
  כיוונים בחלל–משחק חשיבה 

 99 – 8 : גיל

 4 – 2 : מספר שחקנים

  דקות20 : זמן משחק מוערך

 

 ".מפה" קלפי 20ו   (דו צדדיים ) סטים של קלפי בניינים 4,  לוחות 4: תכולה

 ".מפה"להיות הראשון להניח ליצור את עיר החלל עלפי קלפי ה: מטרת המשחק

כל שחקן לוקח לוח וסט אחד .  יש לערבב את קלפי המפה ולהניחם במרכז השולחן: הכנת המשחק

בתור הראשון כל .  כולם מסומנים עם מסגרת באותו הצבע . ( קלפים לכל אחד8 )של קלפי בניינים 

שאר הקלפים בסט ,  (דו צדדי)בצד  (     )שחקן בוחר את ארבעת הקלפים מהסט שלו עם כוכב 

 לבינתיים" מוקפאים"

 

 

 

– כל השחקנים מניחים את הלוח לידם באותו כיוון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שחקן :  שחקנים3דוגמא למשחק של 

 .'וג' ב', א

 'שחקן ב

 'שחקן א

 'שחקן ג

 כולם באותו כיוון



 

 

 :מהלך המשחק

 . המשחק משוחק מספר סיבובים

אין לשנות  –באיזה כיוון שיוצא  )שחקן אחד הופך את אחד מקלפי המפה ומניח על השולחן  -

 .כך שכולם רואים אותו. (את כיוון הקלף

,  כל אחד במהירות האפשרית מנסה להניח את קלפי הבניין שלו על הלוח שלו עלפי הכיוון -

 .המיקום והצד של התמונה בקלף המפה

שאר השחקנים ממשיכים במלאכת ההרכבה . כל שחקן שחושב שסיים להניח מצהיר שסיים -

כשהוא מסיים להרכיב את ,כל שחקן שמסיים עושה את אותו דבר עד השחקן הלפני אחרון . 

 .המפה מסתיים התור והשחקן האחרון לא ממשיך במלאכת ההרכבה

 :(לפי סדר סיום התור כשהראשון נבדק ראשון )בשלב זה בודקים מי ניצח בתור  -

o  1נקודת טעות – (רלוונטי רק לשחקן האחרון )על כל משבצת שלא מולאה 

o  נקודות טעות2 –על כל קלף בניין שלא במיקום הנכון  

o  2לכל קלף  )על כל קלף במיקום הנכון אבל לא בכיוון הנכון או בצד הנכון של הקלף 

 . נקודות טעות2 – (צדדים שונים במקצת

במידה ויש תיקו אז השחקן . השחקן בעל מספר נקודות הטעות הנמוך ביותר מנצח בסיבוב

 .הראשון שסיים הוא המנצח

 5כך שבתור זה עליו להניח  )השחקן המנצח מוציא קלף מההקפאה שלו ומוסיף לתור הבא 

בכל תור מוציא מההקפאה המנצח עוד קלף לסט .  ( עדיין4קלפים כשכל השאר מניחים 

 .הקלפים שעליו להניח

  ( קלפים5המצב הוא שכולם צריכים להניח  ): דוגמא

 

 

 .סיים ראשון את הנחת קלפי הבניינים- ' שחקן ב -

  סיים שני–' שחקן ג -

 סיים'  הפסיק להניח אחרי ששחקן ג–' שחקן א -

  נקודות טעות כיוון שהניח בכיוון הלא נכון2 יש –' לשחקן ב -

  נקודות טעות בגלל צד לא נכון של הקלף2 יש –' לשחקן ג -

 . יש נקודת טעות אחת כיוון שלא הספיק להניח קלף אחד–' לשחקן א -

 

 קלף מפה
 ''שחקן ג 'שחקן א 'שחקן ב



מנצח כיוון שהוא בעל מספר נקודות הטעות הנמוך ביותר ועליו להוסיף עוד קלף ' שחקן א -

 .אחד להנחה לתור הבא

לקראת התור הבא כל השחקנים מורידים את קלפי הבניין שלהם מהמפה ומתכוננים לתור  -

 .הבא

 8 ) המשחק מסתיים כאשר יש שחקן אחד שכל סט קלפי הבניינים שלו על הלוח – סיום המשחק

 (.בעל מספר הנקודות טעות הנמוך ביותר) והוא גם המנצח בתור  (במספר

 

 - י "פיתוח המשחק ע


