
עצטרטגיה
משחק קלפים אסטרטגי

חוברת הדרכה
How to play

6+ צּוָרֶצַבע
משלימים רביעיות לפי צורה וצבע

יש לך ירוק? יש לך עיגול? 
מי שמשלים יותר רביעיות לפי צורה וצבע 

- הוא המנצח!

ABC
משחק לשיפור האנגלית

מניחים קלף על קלף לפי אות או לפי אות שכנה  
בסדר ה-ABC או לפי צבע.

המנצח הוא השחקן הראשון שנפטר מקלפיו.

א-ב ַקֵלי ַקלּות
משחק אותיות

הראשון שמניח את כל הקלפים שלו על 
השולחן הוא המנצח.

בכל משחק יש פתרון שונה.

משחק עם בקרה.

חדומינו קשור

קשרשרת מאכלים

מחברים מפתח למנעול וקשת לחץ 
ויוצרים מלבן מכל הקלפים.

מתאימים צורה למאכל
ומחברים את הקשרשרת.

4+

הארון לא מסודר, המשחקים מפוזרים על 
הרצפה. במשחק שלפניכם עליכם לחבר את 
התמונה של החדר המבולגן ו״לסדר״ אותו על 

ידי חיבור התמונה התואמת של החדר המסודר.

איפה מתחבא החתול הג׳ינג׳י?
איפה מסתתרת הבובה?

מחפשים ומוצאים חפצים מוסתרים.

סדר בחדר

מחבואים

המשחק שבו לסדר את החדר זה כיף!

איפה כולם מסתתרים?

3+
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Strategtree
The fun strategy game for the whole 
family!

Contents: 52 Cards which include:
4 Supercards
4 Treetops Jokers
7 Tree trunks Jokers 

Object of the game
Collect the most points by finding the most similarities.

How to play?
• To start the game, each player receives one Supercard. For a 
two-player game, each player receives 2 Supercards. For a three-
player game, each player receives one Supercard and one card is 
discarded. Shuffle the cards and deal out 5 cards to each player.
• Place 9 cards face-up on the table.
The remaining cards are placed face-down in a pile. 
You can keep score by using a pen and paper or by using the 
"Tabletop Game Scorer" application for Android or
"Score Keeper HD Pro" for iPhone.
• On their turn, each player places a card on the table and takes a 
new card from the pile. You can place a card as long as it has at 
least one match to the cards on the table.
You can place a card between two cards as long as there is at least 
one match with all the adjacent cards.
Possible matches:
• Shape of the treetop- round, triangular, wavy.
• Color of the treetop- green, red, turquoise, yellow, purple.
• A treetop Joker which contains all the colors.
• Color of the tree trunk- black, white or both black and white.
• Number of fruit 1-4
After placing your card, count up your points and mark them down.

Example:
Matching color + identical number of fruit= 2 points

A card can be played to match up to 2 cards 
and points are scored from both matches

Example:
The treetop Joker card is placed and you count the matches:
Between the 2 horizontal trees 
Treetop color, number 
of fruit & tree trunk = 3 points

The vertical trees match:
Treetop color & tree trunk 
= 2 points
A total of 5 points

• By playing the treetop Joker that has all 5 of the treetop colors you score 1 point
• By playing the tree trunk black/white you score 1 point.
• The Supercard can be placed on top of any card as long as it matches all the cards 
surrounding it.
To earn the maximum number of points, it is best to play a Supercard on a card which has 
4 cards surrounding it matching the Supercard.
The game ends when all the cards have been played. Count up each players points and the 
player with the most point is the WINNER!

משחקי קלפים נוספים של ״עפר ותמר״  משחקי קלפים נוספים של ״עפר ותמר״ 

7+

±25 minutes

2-4

7+
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עצטרטגיה למתקדמים

מטרת המשחק:
לצבור את מירב הנקודות דרך הצמדת קלפים בעלי מכנה משותף.

איך משחקים?
• בראשית המשחק כל שחקן מקבל קלף אחד של סופרּכרד 

.)S.C(
במשחק ל-2 שחקנים, כל אחד מקבל 2 קלפי S.C, במשחק 
יוצא  אחד  וקלף   ,S.C קלף  מקבל  אחד  כל  שחקנים,  ל-3 

מהמשחק.
מערבבים את הקלפים. כל שחקן מקבל 5 קלפים.

• על השולחן מניחים 9 קלפים כלשהם מהקופה, במצב פתיחה, 
כמו בציור. 

שאר הקלפים מונחים הפוכים בקופה.
חינמית  אפליקציה  דרך  או  דף  על  ייעשה  הנקודות  רישום 

 Tabletop Game Scorer :לאנדרואיד
Score Keeper HD Pro :לאייפון

• כל שחקן בתורו, מצמיד קלף לאחד הקלפים שעל השולחן 
ולוקח קלף מהקופה. את הקלף אפשר להצמיד בתנאי שיש 

התאמה אחת לפחות.
אפשר למקם קלף בין קלפים אחרים, בתנאי שיש התאמה 

אחת לפחות בין כל אחד מהקלפים לקלף שהונח.

התאמות אפשריות:
• צורת צמרת העץ - עיגול, משולש, מזוגזג.

• צבע צמרת העץ - ירוק, אדום, תכלת, צהוב, סגול 
וג'וקר צמרת שמכיל את כל  הצבעים

• צבע הגזע - שחור, לבן ושחור ולבן יחד
• מספר הפירות - 1-4.

התאמות אפשריות:
• צורת צמרת העץ - עיגול, משולש, מזוגזג.

• צבע צמרת העץ - ירוק, אדום, תכלת, צהוב, סגול 
וג'וקר צמרת שמכיל את כל הצבעים

• צבע הגזע - שחור, לבן ושחור ולבן יחד
• מספר הפירות - 1-4.

דוגמאות

ועוד  ועוד אחד,  נוסף,  יש תור  לשחקן שהניח קלף במרּכז 
אחת  התאמה  לו  ושיש  במרּכז  קלף  שיניח  בתנאי  אחד, 

לפחות עם 4 הקלפים השכנים.

מקלף  מהר  שיותר  כמה  להיפטר  השחקן  על   •
סופרּכרד, שאותו יש להניח רק במרכז והוא יתאים 
ל-4 הקלפים השכנים. אם מצליח השחקן להיפטר 
מקלף סופרּכרד, הוא יכול להניח 4 קלפים )באופן 
בקצות  אחרים(  לקלפים  שיתאימו  מבלי  אקראי, 

.X המלבן במשבצות

• במקום להניח קלף יכול שחקן לקחת קלף מאחד הקצוות )4 האיקסים( ולהניח אותו על 
 .S.C אחד הקלפים המסומנים בנקודות, זאת כדי שיוכל להיפטר מקלף

• כל קלף ג'וקר )צמרת-צבע או צורה או גזע(, ניתן להניח במרכז ולזכות בתור נוסף, כי הוא 
מתאים לכל הקלפים השכנים.

המנצח: השחקן הראשון שנפטר מכל קלפיו.

עצטרטגיה
משחק אסטרטגי

המשחק כולל: 
52 קלפים, בהם:

37 קלפי עצים פשוטים
)S.C) SUPER CARD -4 קלפי סופרּכרד

4 קלפי ג'וקר צמרת העץ )צבע וצורת צמרת, מכיל 5 צבעים(
7  קלפי ג'וקר גזע )שחור ולבן יחד(   

התאמות במשחק – ב-2 גרסאות המשחק יש למצוא התאמות בין העצים

עצטרטגיה - משחק מהיר

מטרת המשחק:
להיפטר ראשון מהקלפים.

איך משחקים?
מחלקים קלף סופרּכרד אחד לכל שחקן, היתר יוצאים מהמשחק.• 
טורפים את הקלפים, מניחים 9 קלפים גלויים בצורת מלבן 3X3 ואז מחלקים את הקלפים • 

שווה בשווה בין השחקנים. כל שחקן יוצר קופה ומניח את קלפיו הפוכים. 
במשחק ל-2 שחקנים, כ"א מקבל סה"כ 20 קלפים )מוציאים מהמשחק קלף אחד + 2 

)S.C קלפי
)S.C במשחק ל-3 שחקנים, כ"א מקבל סה"כ 14 קלפים )מוציאים מהמשחק קלף
במשחק ל-4 שחקנים, כ"א מקבל סה"כ 10 קלפים )מוציאים מהמשחק 3 קלפים(

מהלך המשחק:
 •.3X3 מניחים 9 קלפים גלויים במלבן
כל שחקן בתורו, נוטל את הקלף העליון מקופתו ומניח אותו על אחד מ-9 הקלפים בתנאי • 

שיש התאמה אחת לפחות עם כל הקלפים השכנים. התור עובר.

מרצה, שנים רבות, במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב.
מפתחת משחקים לימודיים ומומחית בתחום המשחק בחינוך בישראל.

כתבה ופרסמה כ-20 ספרים וחוברות בנושא משחקים.
פיתחה את שיטת הרבדים, שיטת לימוד מדורגת באמצעות משחקים.

השנים הראשונות של הילד מהוות בסיס לדפוסי חשיבה ופעילות. הילד מתפתח בתחומים השונים:                               
בתחום המוטורי, הרגשי, השכלי והחברתי. דרך המשחק, שזו שפתו של הילד, מראה הילד לעצמו 
ולסביבה האנושית את יכולותיו ההולכות ומתפתחות. משחק טוב שומר על מינון נכון בין אלמנטים 

מוכרים או קלים לבין אלמנטים חדשים ומאתגרים, כך נעשה הדבר בשיטת הרבדים.

שיטת הרבדים
החדש מתבסס על הישן

הרחבה של הרובד דרך המתווך
הרחבה של הרובד דרך ההקשרים

 
החדש מתבסס על הישן - במשחק קשרשרת מאכלים )גיל +4( 

ביצה דומה  לו כמו:  הידועים  וגופים הנדסיים דרך מאכלים  צורות  יכיר  הילד 
לאליפסה, גליל דומה לסושי. 

הרחבה של הרובד דרך המתווך - כשהילד משחק במשחק מורכב ומאתגר, 
תפקיד המתווך )הורה, מורה( הוא להפנות את תשומת הלב לאופציות משחק 
נוספות, אך בעת ובעונה אחת להוות פרטנר למשחק. במשחק עצטרטגיה )+7(, 

מוצגות 2 הצעות למשחק אסטרטגיה ברמה גבוהה.

הרחבה של הרובד דרך ההקשרים - חווית המשחק מתעצמת כשיש הד 
משמעותי מהסביבה הקרובה, כך במשחק ֵסֶדר בֶחֶדר )+3(, בו על הילד לסדר 
את חדרו בקלפים דרך הפעלת מיומנויות כמו: מיון והתאמה, תפיסה מרחבית, 
אבחנה בפרטים וכד׳. תוכן המשחק יהדהד למציאות כשיתבקש הילד להחזיר 

דברים למקום.

וההנאה  הפורמליות  חוסר  הוא  בבית  דרך משחק  הלמידה  היתרון של 
הרבה במשחק עם אדם אהוב.

תמר טלשיר

ומיומנויות  גיל מומלץ  לפי  ותמר״. הטבלה מחולקת  ״עפר  לפניכם טבלת המשחקים של 
נרכשות.

טבלת המשחקים מציינת את המיומנויות שכל משחק מפתח בהתאם לגיל הילד.
המשחקים שלנו מציעים תוכנית לימודים בשיטת הרבדים. 

לפי שיטה זו כל משחק מפתח מיומנויות בהדרגה, בהתאם לגיל.

טבלת המשחקים של ״עפר ותמר״ 7+

2-4

15-25± דק׳ 
)משתנה(

15± דק׳

25± דק׳

אנו מאמינים שדרך המשחק לומדים בחיוך ובהנאה.

בקצה העליון הונח קלף שמתאים ל-2 
הקלפים השכנים: 

במאוזן - צורת צמרת
במאונך - צבע גזע

במרכז הונח קלף מתאים ל-4 שכנים: 
מימין ומשמאל - צורת צמרת. במאונך 
- למעלה צבע גזע, למטה צבע צמרת 

ומספר פירות
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אחרי שמצמידים את הקלף, מונים את מספר 
ההתאמות ורושמים אותו.

דוגמה:

המשותף: צבע זהה, מספר פירות זהה, מקבלים 2 נקודות.

אפשר להצמיד קלף שמתחבר ל-2 קלפים ולצבור התאמות 
מ- 2 החיבורים.

דוגמה:
ג'וקר צמרת הונח ומונים את המשותף. 

בין 2 העצים במאוזן: 
צבע צמרת, מספר הפירות וגזע = 3 נקודות

המשותף במאונך: 
צבע צמרת וגזע = 2 נקודות. 

סה"כ: 5 נקודות.

• בהצמדת ג'וקר צבע צמרת שמכיל את 5 הצבעים לצמרת בכל צבע מקבלים 1 נקודה.
• בהצמדת גזע שחור/לבן מקבלים נקודה מחיבור לגזע שחור וגם מחיבור לגזע לבן.

הקלפים  כל  עם  התאמות  שיש  בתנאי  כבר,  קלף שמונח  על  רק  להניח  יש  סופרכרד   •
מירב  את  ליצור  כדי  קלפים,   4 קלף שמצדדיו  על  להניח  כדאי   S.C קלף  את  הצמודים. 

ההתאמות ולקבל את מירב הנקודות.

המשחק ממשיך עד שמניחים את כל הקלפים. מסכמים את מספר הנקודות של כל שחקן. 
מי שצבר את מירב הנקודות הוא המנצח!
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חוכמת המשחק- משחקים, נהנים ולומדים
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