
 

 

 3-99כל המשחקים בקופסא מתאימים לגילאי  

   משחק האווזים 

התקדמו מעבר לכל המכשולים שעל הלוח, והיו הראשונים להגיע  

 אל נקודת הסיום! 

 2-4 מס' שחקנים:

 1חיילים, קובייה  2-4לוח, : אביזרים

את חייל  (1כל שחקן מניח על נק' ההתחלה )משבצת מס'   הכנה: 

 שלו.

 משחקים: כיצד  

כל שחקן מטיל את הקובייה בתורו, השחקן שקיבל את המספר הגבוהה ביותר הוא   .1

 הראשון להתחיל. 

. על הקוביהכל שחקן בתורו מטיל את הקובייה, ומתקדם על הלוח בהתאם למספר   .2

 (. 30ועד  1)כיוון התקדמות הינו ממשבצת מס' 

 מקרא המשבצות: .3

 ה צעדים קדימ 2התקדם  –)שועל(   3משבצת מס' 

 חכה תור  –)צפרדע כלוא(  8משבצת מס 

 קבל תור נוסף –)בית(   13משבצת מס' 

 קבל תור נוסף – )קוביות(  17משבצת מס' 

 צעדים אחרוה  2חזור   –)אגס(   24משבצת מס' 

 ( 1חזור להתחלה! )למשבצת מס'  )גולגולת(   27משבצת מס' 

 ! 30השחקן הראשון שמגיע למשבצת מס'   המנצח:

ת את הקוביה יצא מספר צעדים גבוה מהמשבצת האחרונה, עליך שימו לב! אם כשהטל

  לחזור אחורה...

 ניצחתם! 30צעדים יצא מדויק כך שתגיעו למס  הרק אם מספר  

 

 

 

 

 



 

   חיות לודו  

 מי הראשון שיצליח להביא את כל החיות שלו לנק' הסיום? 

  2-4 מס' שחקנים: 

 1קוביה מכל חיה( , 4דסקיות של חיות ) 16לוח,  אביזרים:

דסקיות על פי  4כל שחקן בוחר חיה,  מחלקים לכל אחד   הכנה: 

)זו נק' המוצא   ציור החיהעל החיה שבחרתם, ומניחים אותם 

 שלכם= "הבית"( 

 כיצד משחקים: 

 מתחיל!  6. הראשון שמקבל את המספר הכל שחק מטיל בתורו את הקוביי .1

ומתקדם כמספר הצעדים שהקוביה מראה, בכיוון  את הקוביה מטיל משתתף, בתורו, כל  

 הוא יכול להתקדם עם כל אחד מהכלים שעל המסלול, על פי בחירתו. החצים.

בקוביה? מותר להעביר כלי משחק מה"בית" למסלול, או להתקדם עם כלי  6קיבלתם 

 תור נוסף. –משחק שלכם שכבר נמצא על המסלול. קיבלתם גם בונוס 

 להוציא כלי משחק מה"בית", ומתקדמים לפי הקוביה.? אסור 6לא קיבלתם 

הגעתם למשבצת שעליה כלי משחק של משתתף אחר? שולחים אותו ל"ביתו" ותופסים 

 את מקומו.

אחרי שכלי המשחק מסיים סיבוב על המסלול, הוא צועד לנקודת הסיום בצבע שלו במרכז 

 הלוח, שם הוא מוגן במעמקי הים ואי אפשר להוריד אותו.

 עים לסיום רק במספר מדויק של צעדים. מגי

 הראשון שארבעת הכלים שלו הגיעו לארבע נקודות הסיום בצבע שלו.המנצח: 

 

 שחמט 

 משחק השחמט הקלאסי 

 2 מס' שחקנים:

 לבנים( 16שחורים,  16חיילי שחמט ) 32לוח,  אביזרים:

הניחו את הלוח כך שהוא פונה אל כל אחד מהשחקנים כאשר  הכנה:

 ימין למטה ישנה משבצת לבנה )כמו בציור(. מצד 

 סידור הכלים 

 על הלוח מניחים את הכלים: בשורה הקרובה ביותר לכל שחקן, מהחוץ לפנים: 

 צריחים על המשבצות החיצוניות ביותר, 2



 פרשים,  2לאחר מכן 

 רצים,  2לאחר מכן 

, כשהסימן  Eמלך בטור  Dמלכה בטור  -בשתי המשבצות המרכזיות שנותרו בשורה: מלכה 

מלכה לבנה במשבצת לבנה ואילו השחורה במשבצת שחורה )ראו   -הוא "מלכה בצבע" 

 בתמונה(. 

( מניחים את הרגלים לכל רוחב השורה )על כל שמונה 7-ו  2בשורה השנייה בכל צד )שורות  

 המשבצות(. 

 מאפייני הכלים:

הכלי החזק ביותר על הלוח. יתרונה הוא בגמישות התנועה שלה, שכן היא  המלכה: 

יכולה לנוע בכל קו ישר )טור, שורה או אלכסון( ולכמה מספר משבצות שהיא רוצה  

כלי של היריב, היא  , כל עוד המשבצות ריקות. אך אם היא "תופסת"באותה שורה או אלכסון

 אותו.נעמדת היכן שתפסה 

)ישר או  בקירבתו הכלי החשוב ביותר על הלוח. ביכולתו לנוע לכל כיוון : מלך   

 .אם המלך נע למשבצת בה עומד כלי של היריב, המלך "תופס אותו".אלכסון( 

הצריחים  , כשהם ריקים. הצריח יכול לנוע רק לאורך הטורים או השורות ח:צרי 

 בדרך כלל יעילים יותר, כאשר הם תומכים אחד בשני ופועלים כזוג.

לפרש תנועה מיוחדת שמשלבת תנועה ישר ובאלכסון. לחלופין ניתן לתאר   פרש:

את תנועתו כאות 'ך' המסובבת בכיוונים שונים )ראו דיאגרמה(. יתרונו הוא בכך 

יהם. בכל מהלך הפרש יעבור לצבע  שכלים אינם חוסמים את תנועתו, והוא יכול לדלג מעל

 . משבצת שונה

הרץ יכול לנוע רק באלכסונים. יעיל במיוחד במצבים פתוחים. הרץ הוא הכלי   רץ:

היחיד שמוגבל לצבע משבצת אחד, ואינו יכול לעבור לצבע השני. שני הרצים 

הקיימים, מכסים ביחד את שני הצבעים של הלוח, ולכן במקרה שאבד רץ אחד, 

 . מהשליטה על הלוח אבדהחלק 

האחרון בהיררכיה והמוגבל ביותר בתנועתו. יכול לנוע רק משבצת אחת  רגלי:

בכל פעם ורק לכיוון אחד )"קדימה", ז"א, הכיוון הנגדי לצד הלוח בו הוא מתחיל(, 

מה שמביא לכך שהוא צפוי להיתקע כאשר את המשבצת לפניו תופס כלי אחר. 

רק במהלך זה, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה או משבצת  במהלכו הראשון של הרגלי, ו

אחת בהתאם לרצון השחקן. אופן ההכאה של הרגלי מתבצע באופן שונה מאופן תנועתו  

הרגיל, על ידי מעבר משבצת אחת באלכסון, אך ורק בכיוון התקדמותו. למרות היותו כלי 

שאר הכלים: אם הוא מגיע  חלש )בשל תנועתו המוגבלת(, לרגלי יש יתרון אחד על פני 

פי בחירת -לשורה האחרונה של הלוח הוא הופך לכל כלי אחר, פרט למלך, באותו הצבע, על

 . השחקן

 



 

 

 : כיצד משחקים 

 . השחקן "הלבן" הוא תמיד הראשון לשחק

 אחד במשחק.   "הצרחה" לכל שחקן, הזכות לבצע מהלך 

 כמסע אחד ומתבצע בשני שלבים:הצרחה היא מהלך משותף של המלך והצריח הנחשב 

 )ימין או שמאל(  לכיוון הצריח משבצותהמלך מוזז שתי 

 הצמודה למלך ומעבר לו משבצתהצריח מוזז ל

 אחת, במסע אחד. משבצתזהו המקרה היחיד בו מוזזים שני כלים ובו המלך זז יותר מ

 הצרחה תתבצע בתנאים הבאים: 

 יות מתחילת המשחק. המלך והצריח לא הוזזו כלל מערוגותיהם הטבע .1

 המלך לא נמצא באיום שח באותו רגע.  .2

 המלך לא יימצא באיום שח בתום ההצרחה. .3

אלו כוללות   משבצותעל ידי כלי היריב;    המאוימותמשבצות  המלך אינו עובר על פני   .4

 הכניסה של המלך בהצרחה.  משבצותאת 

 אין כלי מפריד בין המלך לצריח. .5

 

 

 

 



 

 מטרת המשחק 

 שח 

מכונה המצב, שבו אחד השחקנים מתקיף את המלך של יריבו )כלומר, המלך עומד בשם שח  

במצב שבו במהלך הבא הוא עתיד להילקח אם לא תיעשה כל פעולה(. במצב של שח הצד 

בין אם על ידי  -של המלך המותקף חייב לגרום להפסקת מצב השח בכל דרך אפשרית 

 - ההתקפה ובין אם על ידי הזזת המלך  הכאת הכלי התוקף, בין אם על ידי חסימת מסלול

אך אסור להזיזו למשבצת שמותקפת. אם אף אחת מפעולות אלה אינה אפשרית לביצוע, 

 במצב שבו המלך אינו יכול כלל להתגונן.  -נקרא המצב מט 

 יקרה כאשר:חמט  ש 

 יש איום על המלך .1

 אין ביכולת המלך לברוח לאיזשהו מקום שאינו תחת איום.2

 לי שיכול להגן על המלך אין כל כ.3

 מט ניצח במשחק - מי שהצליח לעשות שח 

 

   סולמות וחבלים 

 ומעלה  2 מס' שחקנים:

 לוח, חיילים, קוביה  אביזרים:

 1כל שחקן מעמיד את החייל שלו במשבצת מס'  הכנה:

 

 

 כיצד משחקים:  

.כל שחקן מטיל את הקובייה בתורו, השחקן שקיבל את המספר הגבוהה ביותר הוא 1

 הראשון להתחיל. 

 לפי מספר הנקודות שמראה הקובייה.   .כל אחד בתורו מטיל את הקוביה, ומתקדם על הלוח 2

כאשר מגיע שחקן למשבצת שעליה מצויר סולם הוא עולה במעלה הסולם עד למשבצת   .3

שראש הסולם מגיע אליו. אם הוא מגיע למשבצת עליה מצויר ראש של נחש הוא יורד עד 

 זנבו של הנחש.  למשבצת בה נמצא

 המנצח הוא זה שהגיע ראשון למשבצת האחרונה! 

יש להגיע "במדויק" למשבצת האחרונה. כלומר, אם הראתה הקובייה נקודות  שימו לב:

 עודפות, על השחקן לצעוד עד למטרתו ולהמשיך לצעוד בכיוון ההפוך את יתרת הנקודות.

 



 

   חמש בשורה 

 2 מס' שחקנים:

 לבנות דסקיות 20דיסקיות שחורות,  20לוח,  אביזרים:

 כיצד משחקים: 

השחקן  הלוח, לאחר מכן  לעדסקית השחקן השחור, מניח ראשון 

 הלבן. וכך כל אחד בתורו.

 ( מאונך, מאוזן או באלכסון)ב דסקיות מצבע זהה 5מטרת המשחק, ליצור רצף של 

 . לפני שהיריב עושה זאת

 דסקיות זהות! 5המנצח הוא זה שהשיג רצף של 

 שימו לב! ברגע שהנחת דסקית על הלוח, אין להזיזה!

 

   בינגו 

 2 מס' שחקנים:

דסקיות  9כרטיסיות של חיות,  18שני לוחות בינגו,  אביזרים:

 .דסקיות לבנות 9שחורות, 

הכנה: כל שחקן מקבל לוח, ערבבו את הכרטיסיות והניחו אותם 

 במרכז השולחן כשפניהם כלפי מטה.

 כיצד משחקים: 

מופיע על הלוח של השחקן, הוא  הכרטיס . במידה והציור שעל כרטיסכל אחד בתורו, מרים 

מניח דסקית בצבע שבחר על הלוח, בהתאם. ושומר אצלו את הקלף )אין צורך להחזירו 

 לשולחן( 

 כשפניו מטה. השולחןבמידה והקלף שהרמת אינו מופיע על הלוח שלך, החזר אותו למרכז 

 הוא המנצח. של דסקיות במאונך או מאוזן  רצףשמצליח ליצור  הראשון

 

 

 

 

 



 

   דמקה 

 2 מס' שחקנים: 

 לבנות( 12שחורות ,  12דסקיות ) 24לוח,  אביזרים:

הלוח מונח כך שהמשבצת הימנית ביותר בשורה הקרובה    הכנה:

 . לכל שחקן תהיה לבנה )כמו במשחק השחמט(

המשבצות השחורות, כל שחק מסדר את הדסקיות שלו על 

 בשלושת השורות הקרובות אליו. )כמו בציור(

 כיצד משחקים:  

 השחקן הלבן מתחיל במשחק.

באלכסון, ממשבצת שחורה אחת למשבצת שחורה סמוכה   דסקיתכל שחקן מניע בתורו 

בכיוון היריב. על המשבצת להיות פנויה מכלים, כלומר לכל אבן יש שתי אפשרויות תנועה 

 .ימינה ולכיוון היריב שמאלה  לכיוון היריב

 "אכילה" 

היריב   דסקיתהיריב, ומעבר ל  דסקית שלמונחת במשבצת סמוכה לדסקית  כאשר    תמתבצע 

יש מקום פנוי. כאשר דילוג אפשרי, חובה לבצע אותו ,אך אי אפשר ללכת אחורה. דילוג 

היריב מן   דסקיתהיריב והסרת  דסקית  במקום הפנוי שמעבר להדסקית  מבוצע על ידי הנחת  

הלוח. אם בתום הדילוג אפשרי דילוג נוסף חובה לבצע גם אותו )באותו תור(, עם הגבלה על 

הרצופים וכיוון התנועה, כלומר לא לבצע דילוגים לאחור. ברגע שקיימת מספר הדילוגים 

האפשרות לבצע דילוגים בכיוונים שונים )קדימה(, מותר )אך לא חובה( לבחור בכיוון בו 

 מספר האכילות יהיה רב יותר.

אף עלי פי שהייתה לו הזדמנות, של השחקן היריב  דסקיתאם אחד מהשחקנים לא אכל 

 ת מהמשחק.דסקית זו יוצא

 אם יש אפשרות לאכילת שני שחקנים ומעלה והיריב אוכל רק אחד אז הוא לא פסול. 

 מלכה 

 מלכה, היא הופכת להיות )של היריב(  מגיעה לשורה האחרונה כשדסקית

 מונחות אחת על השנייה.  דסקיותעל ידי שתי כה כאשר בדרך כלל מייצגים מל 

לכל הכיוונים באלכסון )כלומר גם אחורה(, ללא  לנוע  ה, יכוללדסקית רגילהבניגוד לכה, מ 

 לבצע דילוגים בכל כיוון.  היכול היאהגבלה על כמות המשבצות בדרך, וכמו כן 

 סיום המשחק 

 המשחק יכול להסתיים בניצחון או בתיקו. ניצחון מושג אם מתקיים אחד מהבאים: 

 לשחקן היריב לא נותרו כלל כלים על הלוח 

 השחקן היריב נכנע 



 לשחקן היריב אין אפשרות לבצע מהלך מאחר שכליו חסומים

 דרכים להשגת תיקו: 3קיימים 

לא התקדמה צעד(,   דסקית  בלבד על גבי הלוח )אף  ותרצופים נעו מלכתורות    15אם במשך  

ילוגים( מסתיים המשחק ללא ניצחון  ולא השתנה מספר הכלים על גבי הלוח )לא התבצעו ד

 לאף אחד מהצדדים

בכל שלב במשחק רשאי כל אחד מהצדדים להציע תיקו, והצד השני רשאי להסכים או  

 .לסרב

 

   משחק הזיכרון 

 2 מס' שחקנים: 

 כרטיסיות של חיות 18 אביזרים:

ת ודרערבבו את הכרטיסיות והניחו אותם על שולחן, בצורה מס  הכנה:

 כשפניהם כלפי מטה.

  כיצד משחקים: 

 סה להפוך שני קלפים זהים )זוג( נמכל שחק בתורו 

 .במידה והצליח, הוא שומר את הזוג שהפך אצלו. וזוכה בתור נוסף

 המקום שמצא אותם. במידה והרים שני קלפים שונים, הוא הופך אותם בחזרה, לאותו 

 .המנצח: השחקן שמצא הכי הרבה זוגות

 

 וע הקסם ריב 

 1  מס' שחקנים: 

דסקיות המסומנות במספרים  9,  שקית בד )משמשת כלוח(  אביזרים:

(1-9 ) 

 כיצד משחקים: 

כל שורה  ביש להניח על הנק' שעל הלוח את המספרים כאשר 

 . 15)באלכסון/מאונך מאוזן( יתקבל סכום של 
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