל את פניהם ומבקש מהם לעזור לו קצת 

בסידורים אחרונים. לקראת השעה עשר שאר האורחים מגיעים ומסדרים את המתנות שלהם על 
עיקר ספרים ומשחקי השולחן הייעודי. ממבט על אריזות המתנה ניתן לראות שערן יקבל ב

 קופסא. 
בשעה עשר וחמישה כל האורחים הגיעו והם עסוקים בלקשקש אחד עם השני, השחקן צוחק      

עם אביב, הבן ועם אורי על שטויות שערן עשה בזמנו. לפתע השחקן מקבל הודעה מלודמילה 
 שערן נצפה בדרך לגינה, הוא מודה לה בהודעה בחזרה ומארגן את כולם להתכונן.

לאחר כמה דקות קצרות ערן ודסי מגיעים לגינה החשוכה וכאשר הם מגיעים למקום המוסכם      
מראש אלעד מדליק את התאורה וכל המוזמנים צועקים: "הפתעה!!!!!!!!!". ערן מופתע עד נמקי 

 נשמתו וכולם רצים אליו לאחל לו מזל טוב.
 
 

בשיחה עם ערן או אחד עם השני.  לאחר הברכות כולם חוזרים לדבר ולצחוק בן אם הם     
השחקן עובר בין האורחים ומדבר איתם. נראה שכולם מחליפים חוויות מההכרות שלהם עם ערן, 

 חלקם מכירים אותו יותר זמן חלקם פחות, אבל לכולם יש מה להגיד עליו.
 בצבע אדום כאשר הפאה 21לקראת חצות סופי מגיעה עם העוגה, העוגה היא בצורה של ק     

נרות. כאשר כולם רואים את העוגה הם  55פונה כלפי מעלה. מסביב לעוגה יש  21-המסומנת ב
 מתחילים לשיר בקולי קולות, חוויה שלא מומלצת כלל, "היום יום הולדת". 

ערן נגש לכבות את הנרות לפני שהוא מצליח לנשוף אליהם ערן )השני( מביא לו מאוורר ידני      
וצים לאכול את החיידקים שלו. ערן מכבה את העוגה ונגש לחתוך אותה. ומסביר לו שלא כולם ר

מתחת לציפוי האדום מתגלה עוגת שוקולד עסיסית ועשירה בטעם שוקולדי. למרות שזה מאוד 
קשה לו נפשית ערן מחלק את מהעוגה לכל הנוכחים, אבל חתיכות קטנות על מנת לשמור לעצמו 

 כמה שיותר.
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ית של ערן גוררים אותו לשולחן המתנות, שם הוא פותח את המתנות לאחר הפרוסה השליש     
ומקריא את הברכות. הוא באמת מקבל שלל ספרי משחק ומשחקי קופסא. מאנשים כישרוניים 

הוא מקבל דברים יצרתיים יותר, למשל מאביב )הבת( הוא מקבל ציור מושקע וחינני. בזמן 
 א לערן והוא מקווה שאף אחד לא שם לב לזה.פתיחת המתנות השחקן נזכר שאין לו מתנה להבי

כאשר ערן מסיים עם המתנות הוא דווקא כן שם לב לזה, ושואל איפה המתנה של השחקן.      
אז נעמד אורי ואומר: "מה מתנה מה? הוא ארגן את כל המסיבה הזו לבד ולא ביקש מאף מאתנו 

ן מתרגש מהמתנה ומודה עזרה בכלום, כל מה שאתה רואה פה זו המתנה שלו אליך". ער
 לשחקן.

 
בשעה אחת אחרי חצות המסיבה מתחילה להיגמר, אחרי הכל זהו יום ראשון ומחר יש      

עבודה/ לימודים וכו'. אט אט האורחים חוזרים לביתם וגם ערן חוזר לביתו. השחקן נשאר לבד 
וכן. לוקח לשחקן לסדר את הבלגן. הוא מוציא את שקיות הזבל הענקיות וזורק את כל האשפה לת

כחצי שעה לסדר את הבלגן והגינה חוזרת למצבה הרגיל. רק נשאר להעלות את השולחנות 
 ולזרוק את השקיות לפח.

 
 השחקן נאנח בסיפוק, זו הייתה מסיבה טובה.     
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 אפילוג
. ערן כבר בדרך לשדה התעופה בחזרה למדינה הזרה בה הוא גר 03.00.05התאריך הוא ה

 עכשיו. 
השחקן מבואס שערן חוזר לביתו הנוכחי, אבל אין מה לעשות, אלי מתישהו הוא יחזור לארץ הזו 

 לעיר ההווה.
 

 על השחקן לתאר מה הוא מרגיש לאחר המסיבה ושערן חזר לו למדינה הזרה. 
 תרגיש חופשי לתאר מה המוזמנים חשבו על המסיבה והאם הם אומרים זאת לשחקן.
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 המחברהערת 
טוב, אז אתה לא בארץ כדי שנחגוג לך יום הולדת עם מלא חברים ועוגת שוקולד עסיסית ועשירה 
בטעם שוקולדי. אבל עדין אפשר לנסות לחגוג לך גם אם זה בדמיון ואני בטוח שכולם היו מגיעים 

 למסיבה הזו.
 
 

ת גנריות שאני ממש ושאר ברכו 021אז המון מזל טוב ילד, כן למרות שאתה יותר זקן ממני. עד 
 גרוע בהן.

 
 
 
 

 יהודה חלפון.
 

 


