
דרקוניקון

2018
דרקוניקון חוזר עם כנס של יומיים, גדול 

מתמיד! בכנס תמצאו את כל המשחקים: 
משחקי לוח, משחקי תפקידים, מבוכים 

ודרקונים, מיניאטורות, לארפים, זירה ועוד. 
בכנס יש גם מתחם דוכנים עשיר ובנוסף דוכן יד 

שנייה בה תוכלו למכור ולקנות משחקים.
ביום חמישי שערי הכנס נפתחים בשעה תשע 

בבוקר והכנס ממשיך עד 23:30.
ביום שישי הכנס נפתח בשעה תשע ונסגר 

בשעה שתיים.
לא משנה מתי אתם מגיעים ולכמה זמן, 

בדרקוניקון תמצאו עושר של משחקים וחברים!
למען ההנאה של כולנו, שימרו על נימוס 

במשחקים, היו נחמדים אל כולם ואל תשכחו 
שכולנו באנו לבלות. 

הכנס מאורגן על-ידי קהילת הפונדק.

• משחקי תפקידים חיים ושולחניים במגוון שיטות, לבוגרים או לצעירים, 
כולל המשחקים המאורגנים של מבוכים ודרקונים ושל אגודת מגלי 

הארצות.

• משחקי לוח – בכנס יש ספריית משחקי לוח עשירה ובמקביל יש גם 
טורנירים, סדנאות והצגת משחקים של יוצרים ישראלים.

• קרבות מיניאטורות – הילחמו בטורנירים נושאי פרסים, לימדו כיצד 
לצבוע מיניאטורות, או הכירו את התחביב תוך צפייה במשחקי הדגמה.

• משחקי-קלפים – בכנס יש טורנירים של משחקי הקלפים המובילים 
בעולם, מג'יק,פוקימון ועוד, הכינו את החפיסה שלכם לקרב!

• הרצאות וסדנאות – פגשו יוצרי משחקים, לימדו כיצד לשחק טוב יותר, 
וכיצד ליצור עולמות חדשים משלכם.
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ברוכים הבאים לדרקוניקון
כנס המשחקים של הקיץ!

מחירון השתתפות

עמודיםתיאור הפעילויות



1

ספריית המשחקים

נותני החסות שלנו

הספרייה מכילה מעל למאה וחמישים משחקי לוח וקלפים לשימושכם החופשי במהלך הכנס, 
ונמצאת באולם המרכזי. כל מי שרכש כרטיס לכנס יכול להשתמש בשירותי הספרייה בחינם. 

תוכלו לשחק ולהכיר משחקים כאוות נפשכם. ניתן גם לשחק בספרייה עם משחקים שהבאתם 
מהבית או רכשתם בכנס.

אתם מוזמנים להציע לאנשים לשחק ביחד איתכם – כך תכירו משחקים ואנשים חדשים. 
בספרייה גם תמצאו את המדריכים שלנו שישמחו להסביר לכם אודות המשחקים. 
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מתחם הדוכנים

דוכן יד שנייה

במתחם הדוכנים המרווח שלנו תמצאו את מיטב המשחקים, האביזרים והפתעות נוספות. 
במתחם תמצאו את הדוכנים הבאים:

הקוביה• 
מאנקי טיים • 
הממלכה• 
משחקים וחושבים• 
הפונדק הוצאה לאור• 
הוצאת גיבורים• 
פרש משחקים• 
20 טבעי• 
פריק• 
ממותה, סטודיו עיצוב• 

באולם המרכזי תמצאו דוכן יד שנייה שמופעל בהתנדבות, בו תוכלו לרכוש ולמכור משחקי 
תפקידים, משחקי לוח וקלפים, ספרי קריאה וכל דבר אחר שתחפצו בכך. 

מכירה באמצעות הדוכן הינה ללא תשלום, אך איננו לוקחים אחריות על אובדן ו/או פגמים 
למוצרים.

שעות הפתיחה של הדוכן:
מעשר בבוקר עד תשע בערב ביום חמישי

מתשע בבוקר עד אחת בצהריים ביום שישי

הממלכה מברכת 
את באי דרקוניקון

מתנה לכל מי שמגיע לחנות עם התוכניה.

חנות הממלכה היא החנות עם המבחר הגדול 
בישראל של משחקי לוח, משחקי תפקידים, 

קלפים עוד! תוכלו למצוא בחנות גם ערבי 
משחקים, טורנירים ופעילויות נוספות.

הממלכה, חנקין 10 הוד השרון.

חפשו בפייסבוק הממלכה
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תוכנית האירועים יום חמישי
היכל המשחקים

מגדל 
הקסם

מאורת 
הדרקון

אולם 
ההרפתקנים

רישום והתכנסותספריית משחקי הלוח נפתחת9:00

10:00
יוצר ישראלי

עדויות

אליפות וורהאמר 
40K )כל היום(
סדנת צביעה

טורניר 
אלוף 

המנצ'קין

טורניר 
המחתרת

טורניר 
יוגיהו

משחק 
תפקידים 

חי - 
העיירה

סדנת אלתור 
לרולפליירים

משחקי 
תפקידים,
מבוכים 
ודרקונים

- סבב בוקר

פאת'פיינדר 2 
בטא

11:00

12:00
יוצר ישראלי 
 Deadzone

וורהאמר

סדנת צביעה
למתקדמים

הרצאה 
- טיפול 

באמצעות 
משחקים

13:00

14:00

יוצר ישראלי: 
טורניר סדנת צביעהדים סאן

מתיישבי 
קטאן 
)שולחן 
מנצחים 
עד 20:00(

טורניר 
קינגדומינו

משחקי 
תפקידים 

- סבב 
צוהריים

משחק 
תפקידים חי 
- סיידקיקס 

אנונימוס

משחקי 
תפקידים, 
מבוכים 
ודרקונים

- סבב צוהריים

משחקי אפי

15:00

16:00
יוצר ישראלי: 

סופות 
ולהבות

קמפיין 
Deadzone

טורניר 
סטאר 
רילמס 17:00

 

יוצר ישראלי:18:00
גוליבר ופרל 

קומבט

סדנת צביעה
הכרות וורהאמר 

40K

טורניר 
מג'יק 

סטנדרט
טורניר 
דומיניון

משחקי 
תפקידים 

- סבב 
ערב

סדנת 
הנחייה

משחקי 
תפקידים, 
מבוכים 
ודרקונים

- סבב ערב

סבב ערב 
16:00

סבב לילה 
20:00

19:00

20:00
יוצר ישראלי: 

אוברון 
וסוכנויות 

הזמן

טורניר
שם קוד

משחק 
תפקידים 

חי - לימבו, 
לאחר המוות

21:00

22:00

23:00

תם יום חמישי00:00
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תוכנית האירועים יום שישי
היכל המשחקים

מגדל 
הקסם

מאורת 
הדרקון

אולם 
ההרפתקנים

רישום והתכנסותספריית משחקי הלוח נפתחת9:00

עיצוב 10:00
ופיתוח 

משחקי לוח

טורניר 
וורהאמר 

Shadespire

טורניר 
קטאן 
שישי

טורניר 
מג'יק 

סטנדרט

אליפות 
סופר 

מאנצ'קין 
משחקי בחלל

תפקידים

משחק 
תפקידים חי 

- ונציה

משחקי 
תפקידים, 
מבוכים 
ודרקונים

פאת'פיינדר 2 
בטא

11:00

12:00
הכרות 

Deadzone

טורניר 
שם קוד: 
תמונות 13:00

מפגש 14:00
פונדקאים 

13:30

תם כנס דרקוניקון15:00

איי הסערה - עולם של הרפתקאות

גלו את עולם המערכה איי הסערה ואת 
ההרפתקאות שלנו לשיטות פאת'פיינדר 
ומבוכים ודרקונים בדוכן הפונדק הוצאה 

לאור.

מגילות העוצמה היא הרפתקאה לדרגות  
2-4, שמשלבת חקר אזורי הפרא עם מבוך 

מסתורי.

באלופי האור תצאו למאבק פוליטי וחקירה
להצלת העיר פריפורט מהשמדה.
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משחקי תפקידים יום חמישי - סבב בוקר
תיאורמיקוםמנחהגילאיםשיטהשם המשחק
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אגודת הגיבורים הסודית: הגיבורים 
ללא הנוטריםנוסקים

אולם ההרפתקנים מייק ספירהגבלה
1 -

הפרק הראשון במעלליה של "אגודת הגיבורים הסודית", משחק תפקידים בהמשכים שבו תוכלו להשפיע על 
השולחן הפתוח של "הנוטרים".

אגודת מגלי הארצות - סימנים 
ללא פאת'פיינדרבסנגור

אולם ההרפתקנים עידן קוקורייבהגבלה
7 -

משחק לשחקנים מתחילים. ההרפתקנים צריכים להגיע לעיר האסורה כדי לעצור את מזימתה של עמותת הנחש 
המרושעת.

Vampire 5th ed בוגרים  עולם האפלהמפלצ)ות(, משחק
אולם ההרפתקנים גיא נעים+15

19 -
מישהו הורג אנשים בעיירה קטנה באמריקה, ולוקח מהם את דמם... הצטרפו להרפתקה של המהדורה החמישית 

Vampire והחדשה של

הגביע המדמם-הרפתקה בסמטאות 
צעירים פרטיתאלנדל

אולם ההרפתקנים עילי שני11-15
משחק של מתח ומסתורין בעולם של ספרי "הערפילאים".- 18

מבוכים הקרב על הנשמות המתות )בוקר(
ודרקונים 4

ללא 
אולם ההרפתקנים שלמה בן שושןהגבלה

13 -
משחק טקטי רחב-היקף במהדורה הרביעית של "מבוכים ודרקונים". האם יש לכם את הכישורים כדי לעצור את 

שר השדים ואת הצבא הטמא שלו?

ואנור )עולם הרפתקאות בואנור
המבוך(

ללא 
הגבלה

דניאל פידלמן 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
משחק היכרות עם השיטה "ואנור", לשחקנים חדשים או מנוסים.- 9

בוגרים Wushuחורבן הבית השלישי
אולם ההרפתקנים ליעד לרנר+15

משחק אקשן קומי, בו החרקים שהגיעו אליכם הביתה מחליטים להשיב מלחמה.- 10

בוגרים אחרלהבים באפלה: שני צידי המטבע
אולם ההרפתקנים רני שרים+15

בואו לשחק כנופית גנבי מפוקפקת, המנסה לצבור כוח ויוקרה בעולם התחתון של עיר פנטסית ואפלה.- 20

ליגת ההרפתקנים - הצריח המוצף 
)טיר 2(

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים מתן זבולוןהגבלה

משחק לשחקנים מנוסים של "ליגת ההרפתקנים". הצטרפו למירוץ בעקבות חפץ-פלא מסתורי.- 6

מבוכים ליגת ההרפתקנים - להבות קאית'ורן
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אסף גולומביקהגבלה

משחק לשחקנים מתחילים. גל הצתות מכה בעיר מולמסטר. מי מצית את הלהבות, ומדוע?- 5

מבוכים ליגת ההרפתקנים - עיר הסכנות
ודרקונים 5

לפי 
מנחה

יוסי בש \ רז לב 
ארי

אולם ההרפתקנים 
משחק לשחקנים מתחילים. בואו לחקור את רובעיה השונים של "עיר הסכנות" המופלאה.- 3 \ 2

ללא חרבות וכשפיםמבצר הגובלינים
אולם ההרפתקנים ערן בן-סערהגבלה

12 -
השליח מהצוק הירוק נעדר - זהו מבצר היער שמגן על העיר החופשית צוקי-תכלת. צאו למסע לבדוק מה אירע 

במבצר, בשיטה חרבות וכשפים

בוגרים עיר בערפלעיר בערפל: האפלה חוזרת
אולם ההרפתקנים שיר אורנשטיין+15

8 -
משחק היכרות עם השיטה הישראלית "עיר בערפל", העוסקת בתעלומות על-טבעיות ובבלשים פרטיים עם כוחות 

אגדיים.

שתי הרפתקאות על לוח: מסע 
Gaslands / ללא אחרהגיבורים

אולם ההרפתקנים אופיר פרידמןהגבלה
שני משחקי לוח שהם גם משחקי הרפתקה. מתאים למתחילים.- 17

AvataRPG - הבריחה מאי האסירים 
בוגרים פרטית)חמישי(

15+
ליאור הלפרין 

שושני
אולם ההרפתקנים 

11 -
משחק נסיון בשיטה חדשה, בעולם של "כשף האוויר האחרון" - בואו לשחק, להינות, ולהשפיע על הגרסה הסופית 

של השיטה.

12
:0

0

צעירים אחרסוכני S.H.I.E.L.D בשטח
11-15

עמיחי שריון 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
הצטרפו אל סוכני מג"ן בנסיונם לעצור את דוקטור דום המרושע.- 16

Greenwood of the Fey Sovereignבוגרים אחר
אולם ההרפתקנים זיו פלוטניק+15

15 -
במעמקי היער המתעתע, פשוטי העם נקלעו למאבק בין שני אדוני הפיות המטורפים. האם יחזיקו מעמד עד שוך 

הסופה?
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אגודת הגיבורים הסודית: הגיבורים 
ללא הנוטריםמתעוררים

הגבלה
דניאל פידלמן 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
1 -

הפרק השני במעלליה של "אגודת הגיבורים הסודית", משחק תפקידים בהמשכים שבו תוכלו להשפיע על השולחן 
הפתוח של "הנוטרים".

בוגרים אחראיש הגשם האחרון
15+

עמיחי שריון 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
20 -

העולם יבש ומת. הסיכוי האחרון שלכם להציל את האנושות הוא למצוא את "איש הגשם" האגדי, השולט במזג 
האוויר.

מבוכים בירה דלעת - מרד בעיר ההוביטים
ודרקונים 4

בוגרים 
אולם ההרפתקנים זהר סגל+15

שני כוחות עוינים מסכנים את עיר ההוביטים השלווה. באיזה צד תבחרו להילחם, אם בכלל?- 16

מבוכים הקרב על הנשמות המתות )צהריים(
ודרקונים 4

ללא 
אולם ההרפתקנים שלמה בן שושןהגבלה

18 -
משחק טקטי רחב-היקף במהדורה הרביעית של "מבוכים ודרקונים". האם יש לכם את הכישורים כדי לעצור את 

שר השדים ואת הצבא הטמא שלו?

מבוכים הרודן מהדרום
ודרקונים 4

צעירים 
אולם ההרפתקנים הלל פיליפס11-15

משחק אקשן ופנטזיה. צאו להרפתקה כדי לשים סוף למזימותיו של הרודן המסתורי מהדרום.- 17

הרפתקאות בואנור - דברים שלא 
קונים בכסף

ואנור )עולם 
המבוך(

בוגרים 
אולם ההרפתקנים איתמר קרביאן+15

משחק של תככים ולחימה, והראשון בסדרת הרפתקאות שתמשיך גם בכנסים אחרים.- 14



6

תיאורמיקוםמנחהגילאיםשיטהשם המשחק
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אגודת הגיבורים הסודית: הגיבורים 
ללא הנוטריםנוסקים

אולם ההרפתקנים מייק ספירהגבלה
1 -

הפרק הראשון במעלליה של "אגודת הגיבורים הסודית", משחק תפקידים בהמשכים שבו תוכלו להשפיע על 
השולחן הפתוח של "הנוטרים".

אגודת מגלי הארצות - סימנים 
ללא פאת'פיינדרבסנגור

אולם ההרפתקנים עידן קוקורייבהגבלה
7 -

משחק לשחקנים מתחילים. ההרפתקנים צריכים להגיע לעיר האסורה כדי לעצור את מזימתה של עמותת הנחש 
המרושעת.

Vampire 5th ed בוגרים  עולם האפלהמפלצ)ות(, משחק
אולם ההרפתקנים גיא נעים+15

19 -
מישהו הורג אנשים בעיירה קטנה באמריקה, ולוקח מהם את דמם... הצטרפו להרפתקה של המהדורה החמישית 

Vampire והחדשה של

הגביע המדמם-הרפתקה בסמטאות 
צעירים פרטיתאלנדל

אולם ההרפתקנים עילי שני11-15
משחק של מתח ומסתורין בעולם של ספרי "הערפילאים".- 18

מבוכים הקרב על הנשמות המתות )בוקר(
ודרקונים 4

ללא 
אולם ההרפתקנים שלמה בן שושןהגבלה

13 -
משחק טקטי רחב-היקף במהדורה הרביעית של "מבוכים ודרקונים". האם יש לכם את הכישורים כדי לעצור את 

שר השדים ואת הצבא הטמא שלו?

ואנור )עולם הרפתקאות בואנור
המבוך(

ללא 
הגבלה

דניאל פידלמן 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
משחק היכרות עם השיטה "ואנור", לשחקנים חדשים או מנוסים.- 9

בוגרים Wushuחורבן הבית השלישי
אולם ההרפתקנים ליעד לרנר+15

משחק אקשן קומי, בו החרקים שהגיעו אליכם הביתה מחליטים להשיב מלחמה.- 10

בוגרים אחרלהבים באפלה: שני צידי המטבע
אולם ההרפתקנים רני שרים+15

בואו לשחק כנופית גנבי מפוקפקת, המנסה לצבור כוח ויוקרה בעולם התחתון של עיר פנטסית ואפלה.- 20

ליגת ההרפתקנים - הצריח המוצף 
)טיר 2(

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים מתן זבולוןהגבלה

משחק לשחקנים מנוסים של "ליגת ההרפתקנים". הצטרפו למירוץ בעקבות חפץ-פלא מסתורי.- 6

מבוכים ליגת ההרפתקנים - להבות קאית'ורן
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אסף גולומביקהגבלה

משחק לשחקנים מתחילים. גל הצתות מכה בעיר מולמסטר. מי מצית את הלהבות, ומדוע?- 5

מבוכים ליגת ההרפתקנים - עיר הסכנות
ודרקונים 5

לפי 
מנחה

יוסי בש \ רז לב 
ארי

אולם ההרפתקנים 
משחק לשחקנים מתחילים. בואו לחקור את רובעיה השונים של "עיר הסכנות" המופלאה.- 3 \ 2

ללא חרבות וכשפיםמבצר הגובלינים
אולם ההרפתקנים ערן בן-סערהגבלה

12 -
השליח מהצוק הירוק נעדר - זהו מבצר היער שמגן על העיר החופשית צוקי-תכלת. צאו למסע לבדוק מה אירע 

במבצר, בשיטה חרבות וכשפים

בוגרים עיר בערפלעיר בערפל: האפלה חוזרת
אולם ההרפתקנים שיר אורנשטיין+15

8 -
משחק היכרות עם השיטה הישראלית "עיר בערפל", העוסקת בתעלומות על-טבעיות ובבלשים פרטיים עם כוחות 

אגדיים.

שתי הרפתקאות על לוח: מסע 
Gaslands / ללא אחרהגיבורים

אולם ההרפתקנים אופיר פרידמןהגבלה
שני משחקי לוח שהם גם משחקי הרפתקה. מתאים למתחילים.- 17

AvataRPG - הבריחה מאי האסירים 
בוגרים פרטית)חמישי(

15+
ליאור הלפרין 

שושני
אולם ההרפתקנים 

11 -
משחק נסיון בשיטה חדשה, בעולם של "כשף האוויר האחרון" - בואו לשחק, להינות, ולהשפיע על הגרסה הסופית 

של השיטה.

12
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צעירים אחרסוכני S.H.I.E.L.D בשטח
11-15

עמיחי שריון 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
הצטרפו אל סוכני מג"ן בנסיונם לעצור את דוקטור דום המרושע.- 16

Greenwood of the Fey Sovereignבוגרים אחר
אולם ההרפתקנים זיו פלוטניק+15

15 -
במעמקי היער המתעתע, פשוטי העם נקלעו למאבק בין שני אדוני הפיות המטורפים. האם יחזיקו מעמד עד שוך 

הסופה?
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אגודת הגיבורים הסודית: הגיבורים 
ללא הנוטריםמתעוררים

הגבלה
דניאל פידלמן 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
1 -

הפרק השני במעלליה של "אגודת הגיבורים הסודית", משחק תפקידים בהמשכים שבו תוכלו להשפיע על השולחן 
הפתוח של "הנוטרים".

בוגרים אחראיש הגשם האחרון
15+

עמיחי שריון 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
20 -

העולם יבש ומת. הסיכוי האחרון שלכם להציל את האנושות הוא למצוא את "איש הגשם" האגדי, השולט במזג 
האוויר.

מבוכים בירה דלעת - מרד בעיר ההוביטים
ודרקונים 4

בוגרים 
אולם ההרפתקנים זהר סגל+15

שני כוחות עוינים מסכנים את עיר ההוביטים השלווה. באיזה צד תבחרו להילחם, אם בכלל?- 16

מבוכים הקרב על הנשמות המתות )צהריים(
ודרקונים 4

ללא 
אולם ההרפתקנים שלמה בן שושןהגבלה

18 -
משחק טקטי רחב-היקף במהדורה הרביעית של "מבוכים ודרקונים". האם יש לכם את הכישורים כדי לעצור את 

שר השדים ואת הצבא הטמא שלו?

מבוכים הרודן מהדרום
ודרקונים 4

צעירים 
אולם ההרפתקנים הלל פיליפס11-15

משחק אקשן ופנטזיה. צאו להרפתקה כדי לשים סוף למזימותיו של הרודן המסתורי מהדרום.- 17

הרפתקאות בואנור - דברים שלא 
קונים בכסף

ואנור )עולם 
המבוך(

בוגרים 
אולם ההרפתקנים איתמר קרביאן+15

משחק של תככים ולחימה, והראשון בסדרת הרפתקאות שתמשיך גם בכנסים אחרים.- 14
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מבוכים הרפתקה מיניאטורית
ודרקונים 4

צעירים 
משחק פנטזיה הירואית של חידות ושל אקשן, בו שתי קבוצות של הרפתקנים יפעלו כדי להציל את העולם.מגדל הקסם - 21אור ויוני עטר11-15

בוגרים חגסנאי
משחק טראגי-קומי על סעודה משפחתית שבה מתפרצים כל המתחים הפנימיים.מגדל הקסם - 24טאי דיבון+15

בוגרים אחריהלומי הקרניפקס
אולם ההרפתקנים זיו פלוטניק+15

15 -
משחק הרפתקאות ופנטזיה. מצאת את המפה המובילה אל יהלומים יקרי-ערך... אשר השתייכו בעבר לאלילה 

מסוכנת, השולטת בכאב.

מבוכים ליגת ההרפתקנים - מלחמת הארגמן
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אבירי החוףהגבלה

10 - 1
המשחק האפי של מבוכים ודרקונים 5 מתחיל: העיר מולמאסטר נסחפת תחת הזדון של ממלכת ת'יי. המלחמה 

על גורל העיר יוצאת לדרך.

בוגרים פרטיתמחיר החמלה
אתם הניצולים האחרונים משבט שלם שנכחד, נמלטים מפני ישות רצחנית. אתם חייבים למצוא שמאן שיסיר את מגדל הקסם - 23יואב קוזניוק+15

הקללה - ומהר.

בוגרים מיזם אספמיהמיזם אספמיה: 200 ימי חרדה
אולם ההרפתקנים מיכאל פבזנר+15

13 -
"מיזם אספמיה" הוא משחק ישראלי מקורי. סננו את האמת מתוך חרושת השמועות - כדי למנוע את הצלחתו של 

"מיזם אספמיה" המסתורי.
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בוגרים אחראבודים בדרדרים
חבורה של ציידי ראשים נשלחו למשימה פשוטה יחסית - אבל משהו השתבש, וכעת עליהם להתכונן להרפתקה מגדל הקסם - 22זיו פלוטניק+15

מסמרת שיער.

ללא פאת'פיינדראגודת מגלי הארצות - חופי גן העדן
אולם ההרפתקנים עידן קוקורייבהגבלה

5 -
משחק לשחקנים מתחילים. כדי להציל את נשמתה של סוכנת "האגודה", עליכם להתמודד עם הבירוקרטיה של 

גן העדן ועם מתקפת השדים הרודפים את הסוכנים.

Apocalypse והעמק חרוך ושרופים השדות
World

בוגרים 
15+

גור אריה לבני 
דרמת מלחמה היסטורית: בואו לספר את סיפור החיילים, שהשתתפו בקרב שאין סיכוי לנצח בו.מגדל הקסם - 24אלכסיד

מבוכים כוכב יהלום
ודרקונים 5

בוגרים 
רב-מג צריך את עזרתכם בנסיונו לעצור את המלחמה בין שתי מעצמות.מגדל הקסם - 21אלי סנדלר+15

מבוכים ליגת ההרפתקנים - גחלי יער אלם
ודרקונים 5

ללא 
הגבלה

איתי אסף רייזמן-
גרייף \ אלי 

לוינגר

אולם ההרפתקנים 
2 \ 3 -

משחק לשחקנים מתחילים בליגת ההרפתקנים. תעלומה מוזרה תציב את הרפתקני הליגה בהתנגשות מול הפשע 
ומול החוק כאחד.

ליגת ההרפתקנים - תוהו ובוהו 
במכרה )טיר 2(

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אוהד רשףהגבלה

4 -
משחק לשחקנים מנוסים. משלחת שיצאה למכרות בהרים לא חזרה. האם הגמדים של לודוואקאזר הפרו את 

ההסכם עם העיר מולמאסטר?

בוגרים אחרלנווט בים המוות
אולם ההרפתקנים שלום וינברגר+15

7 -
משחק היכרות לשיטת DCC: שחקו חבורת הרפתקנים אמיצים בסגנון "מבוכים ודרקונים"... בעולם שבו רוב 

ההרפתקנים לא זוכים לעלות לדרגה השנייה.

בוגרים מיזם אספמיהמיזם אספמיה: קיבוץ עין הסערה
אולם ההרפתקנים מיכאל פבזנר+15

9 -
"מיזם אספמיה" הוא משחק ישראלי מקורי. סננו את האמת מתוך חרושת השמועות - כדי למנוע את הצלחתו של 

"מיזם אספמיה" המסתורי.

מלכים ונביאים: בואו של מלך 
בוגרים פרטיתהמשיח

אולם ההרפתקנים ליעד לרנר+15
8 -

המשיח קרוב לבוא, אבל העולם טרם מוכן. שחקו חבורה של נביאים צעירים. התמודדו עם מלכים קשים, עם 
כוהנים גאים, ועם כוחות האופל.

ללא עיר בערפלעיר בערפל: וקטור ויראלי
הגבלה

דניאל פידלמן 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
13 -

משחק היכרות עם השיטה הישראלית "עיר בערפל", העוסקת בתעלומות על-טבעיות ובבלשים פרטיים עם כוחות 
אגדיים.

מבוכים צלמוות - מפגש אחרון
ודרקונים 5

בוגרים 
אולם ההרפתקנים איתמר קרביאן+15

11 -
משחק חד-פעמי בשיטת "מבוכים ודרקונים", אשר ידמה את סיומה המדהים של מערכה ממושכת. המשחק צפוי 

להימשך כחמש שעות.
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בוגרים אחראלי הפרעונים
אולם ההרפתקנים ארז רגב+15

17 -
ארבעה מאלי מצרים העתיקה נדרשים לצאת למסע דרך עולם המתים. בדרך יתמודדו לא רק עם סכנות מבחוץ, 

אלא גם עם קשיים מבפנים.

בוגרים אחרמעבר לחומה
15+

שקד רוזנטל 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
15 -

בעולם שבו האנושות הצטמצמה למאחזים מבוצרים, נראה שאין עוד ברירה אלא לחצות את החומה: החוצה, אל 
ארצות השממה הפוסט-אפוקליפטית.

בוגרים אחרסייברפאנק ורגשות
אולם ההרפתקנים עידו צנג+15

18 -
ישראל 2076. טכנולוגיה חדישה תאפשר לכם לחלוק מחשבות במהלך משימה חשאית - אבל האם תוכלו לשלוט 

ברגשותיכם מבלי להפיץ אותם ביניכם?

פאת'פיינדר 2 בטא - נקמת רחוב 
ללא פאת'פיינדר 2השושנים

אולם ההרפתקנים עילי שניהגבלה
16 -

מזימת רצח מעוררת את "אגודת מגלי הארצות" לפעולה. מי עומד מאחורי המזימה? משחק בבטא החדשה של 
פאת'פיינדר 2.
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מבוכים הרפתקה מיניאטורית
ודרקונים 4

צעירים 
משחק פנטזיה הירואית של חידות ושל אקשן, בו שתי קבוצות של הרפתקנים יפעלו כדי להציל את העולם.מגדל הקסם - 21אור ויוני עטר11-15

בוגרים חגסנאי
משחק טראגי-קומי על סעודה משפחתית שבה מתפרצים כל המתחים הפנימיים.מגדל הקסם - 24טאי דיבון+15

בוגרים אחריהלומי הקרניפקס
אולם ההרפתקנים זיו פלוטניק+15

15 -
משחק הרפתקאות ופנטזיה. מצאת את המפה המובילה אל יהלומים יקרי-ערך... אשר השתייכו בעבר לאלילה 

מסוכנת, השולטת בכאב.

מבוכים ליגת ההרפתקנים - מלחמת הארגמן
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אבירי החוףהגבלה

10 - 1
המשחק האפי של מבוכים ודרקונים 5 מתחיל: העיר מולמאסטר נסחפת תחת הזדון של ממלכת ת'יי. המלחמה 

על גורל העיר יוצאת לדרך.

בוגרים פרטיתמחיר החמלה
אתם הניצולים האחרונים משבט שלם שנכחד, נמלטים מפני ישות רצחנית. אתם חייבים למצוא שמאן שיסיר את מגדל הקסם - 23יואב קוזניוק+15

הקללה - ומהר.

בוגרים מיזם אספמיהמיזם אספמיה: 200 ימי חרדה
אולם ההרפתקנים מיכאל פבזנר+15

13 -
"מיזם אספמיה" הוא משחק ישראלי מקורי. סננו את האמת מתוך חרושת השמועות - כדי למנוע את הצלחתו של 

"מיזם אספמיה" המסתורי.
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בוגרים אחראבודים בדרדרים
חבורה של ציידי ראשים נשלחו למשימה פשוטה יחסית - אבל משהו השתבש, וכעת עליהם להתכונן להרפתקה מגדל הקסם - 22זיו פלוטניק+15

מסמרת שיער.

ללא פאת'פיינדראגודת מגלי הארצות - חופי גן העדן
אולם ההרפתקנים עידן קוקורייבהגבלה

5 -
משחק לשחקנים מתחילים. כדי להציל את נשמתה של סוכנת "האגודה", עליכם להתמודד עם הבירוקרטיה של 

גן העדן ועם מתקפת השדים הרודפים את הסוכנים.

Apocalypse והעמק חרוך ושרופים השדות
World

בוגרים 
15+

גור אריה לבני 
דרמת מלחמה היסטורית: בואו לספר את סיפור החיילים, שהשתתפו בקרב שאין סיכוי לנצח בו.מגדל הקסם - 24אלכסיד

מבוכים כוכב יהלום
ודרקונים 5

בוגרים 
רב-מג צריך את עזרתכם בנסיונו לעצור את המלחמה בין שתי מעצמות.מגדל הקסם - 21אלי סנדלר+15

מבוכים ליגת ההרפתקנים - גחלי יער אלם
ודרקונים 5

ללא 
הגבלה

איתי אסף רייזמן-
גרייף \ אלי 

לוינגר

אולם ההרפתקנים 
2 \ 3 -

משחק לשחקנים מתחילים בליגת ההרפתקנים. תעלומה מוזרה תציב את הרפתקני הליגה בהתנגשות מול הפשע 
ומול החוק כאחד.

ליגת ההרפתקנים - תוהו ובוהו 
במכרה )טיר 2(

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אוהד רשףהגבלה

4 -
משחק לשחקנים מנוסים. משלחת שיצאה למכרות בהרים לא חזרה. האם הגמדים של לודוואקאזר הפרו את 

ההסכם עם העיר מולמאסטר?

בוגרים אחרלנווט בים המוות
אולם ההרפתקנים שלום וינברגר+15

7 -
משחק היכרות לשיטת DCC: שחקו חבורת הרפתקנים אמיצים בסגנון "מבוכים ודרקונים"... בעולם שבו רוב 

ההרפתקנים לא זוכים לעלות לדרגה השנייה.

בוגרים מיזם אספמיהמיזם אספמיה: קיבוץ עין הסערה
אולם ההרפתקנים מיכאל פבזנר+15

9 -
"מיזם אספמיה" הוא משחק ישראלי מקורי. סננו את האמת מתוך חרושת השמועות - כדי למנוע את הצלחתו של 

"מיזם אספמיה" המסתורי.

מלכים ונביאים: בואו של מלך 
בוגרים פרטיתהמשיח

אולם ההרפתקנים ליעד לרנר+15
8 -

המשיח קרוב לבוא, אבל העולם טרם מוכן. שחקו חבורה של נביאים צעירים. התמודדו עם מלכים קשים, עם 
כוהנים גאים, ועם כוחות האופל.

ללא עיר בערפלעיר בערפל: וקטור ויראלי
הגבלה

דניאל פידלמן 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
13 -

משחק היכרות עם השיטה הישראלית "עיר בערפל", העוסקת בתעלומות על-טבעיות ובבלשים פרטיים עם כוחות 
אגדיים.

מבוכים צלמוות - מפגש אחרון
ודרקונים 5

בוגרים 
אולם ההרפתקנים איתמר קרביאן+15

11 -
משחק חד-פעמי בשיטת "מבוכים ודרקונים", אשר ידמה את סיומה המדהים של מערכה ממושכת. המשחק צפוי 

להימשך כחמש שעות.
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בוגרים אחראלי הפרעונים
אולם ההרפתקנים ארז רגב+15

17 -
ארבעה מאלי מצרים העתיקה נדרשים לצאת למסע דרך עולם המתים. בדרך יתמודדו לא רק עם סכנות מבחוץ, 

אלא גם עם קשיים מבפנים.

בוגרים אחרמעבר לחומה
15+

שקד רוזנטל 
)צוות קורטקס(

אולם ההרפתקנים 
15 -

בעולם שבו האנושות הצטמצמה למאחזים מבוצרים, נראה שאין עוד ברירה אלא לחצות את החומה: החוצה, אל 
ארצות השממה הפוסט-אפוקליפטית.

בוגרים אחרסייברפאנק ורגשות
אולם ההרפתקנים עידו צנג+15

18 -
ישראל 2076. טכנולוגיה חדישה תאפשר לכם לחלוק מחשבות במהלך משימה חשאית - אבל האם תוכלו לשלוט 

ברגשותיכם מבלי להפיץ אותם ביניכם?

פאת'פיינדר 2 בטא - נקמת רחוב 
ללא פאת'פיינדר 2השושנים

אולם ההרפתקנים עילי שניהגבלה
16 -

מזימת רצח מעוררת את "אגודת מגלי הארצות" לפעולה. מי עומד מאחורי המזימה? משחק בבטא החדשה של 
פאת'פיינדר 2.
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אליפות המנצ'קין 
!2018

טורניר משחק 
הצטרפו לטורניר והתחרו על התואר "אלוף המנצ'קין הישראלי". המשחק משתמש בכל ההרחבות שתורגמו היכל המשחקים - 46הספריהללא הגבלהלוח / קלפים

לעברית

הכרות למשחק דאדזון 
,Deadzone סבב בוקר

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

העיירה - גרסת 
הלארפ 

משחק 
אביטל אמיתי ויובל ללא הגבלהתפקידים חי

)לשעבר "הרוצח בכספות"( בעקבות גל רציחות בעיירה מאדגרייב, הוצאה הוראה להתפנות מידית. אתם, מגדל הקסםפורת
השחקנים, נכלאתם בחדר אחד כדי לברר את זהות הרוצחים ועושי הרע. התצליחו להגן על העיירה?

טורניר אליפות 
40K וורהאמר

משחק 
בעולם של וורהאמר 40K יש רק מלחמה! היכל המשחקיםערן סונדרפןבוגרים +15מיניאטורות

טורניר קהילה על 1750 נקודות.

טורניר משחק טורניר המחתרת
גלו את הבוגד! במשחק המחתרת השחקנים מתחלקים לשתי קבוצות, הנאמנים והמורדים - אך לא כולם יודעים היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

מי משחק באיזה תפקיד.

טורניר יוגיהו דרקוניקון 
2018

טורניר משחק 
טורניר של משחק הקלפים יוגיהו, כל אחד צריך להגיע עם חפיסה מוכנה. הטורניר יתקיים בפורמט "Advanced" -תום רשקוללא הגבלהלוח / קלפים

וישחקו בצורה של הטוב מ-3.

משחק הכרות לעידן 
סיגמר - בוקר

משחק 
מלחמת הנשמות החלה, אבל בגבולות של הממלכות כוחות הכאוס יוצאים לעוד מתקפה אחת אחרונה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

.GW בואו להכיר את משחק המיניאטורות עידן סיגמר מבית חברת

סדנת אלתור 
מטרת הסדנה הזו לתת כמה כלים שיאפשרו לכם השחקנים והמנחים להתמודד עם התרחשויות או אירועים מאורת הדרקוןאורי ליפשיץבוגרים +15הרצאה / סדנהלרולפליירים

במהלך סשן. הסדנה מיועדת לשחקנים ומנחים כאחד.

סדנת צביעה סבב 
בואו ללמוד בכ-90 דקות איך להפוך מיניאטורה אפורה למיניאטורה צבעונית וחיה.היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןללא הגבלההרצאה / סדנהבוקר
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הכרות למשחק דאדזון 
Deadzone

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

הפרוטוקול - תבנו 
בלוקציין של אלופים

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - במשחק אתם אנשי עסקים שמעוניינים להשיג כמה שיותר ביטקונים מהר היכל המשחקים - 44איתמר שפרןללא הגבלהקלפים

יותר מחברכם.

מבוכים ודרקונים 
בשנים האחרונות גוברת המודעות לאלמנטים מרפאים אשר גלומים במשחק תפקידים שולחני. הנושא נחקר מאורת הדרקוןתום לויןללא הגבלההרצאה / סדנהוטיפול רגשי

ובהרצאה אעבור על הממצאים בנושא, בנוסף אתמקד בשאלה איך וכיצד יכול המשחק להיות כלי לטיפול רגשי.

משחק הכרות לפטיש 
מלחמה 40K - צהריים

משחק 
בשנת 40K יש רק מלחמה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

הצטרפו לכוחות האימפריה בשעתם הקשה, וחסמו את לגיונות הנקרונים הקמים לתחייה!

סדנת צביעה 
סדנה זו מיועדת למי שכבר יודע לאחוז במכחול, ורוצה לשפר טכניקות! היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןבוגרים +15הרצאה / סדנהלמתקדמים

הסדנה לא מתאימה למי שלא צבע מיניאטורות בחייו.
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ארמון הקיץ - 
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק קלפים תלת מימדי אסטרטגי מבית היוצר של GravitiX Games, כל היכל המשחקים - 43יניב כהנא וינון כהןללא הגבלהקלפים

שחקן ישחק קוסם של הלורד.

 - DIM SUN דים סאן
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק אסטרטגיה מהיר וטעים מלב ליבו של המטבח הסיני. היכל המשחקים - 43אסף נייגרללא הגבלהקלפים

שני שחקנים מתחרים ביניהם במשחק קלפים שכולו 100% אסטרטגיה ו-0% מזל.

טורניר משחק טורניר קטאן
 בואו להלחם על התואר "הלורד של קטאן" מול השחקנים הטובים בארץ, ולהוכיח מה אתם שווים!היכל המשחקים - 46ללא הגבלהלוח / קלפים

טורניר משחק טורניר קינגדומינו
דרקוניקון מציג את הטורניר הראשון בישראל לקינגדומינו - האם אתם תהיו האלופים הראשונים של ישראל?היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

סדנת צביעה סבב 
בואו ללמוד בכ-90 דקות איך להפוך מיניאטורה אפורה למיניאטורה צבעונית וחיה.היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןללא הגבלההרצאה / סדנהצהרים

סופות ולהבות - 
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
ללא הגבלהקלפים

ג'ני מינסיאן, אלכס 
ויינבוים, ארקדי 

ריבובלוב
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - האם תשליטו אימה בכוחותיכם ההרסניים, או תחזירו את ההרמוניה לכדור היכל המשחקים - 44

הארץ?

משחק סיידקיקס אנונימוס
"סיידקיקס אנונימוס" הוא משחק תפקידים חי מז'אנר גיבורי העל. זה משחק פארודי וקומי, אז אם אתם רוצים מאורת הדרקוןאורן בן נתןבוגרים +15תפקידים חי

משחק שתצחקו בו הרבה, זה האחד. המשחק ידידותי מאוד למתחילים אך עדיין דורש יכולת משחק בסיסית.
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העיירה - גרסת 
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אביטל אמיתי ויובל ללא הגבלהתפקידים חי
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השחקנים, נכלאתם בחדר אחד כדי לברר את זהות הרוצחים ועושי הרע. התצליחו להגן על העיירה?

טורניר אליפות 
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משחק הכרות לעידן 
סיגמר - בוקר
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במהלך סשן. הסדנה מיועדת לשחקנים ומנחים כאחד.

סדנת צביעה סבב 
בואו ללמוד בכ-90 דקות איך להפוך מיניאטורה אפורה למיניאטורה צבעונית וחיה.היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןללא הגבלההרצאה / סדנהבוקר
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הכרות למשחק דאדזון 
Deadzone

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

הפרוטוקול - תבנו 
בלוקציין של אלופים

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - במשחק אתם אנשי עסקים שמעוניינים להשיג כמה שיותר ביטקונים מהר היכל המשחקים - 44איתמר שפרןללא הגבלהקלפים

יותר מחברכם.

מבוכים ודרקונים 
בשנים האחרונות גוברת המודעות לאלמנטים מרפאים אשר גלומים במשחק תפקידים שולחני. הנושא נחקר מאורת הדרקוןתום לויןללא הגבלההרצאה / סדנהוטיפול רגשי

ובהרצאה אעבור על הממצאים בנושא, בנוסף אתמקד בשאלה איך וכיצד יכול המשחק להיות כלי לטיפול רגשי.

משחק הכרות לפטיש 
מלחמה 40K - צהריים

משחק 
בשנת 40K יש רק מלחמה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

הצטרפו לכוחות האימפריה בשעתם הקשה, וחסמו את לגיונות הנקרונים הקמים לתחייה!

סדנת צביעה 
סדנה זו מיועדת למי שכבר יודע לאחוז במכחול, ורוצה לשפר טכניקות! היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןבוגרים +15הרצאה / סדנהלמתקדמים

הסדנה לא מתאימה למי שלא צבע מיניאטורות בחייו.
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ארמון הקיץ - 
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק קלפים תלת מימדי אסטרטגי מבית היוצר של GravitiX Games, כל היכל המשחקים - 43יניב כהנא וינון כהןללא הגבלהקלפים

שחקן ישחק קוסם של הלורד.

 - DIM SUN דים סאן
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק אסטרטגיה מהיר וטעים מלב ליבו של המטבח הסיני. היכל המשחקים - 43אסף נייגרללא הגבלהקלפים

שני שחקנים מתחרים ביניהם במשחק קלפים שכולו 100% אסטרטגיה ו-0% מזל.

טורניר משחק טורניר קטאן
 בואו להלחם על התואר "הלורד של קטאן" מול השחקנים הטובים בארץ, ולהוכיח מה אתם שווים!היכל המשחקים - 46ללא הגבלהלוח / קלפים

טורניר משחק טורניר קינגדומינו
דרקוניקון מציג את הטורניר הראשון בישראל לקינגדומינו - האם אתם תהיו האלופים הראשונים של ישראל?היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

סדנת צביעה סבב 
בואו ללמוד בכ-90 דקות איך להפוך מיניאטורה אפורה למיניאטורה צבעונית וחיה.היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןללא הגבלההרצאה / סדנהצהרים

סופות ולהבות - 
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
ללא הגבלהקלפים

ג'ני מינסיאן, אלכס 
ויינבוים, ארקדי 

ריבובלוב
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - האם תשליטו אימה בכוחותיכם ההרסניים, או תחזירו את ההרמוניה לכדור היכל המשחקים - 44

הארץ?

משחק סיידקיקס אנונימוס
"סיידקיקס אנונימוס" הוא משחק תפקידים חי מז'אנר גיבורי העל. זה משחק פארודי וקומי, אז אם אתם רוצים מאורת הדרקוןאורן בן נתןבוגרים +15תפקידים חי

משחק שתצחקו בו הרבה, זה האחד. המשחק ידידותי מאוד למתחילים אך עדיין דורש יכולת משחק בסיסית.
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טורניר דומיניון 
)קלפים(

טורניר משחק 
לרגל חגיגות 10 שנים לדומיניון- נקיים טורניר פתוח לותיקים וחדשים. בשעה הראשונה יהיו מפגשי לימוד ולאחר היכל המשחקים - 42ארז וינרבוגרים +15לוח / קלפים

מכן נקיים משחקים מתקדמים  ונעקוב אחר הנצחונות. המנצח יזכה לתואר - אביר הדומיניון הישראלי.

משחק הכרות לעידן 
סיגמר - אחרי צהריים

משחק 
מלחמת הנשמות החלה, אבל בגבולות של הממלכות כוחות הכאוס יוצאים לעוד מתקפה אחת אחרונה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

.GW בואו להכיר את משחק המיניאטורות עידן סיגמר מבית חברת

משחקי קופסא 
למשפחות - פתרון 

לזמן איכות
נפגש ונדבר קצת על מה תפקיד המשחק בבית, למה ילדים זקוקים כל כך למשחק, איך המשחק יכול לאפשר היכל המשחקים - 45הילה שקדללא הגבלההרצאה / סדנה

לזמן איכות משפחתי מאוזן בו גם ההורה מתוגמל מן הזמן המשותף.

משחק קמפיין דאדזון: פריצה
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

רפובליקת בננות - 
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - במשחק בידיניג והנחת אריחים אסטרטגי כל שחקן ישחק אחיין של הנשיא, היכל המשחקים - 43יניב כהנאללא הגבלהקלפים

ינהל ויבנה את האזור שלו וימצא דרכים למלא את חשבון הבנק השוויצרי שלו.

15 ומעלה - הרצת 
משחקי תפקידים 
בקבוצות גדולות

ללא הגבלההרצאה / סדנה
ארז שריון ושקד 

רוזנטל )צוות 
קורטקס(

מאורת הדרקון - 1
מעבירים חוג מבוכים ודרקונים? 

מפחדים להתמודד עם קבוצות גדולות של שחקנים? 
הצטרפו אלינו לשעה וחצי של הנחיה, תרתי משמע. ותוכלו לשמוע איך להפוך את התחביב האהוב למקצוע.
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גוליבר - פלייטסט 
משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - במשחק אסטרטגיה מבית היוצר של GravitiX Games, כל שחקן ישלוט על היכל המשחקים - 43יניב כהנא ואורן שינייןללא הגבלהקלפים

גמדיו שימהרו לקשור את גוליבר לפני שישתחרר.

טורניר מג'יק 
דרקוניקון 2018

טורניר משחק 
טורניר מג'יק סטנדרט בפורמט סוויס שבסופו יחולקו בין הפרסים בוסטרים של סטנדרט שואודאונס.????תום רשקוללא הגבלהלוח / קלפים

Star Realms טורניר משחק טורניר
Star Realms - משחק בניית חפיסה בחלל הפופולארי חוזר בגדול! התחרות קיבלה תמיכה רשמית מהחברה היכל המשחקים - 46אורי קגןללא הגבלהלוח / קלפים

White Wizards Games אשר יצרו את המשחק ולכן יהיו פרסים שווים לזוכים!

משחק הכרות לפטיש 
40K מלחמה

משחק 
בשנת 40K יש רק מלחמה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

הצטרפו לכוחות האימפריה בשעתם הקשה, וחסמו את לגיונות הנקרונים הקמים לתחייה! 

בואו ללמוד בכ-90 דקות איך להפוך מיניאטורה אפורה למיניאטורה צבעונית וחיה.היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןבוגרים +15הרצאה / סדנהסדנת צביעה סבב ערב

 Feral Combat
פלייטסט משחק 

קלפים

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - פרל קומבט הוא משחק קלפים אסטרטגי בו השחקן אוסף קלפים ומתוך היכל המשחקים - 1-יובל בדשבוגרים +15קלפים

האוסף שלו הוא מרכיב את החבילה המתאימה לו ביותר.

2
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 - Oberon אוברון
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
יניב כהנא ואיזי ללא הגבלהקלפים

הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק קלפים אסטרטגי מבית היוצר של GravitiX Games, כל שחקן ישחק היכל המשחקים - 43אשכנזי
דרואיד שישלח את הפיות להפיק אבקת פיות אצל מתחריו

טורניר משחק טורניר שם קוד
טורניר של שם-קוד בעברית. בטורניר תוכלו לשחק כקבוצה מגובשת מהבית או להצטרף לשחקנים שהכרתם היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

בטורניר, וביחד לנסות ולזכות בתואר המרגלים של ישראל!

משחק לימבו, לאחר המוות
ברוכים הבאים ללימבו, בין חיים למוות, כאן נבחר את היעד המתאים לכל אחד מכם עכשיו כשאתם מתים. מאורת הדרקון - 1-יהלי גוטמןבוגרים +15תפקידים חי

אני אהיה המנחה שלכם, מוות, במסע הסופי של חלקכם, והמסע הראשון של התחלה חדשה לאחרים.

משחקי תפקידים יום שישי
תיאורמיקוםמנחהגילאיםשיטהשם המשחק
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ללא הנוטריםאגודת הגיבורים הסודית: דרקון האבן
אולם ההרפתקנים יזהר יצחקיהגבלה

1 -
הפרק האחרון במעלליה של "אגודת הגיבורים הסודית", משחק תפקידים בהמשכים שבו תוכלו להשפיע על 

השולחן הפתוח של "הנוטרים".

ללא פאת'פיינדראגודת מגלי הארצות - הבלתי נראים
אולם ההרפתקנים אסף גולומביקהגבלה

מיזם בניה חשף חורבות רדופות, וההרפתקנים של "אגודת מגלי הארצות" נשלחים לחקור את פשר העניין.- 7

מבוכים האור האחרון
ודרקונים 3.5

ללא 
אולם ההרפתקנים ינאי גורהגבלה

10 -
אירועים מוזרים מכים בכפר הקטן שלכם, אבל אז השמש שוקעת בפעם האחרונה. גורל העיירה )העולם?( תלוי 

בכם.

מבוכים הקרב על הנשמות המתות )שישי(
ודרקונים 4

ללא 
אולם ההרפתקנים שלמה בן שושןהגבלה

18 -
משחק טקטי רחב-היקף במהדורה הרביעית של "מבוכים ודרקונים". האם יש לכם את הכישורים כדי לעצור את 

שר השדים ואת הצבא הטמא שלו?

מבוכים ליגת ההרפתקנים - גלימות וצללים
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אלי לוינגרהגבלה

3 -
משחק לשחקנים מתחילים. ארגון "הגלימות" המסתורי מציע לכם הצעה שאין לסרב לה. המעט שתוכלו לעשות 

הוא להגיע מוכנים.

ליגת ההרפתקנים - הצריח המוצף 
)טיר 2(

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים מתן זבולוןהגבלה

משחק לשחקנים מנוסים של "ליגת ההרפתקנים". הצטרפו למירוץ בעקבות חפץ-פלא מסתורי.- 6



12

תיאורמיקוםמנחהגילאיםסוגשם המשחקשעה

16
:0

0

טורניר דומיניון 
)קלפים(

טורניר משחק 
לרגל חגיגות 10 שנים לדומיניון- נקיים טורניר פתוח לותיקים וחדשים. בשעה הראשונה יהיו מפגשי לימוד ולאחר היכל המשחקים - 42ארז וינרבוגרים +15לוח / קלפים

מכן נקיים משחקים מתקדמים  ונעקוב אחר הנצחונות. המנצח יזכה לתואר - אביר הדומיניון הישראלי.

משחק הכרות לעידן 
סיגמר - אחרי צהריים

משחק 
מלחמת הנשמות החלה, אבל בגבולות של הממלכות כוחות הכאוס יוצאים לעוד מתקפה אחת אחרונה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

.GW בואו להכיר את משחק המיניאטורות עידן סיגמר מבית חברת

משחקי קופסא 
למשפחות - פתרון 

לזמן איכות
נפגש ונדבר קצת על מה תפקיד המשחק בבית, למה ילדים זקוקים כל כך למשחק, איך המשחק יכול לאפשר היכל המשחקים - 45הילה שקדללא הגבלההרצאה / סדנה

לזמן איכות משפחתי מאוזן בו גם ההורה מתוגמל מן הזמן המשותף.

משחק קמפיין דאדזון: פריצה
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

רפובליקת בננות - 
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - במשחק בידיניג והנחת אריחים אסטרטגי כל שחקן ישחק אחיין של הנשיא, היכל המשחקים - 43יניב כהנאללא הגבלהקלפים

ינהל ויבנה את האזור שלו וימצא דרכים למלא את חשבון הבנק השוויצרי שלו.

15 ומעלה - הרצת 
משחקי תפקידים 
בקבוצות גדולות

ללא הגבלההרצאה / סדנה
ארז שריון ושקד 

רוזנטל )צוות 
קורטקס(

מאורת הדרקון - 1
מעבירים חוג מבוכים ודרקונים? 

מפחדים להתמודד עם קבוצות גדולות של שחקנים? 
הצטרפו אלינו לשעה וחצי של הנחיה, תרתי משמע. ותוכלו לשמוע איך להפוך את התחביב האהוב למקצוע.
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גוליבר - פלייטסט 
משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - במשחק אסטרטגיה מבית היוצר של GravitiX Games, כל שחקן ישלוט על היכל המשחקים - 43יניב כהנא ואורן שינייןללא הגבלהקלפים

גמדיו שימהרו לקשור את גוליבר לפני שישתחרר.

טורניר מג'יק 
דרקוניקון 2018

טורניר משחק 
טורניר מג'יק סטנדרט בפורמט סוויס שבסופו יחולקו בין הפרסים בוסטרים של סטנדרט שואודאונס.????תום רשקוללא הגבלהלוח / קלפים

Star Realms טורניר משחק טורניר
Star Realms - משחק בניית חפיסה בחלל הפופולארי חוזר בגדול! התחרות קיבלה תמיכה רשמית מהחברה היכל המשחקים - 46אורי קגןללא הגבלהלוח / קלפים

White Wizards Games אשר יצרו את המשחק ולכן יהיו פרסים שווים לזוכים!

משחק הכרות לפטיש 
40K מלחמה

משחק 
בשנת 40K יש רק מלחמה! היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןללא הגבלהמיניאטורות

הצטרפו לכוחות האימפריה בשעתם הקשה, וחסמו את לגיונות הנקרונים הקמים לתחייה! 

בואו ללמוד בכ-90 דקות איך להפוך מיניאטורה אפורה למיניאטורה צבעונית וחיה.היכל המשחקים - 34ערן סונדרפןבוגרים +15הרצאה / סדנהסדנת צביעה סבב ערב

 Feral Combat
פלייטסט משחק 

קלפים

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - פרל קומבט הוא משחק קלפים אסטרטגי בו השחקן אוסף קלפים ומתוך היכל המשחקים - 1-יובל בדשבוגרים +15קלפים

האוסף שלו הוא מרכיב את החבילה המתאימה לו ביותר.

2
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 - Oberon אוברון
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
יניב כהנא ואיזי ללא הגבלהקלפים

הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק קלפים אסטרטגי מבית היוצר של GravitiX Games, כל שחקן ישחק היכל המשחקים - 43אשכנזי
דרואיד שישלח את הפיות להפיק אבקת פיות אצל מתחריו

טורניר משחק טורניר שם קוד
טורניר של שם-קוד בעברית. בטורניר תוכלו לשחק כקבוצה מגובשת מהבית או להצטרף לשחקנים שהכרתם היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

בטורניר, וביחד לנסות ולזכות בתואר המרגלים של ישראל!

משחק לימבו, לאחר המוות
ברוכים הבאים ללימבו, בין חיים למוות, כאן נבחר את היעד המתאים לכל אחד מכם עכשיו כשאתם מתים. מאורת הדרקון - 1-יהלי גוטמןבוגרים +15תפקידים חי

אני אהיה המנחה שלכם, מוות, במסע הסופי של חלקכם, והמסע הראשון של התחלה חדשה לאחרים.

תיאורמיקוםמנחהגילאיםשיטהשם המשחק
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ללא הנוטריםאגודת הגיבורים הסודית: דרקון האבן
אולם ההרפתקנים יזהר יצחקיהגבלה

1 -
הפרק האחרון במעלליה של "אגודת הגיבורים הסודית", משחק תפקידים בהמשכים שבו תוכלו להשפיע על 

השולחן הפתוח של "הנוטרים".

ללא פאת'פיינדראגודת מגלי הארצות - הבלתי נראים
אולם ההרפתקנים אסף גולומביקהגבלה

מיזם בניה חשף חורבות רדופות, וההרפתקנים של "אגודת מגלי הארצות" נשלחים לחקור את פשר העניין.- 7

מבוכים האור האחרון
ודרקונים 3.5

ללא 
אולם ההרפתקנים ינאי גורהגבלה

10 -
אירועים מוזרים מכים בכפר הקטן שלכם, אבל אז השמש שוקעת בפעם האחרונה. גורל העיירה )העולם?( תלוי 

בכם.

מבוכים הקרב על הנשמות המתות )שישי(
ודרקונים 4

ללא 
אולם ההרפתקנים שלמה בן שושןהגבלה

18 -
משחק טקטי רחב-היקף במהדורה הרביעית של "מבוכים ודרקונים". האם יש לכם את הכישורים כדי לעצור את 

שר השדים ואת הצבא הטמא שלו?

מבוכים ליגת ההרפתקנים - גלימות וצללים
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים אלי לוינגרהגבלה

3 -
משחק לשחקנים מתחילים. ארגון "הגלימות" המסתורי מציע לכם הצעה שאין לסרב לה. המעט שתוכלו לעשות 

הוא להגיע מוכנים.

ליגת ההרפתקנים - הצריח המוצף 
)טיר 2(

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים מתן זבולוןהגבלה

משחק לשחקנים מנוסים של "ליגת ההרפתקנים". הצטרפו למירוץ בעקבות חפץ-פלא מסתורי.- 6



פעילויות יום שישי
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משחקי תפקידים יום שישי המשך
תיאורמיקוםמנחהגילאיםשיטהשם המשחק
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ליגת ההרפתקנים - נשיפת הורד 
הצהוב

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים יותם יוסף אביטלהגבלה

כת של נזירים נחשדת בסדרה של מקרי מוות מסתוריים. הוטל עליכם לברר את הדבר.- 4

ליגת ההרפתקנים - ריקבון תחת 
מולמאסטר )צעירים(

מבוכים 
ודרקונים 5

צעירים 
אולם ההרפתקנים רז לב ארי11-15

2 -
משחק לשחקנים מתחילים. סכנה מפלצתית אורבת בביבי העיר מולמאסטר. עליכם לעצור את הזדון המסתתר 

שם.

בוגרים מיזם אספמיהמיזם אספמיה - הסודות של דיסני
אולם ההרפתקנים ליעד לרנר+15

8 -
"מיזם אספמיה" הוא משחק ישראלי מקורי. סננו את האמת מתוך חרושת השמועות - כדי למנוע את הצלחתו של 

"מיזם אספמיה" המסתורי.

מבוגרים פרטיתמסעו של האיש הזקן
אולם ההרפתקנים גדעון אורבך+18

19 -
פנטזיה אפית לשחקנים מנוסים. זכרון של קסם אפל מעיב על ביקורה הצפוי של מושלת שאפתנית. אנשים רבים 

יגלו את גורלם - לטוב ולרע.

Vampire 5th ed מבוגרים עולם האפלהמפלצ)ות(, משחק
אולם ההרפתקנים טל קרפס+18

18 -
מישהו הורג אנשים בעיירה קטנה באמריקה, ולוקח מהם את דמם... הצטרפו להרפתקה של המהדורה החמישית 

Vampire והחדשה של

בוגרים The One Ringמצוד בערפל
אולם ההרפתקנים שיר אורנשטיין+15

משחק היכרות עם "הטבעת האחת", שיטת משחק בהשראת "ההוביט" ו"שר הטבעות".- 11

פאת'פיינדר 2 בטא - נקמת רחוב 
ללא פאת'פיינדר 2השושנים

אולם ההרפתקנים עומר בן אריהגבלה
מזימת רצח מעוררת את "אגודת מגלי הארצות" לפעולה. מי עומד מאחורי המזימה?- 12

פאת'פיינדר 2 בטא - נקמת רחוב 
ללא פאת'פיינדר 2השושנים - פונדקאים

אולם ההרפתקנים אביעד קורצברגהגבלה
מזימת רצח מעוררת את "אגודת מגלי הארצות" לפעולה. מי עומד מאחורי המזימה?- 14

פאת'פיינדר 2 בטא - פושטי פיסגת 
ללא פאת'פיינדר 2הצרחות

אולם ההרפתקנים איתמר קרביאןהגבלה
-1 -

משחק לשחקנים מנוסים. סוכן של אגודת מגלי הארצות, ובידיו חפץ-פלא יקר, נעלם בג'ונגל. עליכם להציל את 
הסוכן ולהשיב את החפץ בבטחה.

AvataRPG - הבריחה מאי האסירים 
בוגרים פרטית)שישי(

15+
ליאור הלפרין 

שושני
אולם ההרפתקנים 

15 -
משחק נסיון בשיטה חדשה, בעולם של "כשף האוויר האחרון" - בואו לשחק, להינות, ולהשפיע על הגרסה הסופית 

של השיטה.

The Boost - A Sixth World Gameמבוגרים אחר
אולם ההרפתקנים ערן ארבל+18

משחק היכרות עם "מנוע האפוקליפסה", בעולם של קסם, של טכנולוגיה, ושל פשיעה תאגידית.- 9

תיאורמיקוםמנחהשחקניםסוגשם המשחק
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אליפות סופר-מנצ'קין 
בחלל!

טורניר משחק 
המבוך קורא לכם להרוג את המפלצות, לשדוד את האוצר ובלי כל הקטע המעצבן הזה של "משחק תפקידים"! היכל המשחקים - 46הספריהללא הגבלהלוח / קלפים

התחרו על תואר אלוף הסופר מנצ'קין בחלל!

הכרות למשחק דאדזון 
Deadzone שישי בוקר

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

משחק ונציה
"ונציה" הוא משחק חי המתרחש בתקופת הרנסאנס, ועוסק בתככים ופוליטיקה. במשחק תשחקו את בני חמשת מאורת הדרקון - 1-אוריה רוקחבוגרים +15תפקידים חי

המשפחות החזקות בונציה, ותנסו להכריע את גורל העיר - ואת המחלוקת על מי ישלוט בה.

FNM טורניר משחק טורניר מג'יק
טורניר מג'יק Friday Night Magic בפורמט לבחירתכם ויחולקו כמובן FNM פרומו למשתתפים-תום רשקוללא הגבלהלוח / קלפים

טורניר משחק טורניר ספיד-קטאן
טורניר קטאן מהיר ביום שישי בבוקר, רוצים להתחרות מול השחקנים הטובים בישראל? הצטרפו לטורנירהיכל המשחקים - 46ללא הגבלהלוח / קלפים

טורניר שאדספייר 
Shadespire

משחק 
היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןבוגרים +15מיניאטורות

טורנייר הקיץ הראשון של Shadespire בישראל! 
.Games Workshop בואו להראות שהקבוצה שלכם היא הטובה ביותר במשחק המיניאטורות החדש מבית

יש להגיע עם קבוצה מוכנה.

 - Evidence עדויות
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק אסטרטגיה בעל מכניקה יחידה במינה. היכל המשחקים - 43אסף נייגרבוגרים +15קלפים

דמיינו מה היה קורה אם היו לוקחים שחמט, סטרטגו, הרמז ודומינו ושמים הכל בבלנדר...

עיצוב ופיתוח משחקי לוח 
בסדנה נעבור על נקודות חשובות שנוגעות לפיתוח משחקי לוח וקלפים בתחום משחקי התחביב ובעיות שונות מגדל הקסם - 20פיני שכטרבוגרים +15הרצאה / סדנהוקלפים

שצצות במהלך הדרך.
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הכרות למשחק דאדזון 
Deadzone סבב שישי 

צהריים

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

טורניר משחק טורניר שם קוד: תמונות
התחרו בטורניר שם-קוד: תמונות, בגרסה ללא המילים של המשחק וזכו בתואר המרגלים של ישראל ובשובר היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

מתנה לדוכנים
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תיאורמיקוםמנחהגילאיםשיטהשם המשחק
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ליגת ההרפתקנים - נשיפת הורד 
הצהוב

מבוכים 
ודרקונים 5

ללא 
אולם ההרפתקנים יותם יוסף אביטלהגבלה

כת של נזירים נחשדת בסדרה של מקרי מוות מסתוריים. הוטל עליכם לברר את הדבר.- 4

ליגת ההרפתקנים - ריקבון תחת 
מולמאסטר )צעירים(

מבוכים 
ודרקונים 5

צעירים 
אולם ההרפתקנים רז לב ארי11-15

2 -
משחק לשחקנים מתחילים. סכנה מפלצתית אורבת בביבי העיר מולמאסטר. עליכם לעצור את הזדון המסתתר 

שם.

בוגרים מיזם אספמיהמיזם אספמיה - הסודות של דיסני
אולם ההרפתקנים ליעד לרנר+15

8 -
"מיזם אספמיה" הוא משחק ישראלי מקורי. סננו את האמת מתוך חרושת השמועות - כדי למנוע את הצלחתו של 

"מיזם אספמיה" המסתורי.

מבוגרים פרטיתמסעו של האיש הזקן
אולם ההרפתקנים גדעון אורבך+18

19 -
פנטזיה אפית לשחקנים מנוסים. זכרון של קסם אפל מעיב על ביקורה הצפוי של מושלת שאפתנית. אנשים רבים 

יגלו את גורלם - לטוב ולרע.

Vampire 5th ed מבוגרים עולם האפלהמפלצ)ות(, משחק
אולם ההרפתקנים טל קרפס+18

18 -
מישהו הורג אנשים בעיירה קטנה באמריקה, ולוקח מהם את דמם... הצטרפו להרפתקה של המהדורה החמישית 

Vampire והחדשה של

בוגרים The One Ringמצוד בערפל
אולם ההרפתקנים שיר אורנשטיין+15

משחק היכרות עם "הטבעת האחת", שיטת משחק בהשראת "ההוביט" ו"שר הטבעות".- 11

פאת'פיינדר 2 בטא - נקמת רחוב 
ללא פאת'פיינדר 2השושנים

אולם ההרפתקנים עומר בן אריהגבלה
מזימת רצח מעוררת את "אגודת מגלי הארצות" לפעולה. מי עומד מאחורי המזימה?- 12

פאת'פיינדר 2 בטא - נקמת רחוב 
ללא פאת'פיינדר 2השושנים - פונדקאים

אולם ההרפתקנים אביעד קורצברגהגבלה
מזימת רצח מעוררת את "אגודת מגלי הארצות" לפעולה. מי עומד מאחורי המזימה?- 14

פאת'פיינדר 2 בטא - פושטי פיסגת 
ללא פאת'פיינדר 2הצרחות

אולם ההרפתקנים איתמר קרביאןהגבלה
-1 -

משחק לשחקנים מנוסים. סוכן של אגודת מגלי הארצות, ובידיו חפץ-פלא יקר, נעלם בג'ונגל. עליכם להציל את 
הסוכן ולהשיב את החפץ בבטחה.

AvataRPG - הבריחה מאי האסירים 
בוגרים פרטית)שישי(

15+
ליאור הלפרין 

שושני
אולם ההרפתקנים 

15 -
משחק נסיון בשיטה חדשה, בעולם של "כשף האוויר האחרון" - בואו לשחק, להינות, ולהשפיע על הגרסה הסופית 

של השיטה.

The Boost - A Sixth World Gameמבוגרים אחר
אולם ההרפתקנים ערן ארבל+18

משחק היכרות עם "מנוע האפוקליפסה", בעולם של קסם, של טכנולוגיה, ושל פשיעה תאגידית.- 9

תיאורמיקוםמנחהשחקניםסוגשם המשחק
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אליפות סופר-מנצ'קין 
בחלל!

טורניר משחק 
המבוך קורא לכם להרוג את המפלצות, לשדוד את האוצר ובלי כל הקטע המעצבן הזה של "משחק תפקידים"! היכל המשחקים - 46הספריהללא הגבלהלוח / קלפים

התחרו על תואר אלוף הסופר מנצ'קין בחלל!

הכרות למשחק דאדזון 
Deadzone שישי בוקר

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

משחק ונציה
"ונציה" הוא משחק חי המתרחש בתקופת הרנסאנס, ועוסק בתככים ופוליטיקה. במשחק תשחקו את בני חמשת מאורת הדרקון - 1-אוריה רוקחבוגרים +15תפקידים חי

המשפחות החזקות בונציה, ותנסו להכריע את גורל העיר - ואת המחלוקת על מי ישלוט בה.

FNM טורניר משחק טורניר מג'יק
טורניר מג'יק Friday Night Magic בפורמט לבחירתכם ויחולקו כמובן FNM פרומו למשתתפים-תום רשקוללא הגבלהלוח / קלפים

טורניר משחק טורניר ספיד-קטאן
טורניר קטאן מהיר ביום שישי בבוקר, רוצים להתחרות מול השחקנים הטובים בישראל? הצטרפו לטורנירהיכל המשחקים - 46ללא הגבלהלוח / קלפים

טורניר שאדספייר 
Shadespire

משחק 
היכל המשחקים - 32ערן סונדרפןבוגרים +15מיניאטורות

טורנייר הקיץ הראשון של Shadespire בישראל! 
.Games Workshop בואו להראות שהקבוצה שלכם היא הטובה ביותר במשחק המיניאטורות החדש מבית

יש להגיע עם קבוצה מוכנה.

 - Evidence עדויות
פלייטסט משחק לוח

משחק לוח / 
הדגמה של משחק ישראלי מקורי - משחק אסטרטגיה בעל מכניקה יחידה במינה. היכל המשחקים - 43אסף נייגרבוגרים +15קלפים

דמיינו מה היה קורה אם היו לוקחים שחמט, סטרטגו, הרמז ודומינו ושמים הכל בבלנדר...

עיצוב ופיתוח משחקי לוח 
בסדנה נעבור על נקודות חשובות שנוגעות לפיתוח משחקי לוח וקלפים בתחום משחקי התחביב ובעיות שונות מגדל הקסם - 20פיני שכטרבוגרים +15הרצאה / סדנהוקלפים

שצצות במהלך הדרך.
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הכרות למשחק דאדזון 
Deadzone סבב שישי 

צהריים

משחק 
במשחק המיניאטורות דאדזון כל שחקן שולט על יחידת עילית שנלחמת בשם תאגידי הענק. דאדזון הוא משחק היכל המשחקים - 30חגי קובטשללא הגבלהמיניאטורות

מיניאטורות מהיר ומתאים לכל הגילאים

טורניר משחק טורניר שם קוד: תמונות
התחרו בטורניר שם-קוד: תמונות, בגרסה ללא המילים של המשחק וזכו בתואר המרגלים של ישראל ובשובר היכל המשחקים - 46אורין אינטרטורללא הגבלהלוח / קלפים

מתנה לדוכנים



שתייה ומזון

מפת המתחם

הצטרפו לקהילת הפונדק

www.pundak.co.il

בכנס יש עמדת שתיה קלה בחינם לבאי הכנס ובנוסף ימכרו סנדויצ'ים לבאים. ניתן למצוא 
מגוון מסעדות בקניון איילון שנמצא מרחק של כרבע שעה ברגל ממיקום הכנס.

* הפורטל הוא אתר התוכן הגדול והוותיק למשחקי-תפקידים ומשחקי לוח בישראל. אתם 
מוזמנים לקרוא מאמרים, סקירות, הרפתקאות, דפי דמות ועוד. 

* פורום קהילתי תוסס שכולל משחקי תפקידים מקוונים, דיונים על משחקי-תפקידים, ופורום 
משחקי לוח וקלפים.

* הפונדק הוצאה לאור מפרסם חומר מקורי בעברית למבוכים ודרקונים ולפאת'פיינדר, 
במסגרת עולם המערכה "איי הסערה".


