
1. מדביקים על 2 הקוביות הגדולות של 
"ניחשת?הרווחת!" את המדבקות הצבעוניות עם  

הכפכפים. על כל קובייה מדביקים קבוצה אחת 
של 6 מדבקות. 

2. פורסים את לוח המשחק. 
3. מסדרים את קופת הכפכפים: מניחים את כל 

הכפכפים במרכז הלוח על תמונת הבריכה עם לוגו 
הבנים והבנות. 

4. ממיינים את קלפי המשחק לפי נושאים: 
"שאלת טריוויה", "משימה בהפתעה", 

"כפכף המזל" ו"יתרון/חסרון." 

קופת כפכפים

קוביית משחק

קלפי משחק 
״כפכף המזל״

זירת
״ראש בראש״

קלפי משחק 
״משימה בהפתעה״

קלפי משחק 
״שאלת טריוויה״

קלפי משחק 
״יתרון/חיסרון״

קוביות 
״ניחשת?הרווחת!״

ספייס

ספייס

ספייס

ספייס

לצבור כמה שיותר כפכפים.   
מי מתחיל? כל משתתף מטיל את הקובייה, 
מי שיצא לו המספר הגבוה ביותר - מתחיל.

6. עורמים כל קבוצת קלפים בערמה נפרדת 
ומניחים על הלוח במקום המסומן. 

7. מניחים לצד הלוח את זירת "ראש בראש" 
ואת קוביות "ניחשת?הרווחת!״.   

8. כל משתתף בוחר גלגל ים (כלי משחקֿ) 
ומעמיד אותו על משבצת לבחירתו. 

9. שימו לב! לכל אחד מהמשתתפים יש ספייס 
משלו בלוח המשחק מסביב לבריכה בהתאם 

לכלי המשחק. 
10. יוצאים לדרך! מוכנים? עופו על זה!!!

המשתתף שזכה בהכי הרבה כפכפים.  
איך בודקים? בסיום המשחק כל משתתף סופר 

את כמות הכפכפים שצבר.

כל משתתף בתורו מטיל את הקובייה ומתקדם על 
המסלול עם כיוון השעון. בדרך יש המון הפתעות, 

חידות ומשימות, הכל יתגלה בהמשך! 
מגיעים למשבצת ומבצעים את המשימה הנדרשת 

בה. המשימה הצליחה? המשתתף זוכה בכפכף  
ומניח אותו בספייס שלו. 

מה הלאה? התור עובר למשתתף הבא עם כיוון 
השעון.

נגמרו הכפכפים בקופה? נגמר המשחק!

הוראות

ל-3 עד 4 משתתפים בגילאי +7

מתכוננים למשימות:

מה המטרה? 

איך משחקים? 

מי מנצח?  
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הגעת למשבצת "כפכף המזל"? כל המשתתפים 
מרימים קלף מתוך ערימת הקלפים של ״כפכף 

המזל״. מי שהרים קלף עם כפכפים - מקבל כפכף.   
מי שהרים קלף עם תמונה אחרת - לא מקבל כלום. 

מחזירים את הקלפים לתחתית הערימה. 

כמה אתם יודעים על הכל מהכל? שאלת טריוויה 
מחכה למי שנוחת במשבצת הזו.   

בחרו משתתף שייקח קלף מתוך ערימת הקלפים 
של שאלות הטריוויה וישאל אתכם שאלה 

עם שלוש תשובות אפשריות. 
עליכם לענות במהירות. 

אם עניתם נכונה, זכיתם בכפכף. 
טעיתם? לא תקבלו כפכף. 

לא נורא.. אולי תצליחו בפעם הבאה...  
מחזירים את הקלף לתחתית הערימה, 

התור עובר למשתתף הבא. 

עליכם לקחת קלף מערימת הקלפים "משימה 
בהפתעה" ולבצע את המשימה המופיעה בו. 

אם המשימה הושלמה בהצלחה - זכיתם בכפכף. 
אם לא הצלחתם, לא תקבלו כפכף. 

שימו לב: חלק מהמשימות מסתיימות לאחר מספר 
סיבובים - ורק אז מקבלים כפכף. 

מחזירים את הקלף לתחתית הערימה.      

אופס... אם הגעתם למשבצת הזו - עף לכם כפכף. 
מי שנחת כאן צריך להחזיר כפכף אחד מהספייס 

שלו בחזרה לקופת הכפכפים.

איזו משבצת! עם קצת מזל, תוכלו להרוויח כפכפים!  
איך? לפי השלבים הבאים: מהמרים על צבע 

ומטילים את שתי הקוביות הצבעוניות הגדולות. 
הצבע שניחשתם יצא בקובייה אחת? זכיתם בכפכף. 

הצבע שניחשתם יצא ב-2 הקוביות? שווה ביותר!!! 
זכיתם ב-2 כפכפים.

הקלף שיכול לשנות הכל!  
מי שנוחת במשבצת הזו יכול להרוויח כפכפים 

או להפסיד כפכפים, הכל תלוי במה שכתוב בקלף 
שתקבלו. בסיום מחזירים את הקלף לתחתית 

הערימה. 

קרב ראש בראש מתקיים בין המשתתף שנחת 
במשבצת הזו לבין המשתתף עם הכי פחות  

כפכפים. הניחו בין שניכם את זירת "ראש בראש". 
משתתף שלישי מרים קלף מערימת שאלת טריוויה 

ומקריא שאלה לבחירתו ואת שלושת התשובות 
האפשריות. רק אחרי שסיים להקריא 

(ולא רגע לפני), המשתתף שיודע את
התשובה הנכונה צריך לשים ראשון את כף 

ידו על זירת "ראש בראש" ולענות. 
אם התשובה נכונה - הוא זוכה בכפכף, 

אם התשובה לא נכונה - היריב זוכה 
בכפכף. מחזירים את הקלף לתחתית 

הערימה. 

מהן המשימות?

כפכף המזל:

שאלת טריוויה: 

ראש בראש: 

משימה בהפתעה:

עף הכפכף:

ניחשת?הרווחת!: 

יתרון/חסרון: 

מוכנים לשחק?! עופו על זה!


