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NATELA MANUSHAKIANANDREY KOLUPAEV

להיות הראשון שזוכה בחמישה קלפים. מסתכלים על 
הקלף והקוביות ומוצאים את התשובה!

המשתתף שתופס ראשון את האסימון הנכון זוכה 
בקלף, המשתתף הראשון שזוכה בחמישה קלפים מנצח 

במשחק.

11. מטרת המשחק. מטרת המשחק

22. מה בקופסה:. מה בקופסה:
54 קלפים

1 קופסת קלפים

33. הכנות:. הכנות:
סדרו את אסימוני הצורה על השולחן במעגל, 

והשאירו מקום באמצע לקלפים.

ערבבו את הקלפים, הכניסו אותם לקופסה והניחו 
את הקופסה על השולחן כאשר הצד עם הפתח 

לאצבע פונה כלפי מעלה. שימו לב: יש להכניס את 
הקלפים לקופסה כך שהצד עם טביעת האצבע 

יציץ מהפתח.

 הניחו את שתי קוביות המשחק הבסיסי ליד 
הקלפים. במשחק הבסיסי לא נשתמש בקובייה 

המיועדת עבור גרסת המתחילים.

9 אסימוני צורות )3 צורות ב-3 צבעים(

1 קובייה עבור
הגרסה למתחילים

גבחזית

1-6 משתתפים, לגילאי 7 ומעלה

הוראות משחק

2 קוביות עבור
המשחק הבסיסי
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המשתתף שזה תורו קורא "1, 2, 3", שולף קלף אחד 
מהקופסה ומניח אותו במרכז השולחן, כך שהתמונה 

פונה כלפי מעלה.
שימו לב:  אוחזים את הקלף בסימן טביעת האצבע 

ומוציאים. הקפידו שלא להסתכל בפתרונות שבגב הקלף.

כל המשתתפים מתבוננים בתמונה שעל הקלף
בו-זמנית כדי למצוא את התשובה לשאלה שמייצגת 

כל קובייה.
כל משתתף בוחר במהירות אסימון צורה אחד,    

שלדעתו הוא התשובה הנכונה. לא ניתן לבחור 
באסימונים שכבר נלקחו על ידי משתתפים אחרים. 

כאשר משתתף נוגע באסימון, עליו לקחת אותו.

כאשר לכל המשתתפים יש אסימונים, או כשהם לא 
רוצים לקחת אסימון, הגיע הזמן לבדוק את התשובות.

44. איך משחקים. איך משחקים
המשחק מתנהל בסבבים, כשבכל סבב, 

המשתתפים מנסים למצוא את התשובה ואז בודקים אותה. 

מוצאים את התשובה

איזו צורה ואיזה צבע מופיעים בקלף        
הכי הרבה פעמים? )במקרה זה סופרים צורות 

לחוד וצבעים לחוד, התשובה מורכבת משילוב 

הצבעים והצורות(. 

1

מה מופיע בקלף פעם אחת בלבד?            
)איזו צורה באיזה צבע(.

מה לא מופיע בקלף כלל? 
)איזו צורה באיזה צבע(.

2

3

4

בודקים את התשובות
הפכו את הקלף.

התשובות לכל השאלות מופיעות 
בגב הקלף )עבור גרסת משחק זו 
- בחלק התחתון שלו(. בדקו מהן 

התשובות הנכונות לשאלות של 
הסבב הזה.

ריבוע כחול מופיע 
פעם אחד.

משולש צהוב לא 
מופיע בכלל.

הצורה שמופיעה הכי הרבה פעמים היא עיגול 
והצבע שמופיע הכי הרבה פעמים הוא ורוד.

המשתתפ)ים( עם האסימונ)ים( המתאימים לתשובה 
יקבלו קלף שאלה אחד.

אם השאלות המופיעות על הקוביות שונות,            
יש 2 תשובות נכונות. במקרה כזה, משתתף אחד 

יקבל את הקלף עם השאלה והמשתתף האחר יקבל 
קלף חדש מן הקופסה.

אם אותה השאלה מופיעה על שתי הקוביות, קיימת 
תשובה נכונה אחת בלבד. במקרה כזה המשתתף 

המחזיק את האסימון הנכון יקבל את קלף השאלה.
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כל משתתף בוחר
ולוקח במהירות

אסימון צורה אחד.

דוגמה לשלב
מוצאים תשובה:

משתתף ב׳

משתתף א׳

משתתף ג׳משתתף ד׳

החליטו מי מהמשתתפים פותח במשחק, והוא מטיל 
את הקוביות. המשתתפים בודקים את הסמלים 

המופיעים על הקוביות. כל סמל מציין שאלה שעליה 
יש להשיב בסבב הזה.
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התשובות הנכונות הן        ו-       . כל אחד מן 
המשתתפים המחזיק באסימון נכון מקבל קלף אחד.

בדיקת תשובות לדוגמא:

התור עובר למשתתף הבא משמאל. הוא מטיל את הקוביות 
ומתחילים סבב נוסף.

55. סיום המשחק והמנצח. סיום המשחק והמנצח
כאשר משתתף זוכה בקלף החמישי, המשחק מסתיים מייד 

והוא מוכרז כמנצח.
אם שני משתתפים זכו ב-5 קלפים באותו זמן, שניהם בלבד 

ממשיכים לסבב הגמר. 
בסבב הגמר, מטילים רק קובייה אחת וחושפים קלף.

המשתתף הראשון שתופס את האסימון עם התשובה הנכונה 
מנצח בסבב הגמר ובמשחק.

              - אינו מופיע בתמונה

      ורוד הוא הצבע המופיע הכי הרבה

ו-        היא הצורה המופיעה הכי הרבה

לכן התשובה היא       . 

משתתף א׳

גרסה למתחילים

הכנות
הכינו את 54 הקלפים, את קופסת הקלפים ואת הקובייה של 

הגרסה למתחילים. שאר ההכנות זהות למשחק הבסיסי.

איך משחקים
בחרו מי משחק ראשון. הוא מטיל את הקובייה וחושף 

קלף.

ספרו במהירות כמה פעמים הצבע או הצורה שעל הקובייה 
מופיעים בתמונה שעל הקלף. מי שמצא  את התשובה, 

מכריז אותה במהירות. 
לאחר שמשתתף אמר מספר, הוא אינו יכול לשנות אותו.

אחרי שכל המשתתפים אמרו 
מספר, הפכו את הקלף ובדקו   

את התשובה הנכונה. 
התשובות בגרסה למתחילים 

בחלקו העליון של הקלף. 

המשתתף שענה נכון ראשון 
מקבל את הקלף.

התור עובר למשתתף 
הבא משמאל והוא מתחיל              

בסבב הבא.

המשתתף הראשון שאוסף חמישה קלפים מנצח במשחק.
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חפשו את התשובה
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בדקו את התשובה

משתתף ב׳

משתתף ד׳משתתף ג׳

חזית הקלף

גב הקלף
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הכנות
הכינו קובייה אחת של המשחק הבסיסי, 9 אסימוני 

צורות, 54 קלפים וטיימר )לא כלול במשחק(. 
ערבבו את כל הקלפים והניחו אותם בערימה בין שני 

המשתתפים, עם הפנים כלפי מעלה.  
כל אחד מן המשתתפים מקבל 4 אסימונים )אין חשיבות 

לצבע ולצורה( ומניח אותם לפניו בשורה.
הניחו את האסימון הנותר ליד ערימת הקלפים. 

כוונו את הטיימר ל-2 דקות והפעילו אותו כדי להתחיל 
במשחק. 

איך משחקים
הניחו את הקלף העליון בערימה בצד והטילו את הקובייה. 
הסתכלו על הקובייה ועל הקלף העליון בערימה ומצאו את 

התשובה.
המשתתף שמצא ראשון את התשובה, מכריז אותה ובודק.  
אם צדק, הוא יקבל אסימון מן היריב, אך אם טעה, עליו 

לתת אסימון ליריב. 
             בסבב הראשון בלבד, על המשתתפים לקחת את 

האסימון הנמצא באמצע.
הניחו את הקלף העליון בצד, הטילו את הקובייה והתחילו 

סבב חדש.
סיום המשחק ומנצח

המשתתף שאסף את כל האסימונים בתום 2 דקות מנצח 
במשחק. אם אף משתתף לא זכה בכל האסימונים עד שהזמן 
מסתיים, המשתתף שזכה בהכי הרבה אסימונים הוא המנצח.

הוראות למשחק דו-קרב
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הערה:

הוראות משחק ליחיד

הכנות 
יש להכין קובייה אחת של המשחק הבסיסי, 9 אסימוני 

צורות ו-54 קלפים. 

יש לערבב את כל הקלפים ולהניח אותם בערימה כאשר 
התמונה פונה כלפי מעלה במרכז השולחן. 

יש להניח את כל האסימונים בשורה על השולחן עם 
הפנים כלפי מטה. 

איך משחקים
 כדי להתחיל במשחק, יש להטיל את הקובייה ולבדוק 

מה השאלה.

יש למצוא על הקלף את התשובה המתאימה לשאלה 
שבקובייה. 

יש להפוך את הקלף ולבדוק אם התשובה נכונה. אם כן, 
יש להפוך אסימון אחד כדי לחשוף את פניו. 

אם התשובה שגויה, יש לבחור אחד מן האסימונים 
שפונים כלפי מעלה ולהפוך אותו חזרה. )בתחילת 

המשחק לא יהיו אסימונים להפוך(.

הקלף ההפוך חוזר לקופסה, ואפשר להטיל שוב את 
הקובייה ולהמשיך לשחק.

סיום המשחק
המשחק נגמר לאחר שחשפתם את הפנים של כל 

האסימונים. אפשר להשתמש בטיימר )לא  כלול במשחק(     
כדי לעקוב אחרי זמני השיא שלכם.
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יבוא ושיווק: קודקוד שיווק בע"מ, ח.פ. 515863728, חטיבת אלכסנדרוני 1, אור יהודה, 6031001, ישראל.
אזהרה! סכנת חנק: בגלל חלקים קטנים, אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

הוראות כתובות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד.
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